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01. Minh Hiền. NGƯỜI THƯƠNG BINH GƯƠNG MẪU LÀM GIÀU / Minh Hiền // Tạp chí 

Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/7/2014.- Số 482 
 

Một ngày tháng 7, từ Thành phố Sơn La xuôi theo quốc lộ đi Hà Nội hơn 30km, chúng tôi về 

huyện Mai Sơn - địa phương giàu truyền thống cách mạng và có số người tham gia kháng chiến 

hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước đông nhất nhì tỉnh. Theo lời hẹn trước, anh Đào Công Anh 

Dũng - Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện là người giúp chúng tôi tìm 

đường đến nhà thương binh Đặng Ngọc Phê ở tiểu khu 8, thị trấn Hát Lót. Con đường quanh co ôm 

gọn sườn núi đưa chúng tôi lạc dần vào thung lũng của đất trời và núi rừng Tây Bắc rồi bừng tỉnh 

trước khu vườn đầy hương thơm, hoa trái. Phía trên cao đối diện với cổng chính - nơi chúng tôi 

dừng chân là một ngôi nhà gỗ màu vàng tươi, được tô điểm bởi những sắc đỏ, sắc hồng rực rỡ của 

vườn xoài, thanh long, bưởi, nhãn,... và vô vàn bướm, ong đang say sưa hút mật cho đời... Đưa tay 

kéo cánh cửa như một người thân quen, anh Dũng mời chúng tôi vào nhà. Đón chúng tôi là một 

người đàn ông có dáng người nhỏ bé, nét mặt hiền lành, chất phác song ít ai ngờ đây chính là một 

tấm gương sáng đầy “chất lính”. Ông chưa bao giờ ngừng bước trước những khó khăn của cuộc 

sống mà luôn cần cù, chăm chỉ vươn lên làm kinh tế, xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc. Ông 

còn luôn nhiệt tình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo và là tấm gương đi 

đầu trong các phong trào được phát động ở thôn, xóm và thị trấn… 

Sinh năm 1942 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Nam Định, khi vừa tròn 26 tuổi, nghe theo 

tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên trẻ Đặng Ngọc Phê hăng hái lên đường cầm 

súng chiến đấu. Ông được phân công vào đơn vị thông tin của đội quân tình nguyện Việt Nam, 

cùng với đồng đội chiến đấu kiên cường tại chiến trường Thượng Lào, giúp nước bạn Lào trong 

kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, trong một lần tấn công đồn địch, do vướng phải mìn, ông đã bị 

thương nặng ở đầu. Sau thời gian điều trị lành vết thương, ông tiếp tục chiến đấu quên mình và 

vinh dự được tặng danh hiệu “Chiến sỹ quyết thắng quân khu Tây Bắc”. 

Năm 1974, do sức khỏe suy yếu ông được chuyển ngành, về công tác tại Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, trực tiếp quản lý Trạm nuôi dưỡng Thương binh Sơn La. Tại 

đây, với nhiệm vụ đón tiếp thương binh về nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe, ông luôn dồn hết tình 

cảm để chăm sóc, điều trị, giúp họ nhanh chóng ổn định sức khỏe để trở về với gia đình. Ngoài việc 

thực hiện đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Nhà nước đối với thương, bệnh binh, ông còn động viên 

cán bộ, nhân viên trong cơ quan trồng thêm rau xanh, chăn nuôi gà, vịt để cải thiện bữa ăn cho họ; 

liên hệ với địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thương binh nhân các dịp lễ, tết, ngày 

Thương binh, liệt sĩ... Bên cạnh đó, ông còn tạo điều kiện cho anh em thương binh tiếp tục học văn 

hóa, học nghề và chủ động đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ trang, thiết bị 

dạy nghề cho anh em học tập, thực hành, giúp họ có 1 kỹ năng nghề nhất định trước khi trở về quê 

hương. Ông Phê tâm sự: “Cũng như tôi, anh em thương binh ở đây đều là những người đã từng vào 

sinh ra tử, nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống, đã hi sinh một phần thân thể cho sự bình yên của 

Tổ quốc hôm nay. Vì vậy, chúng tôi - những người may mắn còn sống sót luôn tâm nguyện sẽ làm 
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tất cả những gì có thể để bù đắp những đau thương, mất mát mà họ và gia đình đã và đang hàng 

ngày, hàng giờ phải gánh chịu”. 

Tháng 4/1987, ông nghỉ hưu và trở về sinh sống tại địa phương. Cũng như nhiều cựu chiến 

binh khác, gia đình ông gặp không ít khó khăn. Đồng lương hưu và khoản trợ cấp thương binh ít ỏi 

không đủ trang trải chi phí sinh hoạt của một gia đình có bốn người con đang tuổi ăn, tuổi lớn đã 

buộc ông phải tìm cách phát triển kinh tế gia đình. Thời gian ấy, không ngại khổ, ngại khó, ông Phê 

đã kiên trì đi nhiều nơi tham quan mô hình kinh tế trang trại, học tập kinh nghiệm rồi áp dụng trồng 

cây, chăn nuôi trên mảnh đất của gia đình. Thế rồi, mảnh vườn rộng của gia đình đã được cả nhà 

tích cực cải tạo để trồng 50 gốc nhãn. Sau một thời gian, nhận thấy hiệu quả kinh tế không cao nên 

ông chuyển hướng sang trồng bưởi Diễn, xoài Úc và thanh long... Ban đầu ông thận trọng trồng thử 

vài gốc, sau đó nhận thấy giống cây này khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng núi cao 

nên ông đã quyết định dành hết diện tích vườn cho cây bưởi. 

Chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong quá trình phát triển vườn cây của gia 

đình, thương binh Đặng Ngọc Phê cho biết: Mỗi loại cây trồng có một đặc điểm khác nhau, trồng 

nhãn thì không mất nhiều công sức chăm sóc, còn trồng bưởi lại tương đối vất vả. Bởi đây là giống 

cây đặc biệt, cây càng già thì quả càng ngon, chỉ cần 3 năm vun trồng là cây đã có thể cho quả, 

song muốn có quả ngọt, thơm, tép mọng nước và không bị nát thì phải mất 7 năm. “Vì vậy, để cây 

bưởi phát triển tốt và đúng “chuẩn” của bưởi Diễn, tôi đã triển khai và tuyệt đối tuân thủ cách thức 

chăm sóc. Chẳng hạn như, để tạo chế độ dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh, tôi đã bồi đắp thêm đất 

thịt và dùng phân gà được ủ mục để chăm bón cho cây. Đặc biệt, muốn bưởi sai quả, tôi thực hiện 

khoanh cành vào cuối tháng 10 cho cây ủ mầm hoa. Hoặc khi bưởi bắt đầu chín thì dừng tưới nước 

để tránh quả bị tích nước và giảm đi vị ngọt” - ông Phê chia sẻ. 

Không chỉ trồng cây ăn quả, ông Phê còn kết hợp nuôi thêm ong. Đối với nghề này, đòi hỏi 

người nuôi phải cần cù, kiên nhẫn, cái khó nhất là phát hiện bệnh, vì nếu phát hiện không đúng là 

đàn ong có thể chết hàng loạt. Năm 2013 vừa rồi, do chưa có kinh nghiệm phát hiện bệnh, cùng với 

thời tiết khắc nghiệt và ong đậu phải hoa nhiễm thuốc trừ sâu, gia đình ông đã bị mất hơn 10 tổ. 

Ngoài ra, vào thời điểm cỏ cây đơm hoa, kết trái, người nuôi phải đưa ong đến những chỗ có nhiều 

hoa để ong hút mật; những mùa không có hoa, lại nuôi theo phương pháp thủ công là cho ong ăn 

đường. Theo ông Phê, một năm mỗi đàn ong ăn khoảng 20kg đường cộng thêm khoảng 500 nghìn 

đồng tiền thuốc phòng và chữa bệnh, như vậy, một năm chi phí đầu tư cho 1 đàn ong là gần 1 triệu 

đồng. 

Sau hơn 8 năm tâm huyết vun trồng, đến nay gia đình ông Phê đã sở hữu 1 vườn bưởi Diễn 

với 30 gốc thay vì 3 gốc ban đầu. Bên cạnh đó, vườn của ông còn có 40 gốc nhãn, 30 gốc xoài, 10 

giàn thanh long. Riêng đối với ong, từ lúc chỉ có 2 đàn nay đã phát triển lên 30 đàn, một năm cho 2 

lần lấy mật vào mùa hoa nhãn và hoa cỏ kim. Theo ước tính của ông Phê, trừ đi mọi khoản chi phí, 

mỗi năm gia đình ông cũng thu được hơn 100 triệu đồng. 

Mời chúng tôi thưởng thức thứ nước trà đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và những trái bưởi 

Diễn “Made in Mai Sơn” ngọt đậm, thơm ngon, mọng nước, ông Phê cho biết: Những năm gần 
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đây, tuổi ông đã cao, sức cũng yếu dần nên ông làm việc chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe và cho 

con cháu nhìn vào học tập, noi theo. Điều vui mừng và hạnh phúc lớn nhất với ông là bốn người 

con đã trưởng thành và đều là những cán bộ, công chức của tỉnh. Trong gia đình, ông luôn giáo dục 

con cháu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, chấp 

hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đối với công 

tác xã hội ở địa phương, ông luôn đi đầu hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, 

quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học, quỹ đền ơn đáp nghĩa,... ông cũng là người hết sức nhiệt tình, trách 

nhiệm và luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên được bà 

con, lối xóm tin tưởng bầu làm bí thư và xóm trưởng trong nhiều năm liền. 

Nhận xét về Thương binh Đặng Ngọc Phê, ông Đào Công Anh Dũng, Phó trưởng Phòng Lao 

động Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn cho biết: “Ông Phê là một công dân mẫu mực và cần 

cù, chịu khó trong lao động. Ông xứng đáng là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế tại 

địa phương”. Với những nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền ông và gia đình được UBND thị trấn 

Hát Lót công nhận là “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng kiểu mẫu” và “Gia đình 

văn hóa”. 
 

02. Nguyễn Hùng. TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG SƠN LA: ĐÀO TẠO NGHỀ GIÚP 

HỌC VIÊN CÓ CƠ HỘI TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG / Nguyễn Hùng // Tạp chí Lao 

động và xã hội.- Ngày 01 - 15/7/2014.- Số 482 
 

Được thành lập từ năm 2003, sau hơn 10 năm hoạt động, Trung tâm Giáo dục - Lao 

động tỉnh Sơn La đã chữa trị cai nghiện cho hơn 8.000 học viên. Hiện tại Trung tâm đang 

quản lý chữa trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.420 học viên, trong đó có 668 người đang quản lý 

sau cai theo Nghị định 94/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ông Đào Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, Giám 

đốc Trung tâm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận, các học viên đều được kiểm tra sức khỏe, phân 

loại, bố trí quản lý giáo dục, lao động trị liệu phù hợp, được học tập nội quy, tuyên truyền, tư vấn 

về quy trình cai nghiện ma túy, những kiến thức về pháp luật, tác hại của ma túy, mại dâm và 

HIV/AIDS đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Do số lượng học viên khá đông, tính chất 

phức tạp, đa dạng bởi đa số khi được tiếp nhận đã nghiện nặng, mắc các bệnh truyền nhiễm, sức 

khỏe yếu, nên công tác quản lý học viên luôn được đơn vị quan tâm, bố trí theo khu, buồng; phân 

loại, sắp xếp phòng ở xen kẽ học viên giữa các huyện và theo tính chất bố trí công việc, học tập. 

Phòng Giáo dục - Tuyên truyền, theo dõi diễn biến và tư vấn tâm lý học viên thường xuyên nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khúc mắc nhằm ngăn chặn bạo loạn, bạo động 

hay trốn chạy tập thể. Công tác quản lý học viên đã được tăng cường, cộng với việc triển khai nhiều 

giải pháp phù hợp đã giảm thiểu được các vụ trốn chạy của học viên xuống 15,95% so với năm 

2012. 

Các chế độ sinh hoạt hàng ngày, tổ chức học tập, lao động, sản xuất trong và ngoài Trung 

tâm đều được cán bộ quản lý đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ 24/24 giờ. Học viên được điều trị 

hỗ trợ cắt cơn hàng ngày theo phác đồ quy định, luôn tuân thủ chỉ định, đảm bảo an toàn không xảy 
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ra tai biến. Công tác khám, chữa các bệnh thông thường được tiến hành thường xuyên, những 

trường hợp bệnh nặng, sức khỏe suy sụp, bệnh mãn tính tái phát đều được gửi đi điều trị tại các 

bệnh viện. Sau 10 ngày điều trị, học viên đã cắt được cơn nghiện ma túy, sức khỏe dần phục hồi, 

bắt đầu các hoạt động khác như nghe đài, xem ti vi, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể 

thao và lao động trị liệu, qua đó giúp học viên tự nhìn nhận lại bản thân và có ý thức, tự giác hơn 

trong công việc, xóa đi những mặc cảm, có thêm niềm tin, nghị lực để tái hòa nhập cộng đồng. 

Giám đốc Trung tâm Đào Văn Hạnh cũng chia sẻ, trên thực tế, việc cai nghiện tập trung tại 

các trung tâm và cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ người sau cai còn tái nghiện nhiều. Có 

rất nhiều nguyên nhân tái nghiện (môi trường, sự kỳ thị của xã hội, gia đình...) mà một trong số đó 

là do học viên không có nghề nghiệp cũng như một công việc để có thể nuôi sống bản thân sau khi 

trở lại cộng đồng địa phương. Do vậy, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, ngành, Trung tâm Giáo 

dục - Lao động Sơn La đã và đang hết sức chú trọng dạy nghề, tạo việc làm để các học viên có việc 

làm, thu nhập ổn định sau khi trở về cộng đồng, có như vậy mới có thể hạn chế tình trạng tái 

nghiện, sử dụng ma túy trở lại. 

Trong quá trình điều trị cai nghiện, cán bộ phụ trách sẽ tiến hành sàng lọc các học viên đáp 

ứng yêu cầu có thể cho tham gia lao động sản xuất và tiến hành dạy văn hóa xóa mù chữ, dạy nghề. 

Năm 2013, Trung tâm đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố mở lớp dạy xóa mù chữ cho 25 người, đạt tỷ lệ 100%, tăng 11% so với năm 2012. Căn cứ vào 

nhu cầu của thị trường lao động địa phương, cũng như dựa trên trình độ, sức khỏe, nhu cầu của đối 

tượng và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị, Trung tâm đã liên kết tổ chức các lớp dạy nghề ngắn 

hạn với các nghề như: Mộc, nề, nông lâm tổng hợp, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, gò hàn cơ 

khí... cho các học viên. Năm vừa qua, đã tổ chức được 08 lớp dạy nghề cho 265 học viên. Học viên 

hoàn thành chương trình học nghề có đủ điều kiện theo quy định được dự kiểm tra và đánh giá, học 

viên đạt được cấp chứng chỉ nghề. 

Xác định việc tổ chức lao động sản xuất là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm giúp 

học viên rèn luyện sức khỏe, có ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động, làm ra của cải, vật chất để hỗ 

trợ thêm chi phí trong suốt quá trình cai nghiện tại trung tâm, trong năm 2013, đơn vị tiếp tục thực 

hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác, trong đó chủ yếu trồng 

các loại rau xanh theo mùa, ngô, cỏ voi, cà phê, đậu tương và các loại cây công nghiệp, lâm nghiệp 

có giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, trung tâm đã tích cực tìm đối tác, liên doanh liên kết 

với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận gia công, tái chế hạt nhựa PE, bao bì, đổ cột bê tông; 

liên doanh với Tổng Công ty Động lực Việt Nam mở lớp giảng dạy kỹ thuật khâu bóng đá và nhận 

sản xuất, gia công trực tiếp; duy trì tổ sản xuất mộc đóng bàn ghế và sản xuất đồ lưu niệm. Năm 

qua, các học viên đã sản xuất được 266 mô hình nhà sàn và 75 chiếc thuyền buồm lưu niệm... 

Doanh thu từ hoạt động lao động sản xuất trong năm 2013 đạt khoảng 3,2 tỷ đồng, trong đó đã chi 

cho học viên 489,7 triệu đồng. 

Năm 2014, Trung tâm Giáo dục - Lao động Sơn La có kế hoạch tiếp nhận và chữa trị cho 

1.500 - 1.900 học viên/thời điểm trong đó quản lý 400 học viên sau cai/thời điểm. Riêng 6 tháng 
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đầu năm đã tiếp nhận 136 đối tượng. Tăng cường cán bộ phụ trách từng khu sinh hoạt của học viên, 

thực hiện theo dõi sức khỏe theo hệ thống, giải quyết tốt các trường hợp cấp cứu nội, ngoại khoa; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao và tầm soát lao cho học 

viên; thực hiện tư vấn cho học viên trước và sau xét nghiệm sàng lọc HIV, điều trị nhiễm trùng cơ 

hội, điều trị ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV có đủ điều kiện. 

Bên cạnh đó, trung tâm còn cử cán bộ bám sát học viên để nắm bắt diễn biến tư tưởng và hạn 

chế đến mức thấp nhất các trường hợp bỏ trốn; tránh xảy ra tử vong, tai nạn lao động, tai biến 

chuyên môn, đồng thời đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra trường hợp thẩm lậu các chất kích thích, 

chất ma túy, vật gây sát thương hay tiền bạc cho học viên. Với tỷ lệ học viên mù chữ là 20 - 28%, 

trung tâm sẽ tiếp tục triển khai công tác sàng lọc đối tượng ngay từ khi tiếp nhận và tư vấn ổn định 

tư tưởng; lên kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố mở các lớp xóa mù cho 

học viên mù chữ có độ tuổi từ 35 trở xuống; tổ chức đa dạng các hoạt động lao động sản xuất, chủ 

động trong công tác liên kết, liên doanh với các đơn vị kinh doanh, các cơ sở sản xuất trong ngoài 

tỉnh để tạo công ăn việc làm và thu nhập cho học viên sau cai. 

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, Trung tâm Giáo dục - Lao động tỉnh đề nghị: 

Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các hoạt động cai 

nghiện, tăng nguồn kinh phí hỗ trợ chế độ cho cán bộ trực kép, làm thêm giờ, xây dựng chế độ, 

chính sách đặc thù phù hợp để thu hút cán bộ gắn bó với nghề, nâng chế độ phụ cấp đặc thù cho cán 

bộ làm công tác hành chính nhưng vẫn phải tiếp xúc trực tiếp với học viên từ 35% lên 50%. Ban 

Chỉ đạo 50, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố cần phải thường xuyên 

phối hợp với trung tâm trong việc đưa đón, quản lý, hỗ trợ học viên được chữa trị, giáo dục, dạy 

nghề và tiếp tục quản lý, tạo việc làm cho học viên khi trở về gia đình, cộng đồng để phòng chống 

tái nghiện; ban hành quyết định cho các học viên tiến bộ được ra trước thời hạn theo quy định. 

Riêng đối với các học viên phải đi chữa bệnh do trung tâm đề nghị, HĐND, UBND tỉnh và các ban 

ngành chức năng cần nghiên cứu xây dựng khu vực điều trị, chăm sóc cách ly dành riêng cho các 

học viên mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có người nhiễm HIV/AIDS tại trung tâm; tạo nguồn 

kinh phí cho dự án đào tạo nghề và hỗ trợ vốn đầu tư vào phát triển lao động sản xuất tạo công ăn 

việc làm cho hơn 1.500 học viên cai nghiện/thời điểm và hơn 400 học viên quản lý sau cai/thời 

điểm của trung tâm.  
  

03. Lê Đức Hiền. SƠN LA BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH ĐỐI 

TƯỢNG 3 / Lê Đức Hiền // Quân khu hai.- Ngày 17/7/2014.- Số 809 
 

Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, tổ chức 4 lớp 

học bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 cho 212 đồng chí học viên là trưởng, phó các sở, ban, 

ngành, đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa 

bàn tỉnh. Tại các lớp học, giáo viên đã bồi dưỡng các chuyên đề theo nội dung chương trình kế 

hoạch giúp học viên nhận thức sâu sắc nhiệm vụ QP và AN. Lớp học cũng tổ chức các buổi thảo 

luận để học viên tham gia ý kiến, đưa ra các tình huống về các vấn đề chính trị, thời sự; đặc biệt là 

với tình hình trên biển Đông hiện nay. 
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Qua kiểm tra nhận thức, 100% học viên đạt kết quả khá, giỏi. Lớp bồi dưỡng là cơ sở để các 

đồng chí học viên về đơn vị sẽ làm tốt công tác tham mưu hiệu quả, sát thực tế với nhiệm vụ QP-

AN. 
 

04. Đậu Dung. ĐI TÌM LỜI ĐÁP NƠI “RỐN” TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN / Đậu Dung // 

Cảnh sát toàn cầu cuối tuần.- Ngày 18/7/2014.- Số 67 
 

 Xây dựng thủy điện là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước nhằm đảm bảo 

an ninh năng lượng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủy điện và tái định 

cư là công việc như anh em sinh đôi. Qua nhiều năm thực hiện di dân tái định cư (TĐC) thủy 

điện, mặc dù đã có nhiều điều chỉnh cũng như kinh nghiệm từ các dự án trước đó nhưng theo 

đánh giá vẫn chưa khắc phục được những hậu quả và bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến đời 

sống của nhân dân tại hầu hết các điểm tái định cư trên cả nước. Để có cái nhìn tổng thể và 

bao quát bức tranh này, chúng tôi đi khảo sát một số điểm tái định cư lớn tại các tỉnh Sơn La, 

Nghệ An, khu vực Tây Nguyên; qua đó đặt ra vấn đề cũng như kiến nghị một số giải pháp 

góp phần giải quyết những tồn đọng này. 
 

BÀI 1: DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA: VÌ SAO BỎ HOANG NHỮNG CÔNG TRÌNH 

NGHÌN TỶ? 
 

Khởi công từ năm 2005, với công suất 2.400MW, sản lượng điện 10,2 tỷ kWh/năm, 

Thủy điện Sơn La được xem là công trình quan trọng quốc gia và là dự án thủy điện có quy 

mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Theo quy hoạch, số dân phải di chuyển là hơn 20.260 hộ 

với 95.733 người với tổng mức đầu tư lên tới 20.293 tỷ đồng. Từ ngày tổ máy cuối cùng đã 

hòa lưới điện quốc gia năm 2012 (sớm hơn dự kiến 3 năm) thì đến nay, hậu di dân tái định cư 

thủy điện tại địa phương này vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn liên quan đến vấn đề an cư lạc 

nghiệp của người dân, trong đó không ít câu hỏi đặt ra khi mà có nhiều công trình tiền tỷ bị 

bỏ hoang và “cỏ” hóa theo thời gian. 

“20 NĂM SAU, CÁC CÔNG TRÌNH ẤY VẪN GIẬM CHÂN TẠI CHỖ CŨNG NÊN” 

Chúng tôi về Phiêng Nèn, sát thị trấn Phiêng Lanh, huyện Quỳnh Nhai để tìm hiểu cuộc sống 

của nhân dân tại đây. Ông Lò Văn Một (trú tại Phiêng Nèn 3, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh 

Nhai) - Nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Pa Khinh (thuộc huyện Quỳnh Nhai, nay thuộc lòng hồ thủy 

điện) nói “dân chúng tôi nhiều nỗi niềm lắm”. Và khi hỏi về 2 ngôi chợ, bến xe, bệnh xá đang bỏ 

hoang ngoài kia là như thế nào, ông cũng chỉ biết lắc đầu cười: “Biết thế nào mà trả lời cô bây giờ. 

Khi chúng tôi di dời từ Pa Khinh về đây, những công trình này cũng bắt đầu được xây dựng. Cứ 

xây hết cái này đến cái kia. Sau khi xây xong vào 3 năm trước, chợ đó có thời gian hoạt động 

chừng một năm rồi thôi. Còn trường học, trạm y tế, bến xe thì chưa bao giờ đi vào hoạt động. Cũng 

chưa thấy huyện có ý kiến chỉ đạo gì. Và không biết chừng, 20 năm sau, các công trình ấy vẫn giậm 

chân một chỗ cũng nên”. 

Ông kể thêm, cái ngày dân bản Mấn của ông lũ lượt kéo nhau về đây TĐC, mỗi hộ chỉ có 

mỗi cái nền nhà trơ trọi và chỉ được 320m2 đất ở (trong khi người ta hứa sẽ chia cho mỗi hộ 800 - 

1.000m2 đất). Ruộng nương thì chẳng có, chính quyền cho mỗi hộ 1 con lợn để phát triển chăn 

nuôi, gọi là chuyển đổi nghề nghiệp. Muốn buôn bán cũng không đủ vốn, bao nhiêu tiền từ đền bù 
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đất thì làm nhà dựng cửa mất rồi, nguyên vật liệu chở từ huyện Sông Mã và Lai Châu về đắt lắm. 

Giờ đây, không chỉ gia đình ông mà những người dân ở đây, đi mua ăn từng ngày. 

Kể đến đây, tự nhiên ông ngẩn tò te, lộ vẻ tiếc nuối: “Dân bản Khoang, bản Kích xã tôi lúc 

đó nhất quyết không đi mà xin ở lại. Họ bảo ở lại còn có đất làm nương làm rẫy. Với lại, ở đó sẵn 

nước trên đồi, không phải mất tiền mua. Họ ở lại và tự đảm bảo được cuộc sống của mình. Tính ra 

họ sướng hơn mình nhiều. Nhưng lúc đó, không đi cũng không được. Tôi là cán bộ, tôi phải làm 

gương”. 

Ông kể về đây, nhiều thứ phí trên đời phát sinh lắm. Dân miền núi như ông chẳng quen đâu. 

Nhiều người ở đây kéo nhau đi làm thuê khắp nơi, có những người đi cả năm mới về. Anh em họ 

hàng giờ đây mỗi người một ngả, thỉnh thoảng nhớ lắm, không có xe máy nên cũng chịu. Một năm, 

may ra gặp nhau vào mấy dịp như cưới xin, ma chay hoặc ăn hỏi mà thôi. 

Đối diện với nhà ông Một, là nhà chị Hoàng Thị Chơ, cũng là dân bản Kích về đây. Nhà chị 

có 6 nhân khẩu, chồng mất sớm, mình chị xoay xở trăm bề để lo cho con cái cái ăn cái mặc. Ruộng 

nương chẳng có. Chị kể ngày xưa nhà chị có mấy ha đất rẫy. Mỗi vụ thu hơn 50 - 60 bao gạo 

(50kg/bao trở lên). Khi về đây có mỗi nền nhà. Có đứa con đi học mầm non xong mà đi xin việc 

không được. Gia đình chị được nhận số tiền đền bù hơn 200 triệu đồng. Nhưng tiền cứ vơi đi dần, 

trong khi chẳng có khoản thu thêm. Chị than ở đây tiền điện nước đắt lắm. 10 ngàn đồng/khối 

nước, tháng dùng tiết kiệm thì 150 ngàn đồng. Khi chúng tôi nói chuyện với chị, chị đang ngồi “tò 

te” trước cổng nhà. Chị bảo ngày qua ngày, cứ ngồi vậy thôi, chẳng biết làm gì mà sống. 

“NHỮNG CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH BỊ… LỆCH” 

Nếu ở Quỳnh Nhai, dân băn khoăn về những công trình nghìn tỷ bị bỏ hoang và vấn đề công 

ăn việc làm thì ở điểm TĐC Trại Dê (xã Yên Sơn, huyện Yên Châu), ngoài việc làm, dân còn bất 

an thường trực vì tại nơi cư trú mới có hiện tượng đá lăn. Đá lăn hầu hết diễn ra vào buổi tối nên 

không ai phòng bị gì và 3 năm trở lại đây, năm nào cũng có hiện tượng này. Năm 2011, 8 giờ tối, 

đá lăn xuống nhà ông Hà Văn Lại, 10 ngày sau đó, tiếp tục lăn xuống nhà ông Lò Văn Chính. Năm 

2012, lúc 2 giờ sáng, đá lăn xuống nhà ông Lò Văn Than. Đặc biệt năm 2013, 4 giờ sáng, đá lăn 

xuống nhà bà Lò Thị Lai, đi xuyên nhà, đồ đạc hỏng hết, cạnh đó có 2 cháu bé đang ngủ, may mà 

đá va vào cột nhà nên chuyển hướng không thì chẳng biết như thế nào. Còn người dân vùng TĐC 

tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn muốn phát triển chăn nuôi gia súc nhưng thiếu vốn, thiếu vùng chăn 

thả, trong khi đó khâu đền bù giá đất chênh lệch vẫn chưa có được tiếng nói chung của chính quyền 

và nhân dân. Dân nhiều điểm TĐC chưa có nước, điện. 

Khi thắc mắc làm thế nào để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước hiện tượng đá 

lăn này, ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Dự án TĐC Thủy điện Sơn La cho biết: “Đó là một 

vấn đề mới phát sinh. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bà con phá rừng làm nương rẫy vì không có 

đất sản xuất, không còn cây lâu năm để giữ núi. Trước khi dân về đây thì nơi này không có hiện 

tượng đá lăn gì cả”. Còn khi được hỏi về các công trình bị bỏ hoang ở Quỳnh Nhai, ông Tiến trả 

lời: “Tôi cũng vào làm việc mấy lần rồi. Theo quy hoạch Chính phủ duyệt, thì dự án làm đúng. Tuy 
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nhiên, trong điều hành, sắp xếp vẫn chưa thực sự vào cuộc, thành ra có 1 số công trình đầu tư theo 

quy hoạch bị... “lệch”. Còn nếu theo quy hoạch thì đẹp!”. 

Về phương án khắc phục những tồn tại ấy, ông Tiến cho biết hiện tại, Ban Dự án và tỉnh 

chuẩn bị quyết toán dự án trong năm 2014, hoặc cuối 2015, lập đề án mới hậu tái định cư, đồng 

thời đánh giá toàn bộ quá trình di dân và rút kinh nghiệm nhằm tính toán bước đi lâu dài cho dân, 

tập trung ổn định, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp. Ông Tiến cũng cho biết thêm, đề án 

này đã trình lên Quốc hội và cũng đã được Quốc hội phê chuẩn rồi. Chúng tôi cũng đang cố gắng 

để giải quyết tất cả những tồn đọng ấy. 

Còn ông Đinh Xuân Mến, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch, quyền Trưởng ban dự án TĐC 

thủy điện huyện Quỳnh Nhai thì tỏ ra “dè chừng” khi phóng viên đến tìm gặp, cứ bảo “tắt ghi âm 

đã rồi làm việc”. Khi chúng tôi trình bày đó là nguyên tắc, ông Mến đành miễn cưỡng trả lời. Về 

những phản ánh của người dân ở Phiêng Nèn (1, 2, 3) về những công trình tiền tỷ mà không được 

đưa vào sử dụng, nhất là chợ không có người họp, ông Mến cho biết: “Trước khi di chuyển đến 

điểm TĐC đó, dân phải ký một bản cam kết chuyển đổi phi nông nghiệp rồi vì đã chấp nhận xuống 

đây, làm gì có đất trồng trọt nữa. Việc họ bảo chính quyền không tuyên truyền và vận động họp 

chợ là không chính xác. Họ từ chối ấy chứ. Vì vào chợ thì phải đóng thuế. Với lại, vì đường nhựa 

rải thẳng tăm tắp vào tận ngõ nên không ít gia đình mở cửa hàng dịch vụ tại nhà nên họ cũng chẳng 

có lý do để mà vào chợ. Còn việc họ kêu ca về giá điện nước cao, thì đã về đây rồi, phải chấp nhận 

mặt bằng giá chung của toàn tỉnh, làm sao giống như ngày trước được. Sắp tới chúng tôi có mở 

khóa dạy chuyển đổi ngành nghề theo diện hỗ trợ của Chính phủ. Còn những công trình khác như 

bệnh xá, trường học, bến xe…, cái này thuộc quy hoạch 50 năm. Bây giờ mới chỉ là bước đầu nên 

chưa đi vào hoạt động”. 

Thực sự câu trả lời của ông Mến có phần bàng quan và thiếu sự lưu tâm đối với một vấn đề 

trọng điểm của quốc gia. Vì nếu đúng quy hoạch như lời của người giữ quyền Trưởng ban dự án 

TĐC tại huyện Quỳnh Nhai này nói, những chợ, bệnh xá, bến xe, trường học ấy, có khi đã không 

còn giá trị sử dụng nữa. Thậm chí, không cần đợi thời gian 50 năm, mới có vài ba năm mà hiện tại 

các công trình đó đã xuống cấp nghiêm trọng, rêu cỏ mọc um tùm. Làm thế nào để sử dụng có hiệu 

quả các công trình cơ sở vật chất, tránh tình trạng lãng phí, xây xong bỏ đó; làm thế nào để ổn định 

đời sống của người dân - thiết nghĩ những người đứng đầu chính quyền cần có một câu trả lời thiết 

thực hơn.  

Theo Báo cáo số 177/BC-UBND tỉnh Sơn La thì đến hết tháng 6/2013, công tác di dân TĐC 

Thủy điện Sơn La vẫn còn rất nhiều bất cập: Kết quả thu hồi đất, giao đất cho dân TĐC vẫn chưa 

hoàn thành. Việc thực hiện bù chênh lệch giá trị đất mới được 4.921/11.349 hộ TĐC với số tiền 

250,242 tỷ đồng/445,214 tỷ đồng. Nhiều dự án thành phần vẫn đang dở dang, tiến độ chậm, thậm 

chí chưa khởi công. Dân tại nhiều điểm TĐC chưa có công ăn việc làm, cũng chưa chuyển đổi. Đời 

sống vẫn còn nhiều khó khăn. 

05. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 18/7/2014.- Số 2498 
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 Từ năm 2008 đến nay xã Mường Hung, huyện Sông Mã, huy động các nguồn lực xây dựng 

được 19 nhà văn hóa bản, phục vụ các hoạt động chung của cộng đồng các khu dân cư; xây dựng 

15 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, có chất lượng, 44 bản đều đã xây dựng được các quy 

ước, hương ước. 
 

06. T. Huy. CÔNG AN TỈNH SƠN LA KHÁM PHÁ CHUYÊN ÁN 108 BÁNH HEROIN: THỨ 

TRƯỞNG LÊ QUÝ VƯƠNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHIẾN SỸ HI SINH VÀ 

BỊ THƯƠNG / T. Huy; T. Xuân // Công an nhân dân.- Ngày 21/7/2014.- Số 3281; Công an 

nhân dân.- Ngày 20/7/2014.- Số 3280 
 

Sáng 20/7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương,  Ủy viên Trung 

ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình Đại úy 

Lường Phát Chiêm, sinh năm 1982, chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Sơn 

La, đã anh dũng hy sinh trong khi cùng đồng đội tham gia chặn đứng nhóm đối tượng người nước 

ngoài có vũ trang, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam, thu giữ 108 bánh heroin, vào 

rạng sáng 19/7. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương 

đã thắp hương tưởng niệm trước anh linh đồng chí Lường Phát Chiêm; đồng thời, ân cần thăm hỏi, 

động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát đối với thân nhân gia đình đồng chí. Thứ trưởng Lê 

Quý Vương khẳng định, lực lượng công an nhân dân (CAND) biểu dương và sẽ luôn ghi nhận 

những đóng góp của đồng chí Lường Phát Chiêm trên mặt trận phòng, chống tội phạm nói chung, 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng; tinh thần chiến đấu dũng cảm “Vì 

nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngại gian khổ, hy sinh, trấn áp tội phạm, giữ gìn bình yên 

cuộc sống của Đại úy Lường Phát Chiêm và đồng đội sẽ là tấm gương để lớp lớp các thế hệ trẻ 

trong lực lượng CAND học tập, noi theo. Tại tang lễ đồng chí Lường Phát Chiêm, Thứ trưởng Lê 

Quý Vương đã trao tặng gia đình đồng chí 60 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của lực 

lượng CAND và Quỹ Phòng, chống tội phạm. 

Thay mặt gia đình, ông Lường Văn Mứt, bác của Đại úy Lường Phát Chiêm, cảm ơn sự quan 

tâm, chia sẻ của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương. Đồng thời 

bày tỏ, gia đình rất tự hào vì đã có một người con là công an đã anh dũng chiến đấu hy sinh góp 

phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân; nguyện sẽ tiếp tục giáo dục con 

cháu học tập, tiến bộ, sống có ích cho gia đình, xã hội. 

Trước đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn công 

tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm 

về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, bị trúng đạn ở đùi phải khi cùng đồng đội truy bắt nhóm đối tượng 

người nước ngoài vận chuyển trái phép 108 bánh heroin nói trên. Đồng chí Thứ trưởng đã trao 

thưởng cho đồng chí Nguyễn Thái Hà số tiền 20 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của lực 

lượng CAND và Quỹ Phòng, chống tội phạm. Nhân dịp này, Bộ Công an quyết định thưởng nóng 

30 triệu đồng cho lực lượng công an đã tham gia phá án.  
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Cũng trong sáng ngày 20/7, Đoàn công tác của báo CAND, Công ty Motorola Solutilons đã 

có mặt tại tỉnh Sơn La, trực tiếp thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm 3 

triệu đồng; Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn 

La) bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La 1 triệu đồng. Đây là số tiền do 

Công ty Motorola Solutilons thông qua báo CAND hỗ trợ các gia đình, đồng thời mong muốn các 

gia đình sớm vượt qua cơn bĩ cực trước mắt. 
 

07. PV. ĐỘNG ĐẤT TẠI SƠN LA VÀ QUẢNG NGÃI / PV // Nhân dân.- Ngày 20/7/2014; 

Thanh niên.- Ngày 20/7/2014.- Số 201; Gia đình và xã hội.- Ngày 21/7/2014.- Số 87 
 

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, tại khu vực 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La, tối 19/7 đã xảy ra ba trận động đất liên tiếp, cường độ từ 3,2 đến 4,3 

độ rích-te. Trận thứ nhất xảy ra lúc 19 giờ 14 phút 57 giây, cường độ 4,3 độ rích-te tại tọa độ 

21.605 độ vĩ bắc, 103.985 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,5km. Trận thứ hai xảy ra lúc 20 

giờ 23 phút 46 giây, tại vị trí có tọa độ 21.591 độ vĩ bắc, 104.021 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu 

khoảng 8km, cường độ 3,2 độ rích-te. Vào hồi 21 giờ 42 phút 16 giây xảy ra trận động đất thứ ba 

với cường độ 3,5 độ rích-te tại tọa độ 21.616 độ vĩ bắc, 103.985 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu 

khoảng 7km. 

Một số người dân tại thị trấn Ít Ong cho biết, trận động đất thứ nhất diễn ra trong khoảng 30 

giây khiến một số đồ vật như tủ đựng bát đĩa bị đổ. Tường nhà một hộ dân ở tiểu khu 5, thị trấn Ít 

Ong xuất hiện những vết nứt dài khoảng 40cm, rộng 0,2cm… 
 

08. Trần Long. THĂNG HÀM VƯỢT CẤP CHO CHIẾN SỸ HY SINH KHI TRUY BẮT 

TỘI PHẠM MA TÚY / Trần Long // Kinh tế và đô thị.- Ngày 21/7/2014.- Số 163 
 

Cuối tuần qua, tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn La), khi phát 

hiện khoảng 25 tên có vũ trang đang vận chuyển ma túy vào địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Sơn 

La đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đội hình vây bắt. Thấy động, các đối tượng 

buôn ma túy dùng súng bắn về phía lực lượng công an. Các lực lượng công an đã khống chế hiện 

trường, truy kích và bắt gọn 5 kẻ buôn ma túy liều lĩnh, manh động. Trong đó, 2 đối tượng bị 

thương đã tử vong, còn 3 đối tượng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thảo 

Nguyên ở huyện Mộc Châu, Sơn La. 

Trong quá trình truy bắt với nhóm tội phạm này, Thượng úy Lường Phát Chiêm (SN 1982), 

chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La, đã anh dũng hy sinh; Thiếu úy 

Nguyễn Thái Hà, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Sơn 

La) bị thương nặng. Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho 

chiến sỹ Lường Phát Chiêm. 
 

09. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 21/7/2014.- Số 2499 
 

 Từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn 

mới với hơn 16.800 lượt ngày công, làm 21km đường giao thông nông thôn, tu sửa hơn 137km 
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đường liên thôn, 2 lớp học, mở lớp xóa mù chữ cho 103 hội viên phụ nữ, xây dựng, tu sửa 4 nhà 

văn hóa thôn bản… 
 

10. Kiều Thiện. SƠN LA: TRỒNG MỚI 730HA CÂY CÀ PHÊ, CHÈ / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 22/7/2014.- Số 174 
 

Do lợi nhuận cao và khá ổn định từ cây công nghiệp, 6 tháng đầu năm nay, nông dân tỉnh 

Sơn La đã phối hợp với các doanh nghiệp đầu tư trồng mới 530ha cây cà phê và 200ha chè. Hiện 

Sơn La đã có hơn 10.400ha cà phê và trên 4.000ha chè, tập trung chủ yếu tại các huyện: Mộc Châu, 

Mai Sơn, Thành phố Sơn La, Thuận Châu… 
 

11. PV. THƯ ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ, CHIẾN SỸ TRONG CHIẾN CÔNG TRUY BẮT TỘI 

PHẠM MA TÚY TẠI SƠN LA / PV // Nhân dân.- Ngày 22/7/2014 
 

Ghi nhận chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La; Cục Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an trong vụ truy bắt nhóm tội 

phạm ma túy ngày 18, rạng sáng ngày 19/7 vừa qua, ngày 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 

Trưởng ban Ban chỉ đạo 138/CP đã gửi Thư động viên. Toàn văn như sau:  

Đêm 18 rạng sáng 19/7/2014, Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện một nhóm tội phạm có vũ trang vận 

chuyển trái phép số lượng ma túy lớn qua biên giới và đã kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, 

không quản ngại hy sinh. Lực lượng của ta đã bắt được năm đối tượng, thu giữ 108 bánh heroin và 

nhiều vũ khí các loại. Tuy nhiên, trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Lường Phát Chiêm, Trung đội 

trưởng, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã anh dũng hy sinh; đồng chí Nguyễn Thái Hà, cán bộ 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã bị thương. 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, tôi gửi lời chia buồn 

sâu sắc tới gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm. Tôi cũng gửi lời thăm hỏi, động viên tới đồng chí 

Nguyễn Thái Hà và cán bộ, chiến sỹ đã tham gia truy bắt băng nhóm tội phạm trên. Các đồng chí 

đã dũng cảm chiến đấu không quản hy sinh, gian khổ, thể hiện rõ tinh thần “Vì nước quên thân, vì 

dân phục vụ”. 

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Chiều 21/7, tại bản Pán II, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La), Công an tỉnh Sơn La 

tổ chức trang trọng lễ truy điệu đồng chí Lường Phát Chiêm, sinh năm 1982, chiến sỹ Phòng Cảnh 

sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh Sơn La) theo nghi thức Công an nhân dân. 

Đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm có đại diện Văn phòng 

Chủ tịch nước, Đảng ủy Công an Trung ương, các cơ quan bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị 

công an Trung ương, các tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, 

công an các huyện, thành phố và chính quyền địa phương. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi 

vòng hoa viếng. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 14 năm 2014 13 

Chiều cùng ngày, sau khi tổ chức hỏa táng tại Nghĩa trang bản Pán, xã Chiềng Ly (Thuận 

Châu, Sơn La), xương cốt Đại úy Lường Phát Chiêm sẽ được đưa vào an táng tại Nghĩa trang liệt 

sỹ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vào 8 giờ sáng 22/7. 
 

12. Kiều Thiện. SẠCH TỪ NHÀ RA BẢN… / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

22/7/2014.- Số 174 
 

“Khi Hội Nông dân vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc 

làm cụ thể, chúng tôi hưởng ứng ngay vì hiểu rằng đó là vì cuộc sống của mình” - lão nông 

Điêu Văn Chính ở bản Ngáy, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, bảo vậy. 

NHÀ MÌNH PHẢI SẠCH TRƯỚC 

Đến với bản Ngáy, điều chúng tôi thấy đầu tiên là làng bản rất sạch sẽ. Vào nhà ông Điêu 

Văn Chính, thấy chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được làm ngoài vườn, cách nhà ở tới vài 

chục mét. Dưới gầm sàn căn nhà ngói 3 gian 2 chái của ông được quét tước, dọn dẹp sạch sẽ và 

ngăn nắp. Ông Chính bảo: Thực hiện nội dung bảo vệ môi trường sinh thái của Hội Nông dân phát 

động, chúng tôi đã di dời gia súc ra khỏi gầm sàn, làm chuồng trại cho trâu, bò, lợn, gà ở ngoài 

vườn. Từ ngày có chuồng trại gia súc riêng, mọi vật dụng lao động như cuốc, xẻng, cày, bừa... đều 

để luôn ngoài đó nên gầm sàn sạch sẽ và thoáng mát hơn. 

Nhà ông Chính tuy vẫn sàn tre, vách gỗ nhưng vách tường được dán báo, treo ảnh, tranh khá 

đẹp mắt. 3 chiếc giường kê trong nhà, một giá đỡ chăn đệm được làm dọc theo phía trên xà nhà như 

kiểu gác xép, xếp đầy chăn, đệm. Ông Chính bảo: Người Thái chúng tôi hầu hết chỉ giàu cái chăn, 

cái đệm thôi. Nhà nào có nhiều con gái lớn thì càng lắm chăn, đệm. Trước đây toàn trải đệm ra sàn 

nằm, nhà đông con thì tới 5 - 6 cái đệm (thay giường); bếp núc, kho lương thực... đều ở trên sàn cả 

nên rất lộn xộn. Bây giờ thực hiện nếp sống mới, cuộc sống khá hơn, có giường có chiếu, lại biết 

cách sắp xếp nên căn nhà rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ hẳn lên. Tôi bảo các con, các cháu là muốn 

giữ vệ sinh môi trường ở đâu thì giữ nhưng trước hết phải giữ sạch ngay chính trong nhà mình, làm 

tốt ở nhà mình thì sẽ có kinh nghiệm để làm tốt ở ngoài bản, ngoài xóm. 

“MÔI TRƯỜNG CHO MÌNH THÊM NHIỀU CƠ HỘI” 

Đó là nhận thức của không ít nông dân huyện Quỳnh Nhai về tác dụng của việc giữ gìn và 

bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Anh Bạc Văn Quỳnh ở bản Nang Cầu, xã Chiềng Khoang, 

tâm sự: Ngày trước cứ nghĩ môi trường là cái gì đó rất xa lạ. Bây giờ chúng tôi mới hiểu tất cả 

những điều thiết thực với cuộc sống của mỗi người đều là môi trường tạo ra. Tức là chính chúng tôi 

là người làm cho cuộc sống của mình xấu đi hay tốt hơn thông qua những tác động đến môi trường. 

Vì thế rừng, nguồn nước đã được chúng tôi bảo vệ tốt hơn. Vệ sinh môi trường làng, bản, trong mỗi 

nhà cũng sạch sẽ hơn. Khi đã ở sạch quen rồi thì mới thấy không thể để cho môi trường sống quanh 

mình ô nhiễm được nữa”. 

Bà Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Đúng là nhận 

thức của nông dân trong huyện Quỳnh Nhai về vấn đề bảo vệ môi trường trong những năm gần đây 

đã có một bước tiến dài. Biểu hiện rõ nhất trong nội dung này là những lĩnh vực: Trồng, chăm sóc, 
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bảo vệ rừng; bảo vệ nguồn nước; di dời gia súc ra xa nhà ở, thu gom xử lý rác thải... “Dân còn 

nghèo, nhiều hộ vẫn phải chật vật lo miếng cơm, manh áo hàng ngày nhưng khi huy động sức dân 

đóng góp vào hoạt động vệ sinh, thu gom rác thải công cộng thì mọi người hưởng ứng rất cao. Hầu 

hết các bản đã đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước của mình. Các chi hội 

nông dân cũng lấy tiêu chí bảo vệ môi trường làm một nội dung thi đua. Khi nhận thức thay đổi thì 

hành vi bảo vệ môi trường cũng ngày một nhiều hơn, tốt hơn nữa”. 
 

13. Nguyễn Thiêm. CHỐNG MA TÚY: MẶT TRẬN NÓNG THỜI BÌNH / Nguyễn Thiêm; Trần 

Huy // An ninh thế giới.- Ngày 23/7/2014.- Số 1387; Quân đội nhân dân.- Ngày 20/7/2014; 

Tiền Phong.- Ngày 20/7/2014.- Số 201; Nhân dân.- Ngày 20/7/2014; Đời sống và pháp luật.- 

Ngày 21/7/2014.- Số 87; Đại đoàn kết.- Ngày 21/7/2014.- Số 202; Gia đình và xã hội.- Ngày 

21/7/2014.- Số 87; An ninh thủ đô.- Ngày 21/7/2014.- Số 4161; Sức khỏe và đời sống.- Ngày 

21/7/2014.- Số 115; Lao động.- Ngày 21/7/2014.- Số 167; Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 

24/7/2014.- Số 69; An ninh thủ đô.- Ngày 27/7/2014.- Số 485; Pháp luật và thời đại.- Ngày 

28/7/2014.- Số 170 
 

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên nóng bỏng, khốc liệt. Vì siêu lợi 

nhuận nên dù biết mắc tội chết, những kẻ buôn ma túy vẫn không thể từ bỏ việc buôn “cái 

chết trắng”, vì vậy khi bị vây bắt, chúng luôn điên cuồng chống trả. 

Từ năm 1997 tới nay, đã có 19 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc các lực lượng phòng 

chống tội phạm về ma túy hy sinh, hàng trăm CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ, trong 

đó riêng lực lượng công an có tới 13 đồng chí hy sinh, hơn 300 CBCS bị thương. Mỗi người ra 

đi đều khiến rất nhiều người ở lại mang nỗi đau mất mát khôn nguôi... 

NƯỚC MẮT NGƯỜI Ở LẠI 

Mặc những cơn mưa như trút nước, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nhưng con đường từ 

Quốc lộ 6 vào xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La) nghẽn lại bởi dòng người đến tiễn đưa 

liệt sĩ, Đại úy Lường Phát Chiêm - người đã ra đi trong trận đấu súng với băng nhóm tội phạm ma 

túy xuyên quốc gia vào sáng 19/7. 

Không ai cầm được nước mắt khi nhìn cảnh ông bà Lường Văn Vinh - Lường Thị Pói (bố 

mẹ liệt sĩ Lường Phát Chiêm) ngồi lặng bên quan tài con; ông bà cũng đã khóc hết nước mắt từ khi 

nhận được tin con hy sinh. 

Ông bà có 11 người con, anh Chiêm là con thứ 10. Học hết trung học phổ thông, anh Chiêm 

đi công an nghĩa vụ rồi được tuyển vào biên chế. Thấy con chí thú phấn đấu, học hành tiến bộ, ông 

bà rất tự hào. Cách đây hai năm, anh Chiêm lấy vợ, sinh con trai đầu lòng, ông bà càng mãn nguyện 

vì đứa con trai giỏi giang của mình. Vậy mà, giờ đây, ông bà lại phải chịu cảnh “lá vàng ngồi khóc 

lá xanh” thế này. 

Bên cạnh bố mẹ chồng, chị Lò Thị Hiếu ôm chặt đứa con nhỏ ngồi phủ phục bên quan tài 

chồng. Ngồi trong lòng mẹ, thằng cu mới 21 tháng tuổi, đầu quấn khăn tang cứ ngơ ngác nhìn mọi 

người như thắc mắc sao hôm nay lại có nhiều người đến nhà ông bà nội thế. 
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Vợ chồng anh Chiêm, chị Hiếu lấy nhau từ đầu năm 2012, nhưng thời gian vợ chồng ở bên 

nhau chỉ được vài tháng bởi anh làm ở Công an tỉnh, chị làm ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Mường La, cách nhau tới gần 50km, nên họ phải thuê 

nhà ở Thành phố Sơn La, mỗi tuần chỉ gặp nhau một lần vào dịp cuối tuần. Đấy là vào lúc bình 

thường, chứ phải những dịp công việc bận rộn hay anh phải đi công tác đột xuất thì có khi cả tháng 

vợ chồng trẻ không nhìn thấy mặt nhau. 

Cuối năm 2012, anh chị sinh được bé trai Lường Quốc Bảo, dù cuộc sống càng vất vả hơn 

nhưng hạnh phúc ngập tràn, cứ mỗi cuối tuần, hai mẹ con lại ngóng bố về. “Mỗi lần về nhà anh ấy 

lại lao vào ôm ấp, nựng con, anh ấy nói cu Bảo thiệt thòi vì bố cứ phải đi công tác biền biệt. Lần 

nào đi, anh ấy cũng hẹn ngày về; mới tuần trước anh ấy về, hai bố con bồng bế nhau cả ngày, vậy 

mà chẳng ngờ đấy là lần cuối cùng thằng cu được bố bế. Giờ vắng anh ấy, em không biết sau này 

hai mẹ con sẽ phải sống tiếp ra sao, dựa vào ai bây giờ” - Chị Hiếu nói trong nước mắt. 

Nhìn hai mẹ con chị Hiếu mặc áo xô ngồi lặng bên quan tài, chúng tôi không khỏi chạnh 

lòng. Chưa đến 30 tuổi, chị đã thành quả phụ. Rồi đây, trên quãng đời dằng dặc phía trước, chị sẽ 

phải một mình vượt qua rất nhiều khó khăn mà không có ai chia sẻ. 

Phía sau mỗi người lính là gia đình, vợ con, vì thế, mỗi người ra đi luôn để lại những khoảng 

trống không có gì có thể bù đắp được. Từ năm 1997 đến nay, 13 CBCS công an đã hy sinh trong 

khi vây bắt tội phạm ma túy, phần đông trong số ấy hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, có những người 

ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con. Vì thế, mỗi lần đến thăm gia đình những người đồng đội hy sinh, 

điều ám ảnh nhất với chúng tôi là hình ảnh những đứa trẻ thơ dại đầu đội khăn. Tang mà mắt cứ 

ngơ ngác nhìn người lạ; những người vợ trẻ mới chỉ vừa kịp hưởng những ngày hạnh phúc ngắn 

ngủi đã phải chịu cảnh góa bụa… 

CHỐNG MA TÚY, CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG TÂY BẮC 

… Quả thực chưa bao giờ, cuộc chiến với tội phạm ma túy ở Tây Bắc, đặc biệt là tuyến Hòa 

Bình - Sơn La - Điện Biên lại khốc liệt như bây giờ bởi đây là con đường ngắn nhất để tuồn ma túy 

từ nước ngoài vào Việt Nam. Nguồn ma túy từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tập kết ở các xã đồng 

bào Mông ở Hòa Bình và Mộc Châu (Sơn La) rất sẵn, các đối tượng từ nơi khác muốn mua chỉ 

trong ngày hoặc một vài ngày là số lượng theo yêu cầu từ vài bánh đến hàng chục, thậm chí hàng 

trăm bánh cũng được đáp ứng. 

Trên thị trường đen, một bánh heroin bán ở khu vực biên giới với giá 160 triệu đồng, nếu 

chuyển được về tới Mộc Châu giá lên 180 triệu, nếu trót lọt tới Hà Nội giá sẽ lên 220 triệu, tới 

Quảng Ninh là 270 triệu đồng. Bọn chúng thuê vận chuyển từ biên giới vào Mộc Châu với giá 

100USD/bánh. Với mức siêu lợi nhuận như vậy nên tội phạm ma túy rất khó từ bỏ. Vì vậy thay vì 

vận chuyển nhỏ lẻ một vài bánh, giờ đây, chúng thường vận chuyển vài chục tới cả trăm bánh một 

lần, bởi với một lần trót lọt là có thể thu cả chục tỷ đồng tiền lãi. Công an tỉnh Hòa Bình đã từng 

bắt vụ đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin trên xe siêu sang Lexus 570. 

Tại Sơn La, lợi dụng sự trắc trở của địa hình miền núi giáp biên, thời gian gần đây, một số 

“ông trùm” buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đã coi Sơn La như là một trong những 
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“điểm” trung chuyển ma túy. Vân Hồ, Mộc Châu là những huyện được xác định có nguy cơ về phát 

sinh tội phạm lợi dụng địa bàn làm nơi trung chuyển ma túy, “tuồn” vào trong khu vực nội địa. Sau 

khi đã dấn thân vào buôn ma túy các đối tượng này luôn xác định, đã mang bản “án tử” thì tất yếu 

phải liều lĩnh, không để lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Bởi thế, thay vì buông vũ khí đầu 

hàng, các đối tượng sẵn sàng liều lĩnh chống trả, tấn công lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Như 

ở Hòa Bình, khi bị bao vây, Vàng A Khua ở xã Hang Kia đã đẩy vợ con ra làm “lá chắn sống” và 

dùng súng AK bắn trả lực lượng công an làm 3 đồng chí hy sinh. 

Theo đánh giá của Công an tỉnh Sơn La, để tăng thêm độ an toàn cho các chuyến vận 

chuyển, giao hàng, các đối tượng đã trang bị cho mình thêm các loại vũ khí quân dụng có độ sát 

thương cao như: Súng AK, súng Cacbin, lựu đạn... Do vậy cuộc chiến chống ma túy luôn diễn ra 

cam go và khốc liệt. 

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, những ngày cuối 

tháng 6, đầu tháng 7, Công an tỉnh nhận được tin báo về việc thời gian gần đây, xuất hiện một số 

nhóm đối tượng là người nước ngoài tại khu vực vùng biên giới tiếp giáp với tỉnh Sơn La có nhiều 

biểu hiện về hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào trong khu 

vực nội địa. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La còn phát hiện 

thêm, số người lạ mặt này còn trang bị súng, đạn nhằm sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng 

khi bị phát hiện. 

Sau khi được sự chỉ đạo của các ngành, các cấp, đặc biệt là của lãnh đạo Bộ Công an, Công 

an tỉnh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh. Giữa lúc đó, một nguồn tin báo về cho biết, có những hôm, 

nhóm người này chia thành 2 - 3 toán với số lượng lên đến hàng chục đối tượng khoác balô, trang 

bị vũ khí quân dụng như: Súng AK, súng Cacbin... thậm chí mang cả lựu đạn. Công an tỉnh Sơn La 

quyết định triển khai lực lượng ngăn chặn. 

20 giờ ngày 18/7, theo kế hoạch, các lực lượng tham gia đấu tranh có mặt tại huyện Mộc 

Châu (Sơn La). Đúng lúc này, lực lượng tham gia phá án nhận được thông tin, tại khu vực Thung 

Cuông, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ - Sơn La), nhóm đối tượng có vũ trang này sẽ vận chuyển trái 

phép chất ma túy với số lượng lớn. Sau nhiều giờ băng rừng, vượt núi dưới trời mưa, các tổ công 

tác của Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại vị trí được xác định. 

4 giờ 5 phút sáng 19/7, đúng như nhận định, xuất hiện một toán khoảng 25 đối tượng, vai 

khoác balô, tay xách vũ khí quân dụng như: Súng AK, súng Cacbin, súng ngắn... Thực hiện kế 

hoạch, các CBCS được phân công trước đó đã bật đèn chiếu sáng tại một số điểm. Đồng thời dùng 

loa kêu gọi các đối tượng buông súng, bỏ ma túy đầu hàng. Tuy nhiên, sau khi thấy động, các đối 

tượng đã dạt vào nương ngô, điểm trũng liền kề, dùng các loại súng bắn xối xả về phía các vị trí có 

loa, đèn và lực lượng chức năng. 

Mặc cho lực lượng tham gia phá án không ngừng tuyên truyền, vận động, dùng súng bắn chỉ 

thiên cảnh báo, các đối tượng vừa rút chạy vừa bắn trả quyết liệt, với mục đích triệt hạ lực lượng 

chức năng đang làm nhiệm vụ khiến Đại úy Lường Phát Chiêm hy sinh và Thiếu úy Nguyễn Thái 
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Hà bị thương. Trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, lực lượng phá án buộc phải nổ 

súng trấn áp. 

Sau khoảng 1 giờ đấu súng, lực lượng công an đã làm chủ hiện trường, truy kích và bắt gọn 

5 đối tượng (cả 5 đối tượng bị thương, trong đó 2 đối tượng bị thương đã tử vong, còn 3 đối tượng 

bị thương đã được đưa đi cấp cứu). Tang vật thu giữ 6 balô, bên trong đựng 108 bánh heroin; 2 

khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, Cacbin, 

súng Sămblếch, súng ngắn... 

Hiện vụ án đang được điều tra. Trao đổi với chúng tôi ngày 21/7, Thiếu tướng Nguyễn 

Quang Chữ, Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Công an, cho biết hiện đã chỉ đạo các cơ quan chức 

năng làm thủ tục để công nhận liệt sỹ cho Đại úy Lường Phát Chiêm.  

Sáng 20/7, Đoàn công tác của báo Công an nhân dân, Công ty Motorola Solutions đã có 

mặt tại tỉnh Sơn La, trực tiếp thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm 3 triệu 

đồng; Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) bị 

thương nặng: 1 triệu đồng. Đây là số tiền do Công ty Motorola Solutions thông qua báo Công an 

nhân dân hỗ trợ các gia đình. 
 

14. Mè Thắng. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU 2 CHĂM LO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH 

SÁCH, NGƯỜI CÓ CÔNG / Mè Thắng; Duy Thành // Quân đội nhân dân.- Ngày 23/7/2014 
 

 BÀI 3: THAM MƯU TRÚNG, HỖ TRỢ HIỆU QUẢ 

Trong công tác chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn 

Quân khu 2, cơ quan quân sự các cấp tăng cường phối hợp với các ban, ngành, tham mưu 

cho cấp ủy, chính quyền địa phương có những chủ trương, chính sách kịp thời, đồng thời 

trực tiếp “xắn tay” vào việc, giúp các đối tượng, gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn 

định đời sống, từng bước vươn lên thành những hộ khá, hộ giàu. 

CÙNG “XẮN TAY” GIẢM NGHÈO 

… Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đối với bộ chỉ huy quân sự các tỉnh thuộc Quân khu 2 

có các đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP) đứng chân, việc tham mưu cho tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách ở biên giới được cụ thể đến từng phần việc, 

nhiệm vụ cụ thể.  

Như trường hợp của anh Lò Văn Phế (con liệt sỹ) ở bản Huổi Niếng, xã Mường Và, huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, sau khi được Đoàn Kinh tế - quốc phòng 326 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn 

La) hỗ trợ 5 triệu đồng tiền vốn, anh Phế chuyển đổi trồng ngô giống cũ sang giống ngô lai và mở 

rộng diện tích trồng lúa nước, sau khi thu lãi, anh đầu tư nuôi bò sinh sản, nên từ nghèo đói, gia 

đình anh đã vươn lên khá giả, thu nhập gần 80 triệu đồng/năm.  

Đại tá Nguyễn Thế Vụ, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế - quốc phòng 326, cho biết: Trong năm 

2013 và đầu năm 2014, đoàn đã hỗ trợ 50 hộ gia đình chính sách vùng biên thuộc 8 xã của huyện 

Sốp Cộp (Sơn La) vay vốn sản xuất từ 5 đến 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị 

giao cho các đội sản xuất trực tiếp xây dựng mô hình kinh tế điểm như: Nuôi cá, lợn rừng, làm 
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vườn rau, trồng lúa nước, trồng ngô và chăn nuôi bò để hướng dẫn gia đình đối tượng chính sách, 

hộ nghèo trên địa bàn học tập, làm theo… 
 

15. Trần Hiền. QUÂN DÂN CHUNG TAY “DỌN MƯA, LŨ” / Trần Hiền // Quân đội nhân 

dân.- Ngày 23/7/2014.- Số 19142 
 

Mặc dù không đổ bộ vào Sơn La, nhưng hoàn lưu của “Thần Sấm” (tên quốc tế của 

bão số 2) vẫn để lại những hậu quả khá nặng nề cho người dân nơi đây. Hiện các lực lượng 

chức năng của địa phương đang khẩn trương giúp người dân “dọn mưa, lũ”, nhanh chóng ổn 

định cuộc sống… 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 19 đến ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La 

đã xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Theo báo cáo sơ bộ của ngành chức 

năng tỉnh Sơn La, mưa to, nước lũ dâng cao đã cuốn trôi 3 người dân, làm 151 hộ dân phải di dời 

khẩn cấp, 263ha lúa bị vùi lấp, nhiều tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở, khối lượng sạt lở ước 

lên tới 31.400m3…Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 35 tỷ đồng. 

Có mặt tại một số địa phương bị thiệt hại, chúng tôi chứng kiến những cố gắng rất lớn của 

các lực lượng chức năng, đặc biệt là bộ đội, dân quân tự vệ. Mọi người cùng “xắn tay” giúp đỡ các 

gia đình bị thiệt hại với tình cảm và trách nhiệm cao nhất. Được biết, để khắc phục thiên tai, UBND 

các huyện trong tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo kịp thời tại thực địa, khắc 

phục nhanh nhất hậu quả thiên tai. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo tìm kiếm người mất tích do lũ 

cuốn trôi; huy động các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân di chuyển tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn; 

phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông có phương án xử lý xói lở, sụt sạt trên các tuyến đường, 

bảo đảm việc đi lại an toàn cho nhân dân. Các địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại giống 

lúa để cấy lại tại những diện tích bị ngập úng ngay sau khi nước rút, nhất là ở vùng trũng, những 

ruộng bị bồi lấp; đồng thời, xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng ở những vùng thường xuyên 

bị ngập trong mùa mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại. 

             Trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, có rất đông bộ đội và dân quân tự vệ đang giúp dân di 

chuyển nhà cửa (lúc cao điểm, toàn huyện có sự tham gia giúp dân của 1.400 người). Đến nay, toàn 

huyện đã di chuyển được 88 hộ ra khỏi khu vực sạt lở. Để bảo đảm tính mạng, tài sản cho người 

dân, UBND xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai đã di chuyển các hộ tới ở tạm những nơi an toàn. 

Gặp chúng tôi, ông Tòng Văn Tám, Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai cho 

biết: “Đối với những hộ nằm trong vùng sạt lở, UBND xã đã bố trí di chuyển đến ở tạm tại các 

trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã. Với sự tham gia của lực lượng tại chỗ và góp sức của 

180 dân quân tự vệ thuộc xã Mường Giàng và Chiềng Khoang, đến nay, xã đã di chuyển được 26 

hộ ra khỏi vùng sạt lở, đồng thời có công văn gửi lên huyện xin hỗ trợ các hộ dân về kinh phí, sớm 

bố trí nơi ở mới để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống”. 

Gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Đặng Thị Minh, sống ở bản Cướn, xã Chiềng 

Bằng, huyện Quỳnh Nhai kể lại: “Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng tôi không nghĩ hậu quả 

của cơn bão số 2 lại nặng nề như vậy. Cũng may, mưa to, sạt lở xảy ra vào ban ngày nên không có 
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thiệt hại về người. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền sớm bố trí chỗ ở mới để ổn định cuộc 

sống”. 

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả hoàn lưu của cơn bão số 2, các địa phương tỉnh Sơn La 

đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ đội, dân quân 

tự vệ đang tận tâm bám bản, giúp dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau những ngày 

mưa lũ. 
 

16. PV. HÀNG NGHÌN LƯỢT CÁN BỘ, CHIẾN SĨ GIÚP DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

MƯA, LŨ / PV // Quân đội nhân dân.- Ngày 23/7/2014; Dân tộc và phát triển.- Ngày 

23/7/2014.- Số 59; Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 21/7/2014.- Số 144 
 

QUỐC LỘ 279 QUA ĐỊA BÀN SƠN LA VẪN ÁCH TẮC 

Từ ngày 19 đến 21/7, mưa to kéo dài khiến nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 279, địa 

bàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Đoạn qua xã 

Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai xuất hiện hàng chục điểm sạt lở ta-luy dương với khối lượng đất, 

đá lên đến hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ. Khu vực qua trung tâm xã Mường 

Giôn cũng bị sụt lún khiến nhiều xe tải lưu thông hướng Sơn La đi Lai Châu phải dừng lại, nằm 

xếp hàng chờ lực lượng chức năng sửa đường để đi tiếp. 

Cũng trên Quốc lộ 279, đoạn từ xã Mường Chiên đi xã Cà Nàng (huyện Quỳnh Nhai) đoạn 

dốc Pú Ló (bản Nặm Lò, xã Cà Nàng) đã bị sạt lún, cắt đứt mặt đường. Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Sơn La và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các 

đơn vị quản lý tuyến đường huy động công nhân tập trung khắc phục sự cố trong thời gian sớm 

nhất.  

CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI NỖ LỰC GIÚP DÂN 

Tỉnh Sơn La có hơn 40 căn nhà bị đổ sập, 151 hộ dân phải di chuyển hoàn toàn. Một số điểm 

trên Quốc lộ 43, Quốc lộ 6B, Quốc lộ 279 bị sạt lở. Liên tục trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Sơn La đã huy động hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng gần 1.000 lượt dân quân tự 

vệ có mặt tại địa bàn xảy ra sự cố sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khẩn trương khắc 

phục hậu quả. 

17. Kiều Thiện. NÔNG DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA (TỈNH SƠN LA): “KHÔNG CÒN LÀM ẨU 

VỚI MÔI TRƯỜNG” / Kiều Thiện // Trang trại Việt.- Tháng 7/2014.- Số 37 
 

“Nền nông nghiệp hiện đại cũng có rất nhiều rác thải, quan trọng là ý thức người tiêu 

dùng với rác thải như thế nào để đảm bảo môi trường luôn sạch mà thôi” - ông Trần Văn 

Tráng, chủ trang trại hoa tươi ở bản Buổn (Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La) chia sẻ. 

Là thành phố miền núi nên nông nghiệp vẫn là kinh tế chủ đạo của Thành phố Sơn La với 

nhiều loại hình hoạt động: Cấy trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh tế trang trại, thủy cầm, ngư 

nghiệp v.v... Ông Nguyễn Đức Thành - Phó chủ tịch UBND Thành phố Sơn La, cho biết: Hiện 

thành phố có hơn 2.700ha cây cà phê, trên 1.700ha ngô, gần 600ha lúa nước, gần 7.000 con trâu, 
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bò; trên 36.000 con lợn, hàng ngàn con dê và hàng chục ngàn gia súc, gia cầm khác. Những hoạt 

động sản xuất ấy hàng ngày đều tạo ra một lượng rác thải nông nghiệp rất lớn.   

Ngoài ra, đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân cũng tạo ra một khối lượng rác 

khổng lồ. Để đảm bảo môi trường, chúng tôi đã chỉ đạo các xã, phường, các tổ chức, doanh 

nghiệp đề cao tinh thần “Gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường” đã có nhiều hoạt động: 

Tập huấn kỹ năng bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom rác thải, truyền thông về môi trường, đánh 

giá tiêu chí thi đua hàng năm gắn với kết quả bảo vệ môi trường với xây dựng nông thôn mới; gắn 

môi trường với hoạt động xây dựng bản làng văn hóa, cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa... 

Đến với bà con các hộ kinh doanh nuôi lợn ở tiểu khu I, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, 

chúng tôi thấy hàng trăm hộ dân chăn nuôi lợn với số lượng lớn. Ngoài ra, bà con còn làm rau, hoa 

tươi, trồng ngô, lúa, nhưng làng bản rất sạch sẽ, không có mùi hôi thối của phân gia súc; không có 

rác rưởi vương trên đường đi, lối lại. Ông Lò Văn Nam, một người dân bản nói: Phát triển kinh tế 

và nâng cao chất lượng cuộc sống mà không có rác thì là vô lý. Thậm chí rác ngày càng nhiều hơn, 

có nhiều loại khó tự tiêu hủy hơn so với cuộc sống đói nghèo, lạc hậu trước đây. Quan trọng là 

chúng tôi đã hiểu về môi trường có ý thức bảo vệ. Ở đây nhà ai chăn nuôi gia súc cũng có hầm 

biogas, có thùng đựng rác thải hàng ngày. 

Đến với các hộ làm rau dọc theo con suối Nậm La ở bản Cọ, bản Hài, phường Chiềng An, 

Thành phố Sơn La, nhìn những luống rau xanh sạch sẽ sau khi vừa trải qua những trận mưa lớn. 

Hỏi chuyện chị Lò Thị Hải, nông dân bản Cọ, chị bảo: Ngày nào chúng em cũng phải đến với vườn 

rau ít nhất là 2 lần. Còn mùa mưa thì hầu như thường trực bên vườn rau để canh chừng rác thải do 

mưa ngập mang đến. Rác của vườn rau cũng nhiều, nhưng chủ yếu là rác hữu cơ, tức là gốc, lá, 

ngọn của cây rau, phân hủy được nên chúng em thu gom rất gọn ngay sau mỗi ngày, cái nào có thể 

dùng cho gia súc thì mang về; phần nào bỏ đi thì cho xuống rãnh, xuống hố, lấp đất lại để làm phân 

bón cho rau và tránh mùi hôi thối. 

Bên vườn hoa tươi ở bản Buổn, phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La, anh Trần Văn 

Tráng vừa kết thúc buổi phun thuốc kích thích hoa hồng nảy mầm. Thấy anh lúi húi nhặt từng chiếc 

vỏ lọ thuốc sau khi đã sử dụng, cho vào túi nylon, gói lại thật chặt và để vào góc ruộng. Anh Tráng 

nói với chúng tôi: “Nông dân vùng cao giờ hưởng ứng bảo vệ môi trường tốt lắm rồi, không cẩu thả 

như xưa nữa. Giữ một môi trường sạch thì không chỉ có không khí trong lành mà nguồn nước ăn, 

mầm mống bệnh tật cũng giảm đi”. 

“Hội Nông dân bản chúng em đã ký kết giao ước thi đua bảo vệ môi trường rồi, không làm 

ẩu được”. Chị Lò Thị Hải - bản Cọ, xã Chiềng An, Thành phố Sơn La 
 

18. PV. PHẦN MỘ LIỆT SỸ MÙI VĂN CHÍNH ĐANG Ở ĐÂU?/ PV // Pháp luật Việt Nam.- 

Ngày 24/7/2014.- Số 205 
 

Trong chuyến công tác tại Sơn La gần đây, chúng tôi vô tình bắt gặp tấm biển thông 

báo thông tin của liệt sỹ Mùi Văn Chính (SN 1946, nhập ngũ tháng 7/1966, đơn vị C6 D2 

E174 F316, hy sinh năm 1969 tại chiến trường C, hiện đang thất lạc phần mộ mang số 5457) 
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dán ở cầu thang Nhà khách Công đoàn tỉnh Sơn La với hy vọng ai đó biết được thông tin về 

phần mộ của liệt sỹ Chính. 

Ông Vũ Tiến Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Công 

đoàn Sơn La cho biết, Mẹ Việt Nam Anh hùng Mùi Thị Dậu (SN 1921, bản Sao Tua, xã Tân Hợp, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có người con duy nhất là Mùi Văn Chính (SN 1946), nhập ngũ 

tháng 7/1966, đơn vị C6 D2 E174 F316; hy sinh năm 1969 tại chiến trường C. Năm 1995, mẹ Dậu 

được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Từ tâm nguyện của mẹ Dậu là “tìm 

Chính về cho mẹ”, từ năm 2005 đến nay, công ty và các cơ quan liên ngành của Sơn La đã tích cực 

tìm kiếm hài cốt liệt sỹMùi Văn Chính. 

Thông tin thu thập từ đơn vị và các nhân chứng: Theo Giấy báo tử số 14 của Sư đoàn 316, 

do Thiếu tá Nông Văn Loong ký ngày 10/3/1971 thì Liệt sỹ Mùi Văn Chính hy sinh ngày 

14/11/1970, thi hài đã mai táng tại Nghĩa trang mặt trận phía Tây nước bạn Lào. Tài liệu cũng thể 

hiện đơn vị C6 D2 E174 F316 chiến đấu tại Mường Sủi năm Chính tham gia và hy sinh tại Mường 

Sủi cùng năm. Hồ sơ liệt sỹ của Trung đoàn 174, trong sổ tổng hợp danh sách liệt sĩ của E174, 

trang 72, quyển 80 cũng ghi: Đồng chí Mùi Văn Chính đi chưa tìm thấy thi hài. Tài liệu của E174, 

F316 đã khẳng định: Sư đoàn 316 không mai táng liệt sỹ Mùi Văn Chính. Liệt sỹ đã được đơn vị 

bạn mai táng... 

Qua các thông tin từ tài liệu có thể khẳng định thi hài liệt sỹ được bộ đội đặc công mai táng 

vào nghĩa trang của Bộ đội Đặc công 305 trong một ngôi mộ không số (Nghĩa trang Nong Tặng 1); 

được quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ Việt - Lào huyện Anh Sơn, Nghệ An năm 1995. Có số mộ 

5457. Bia mộ vẫn tồn tại đến ngày 25/12/2012, có thông tin duy nhất tên là Chính. 

Tuy nhiên, Ban Quản lý Nghĩa trang Anh Sơn và Đoàn quy tập Bộ Chỉ huy quân sự Nghệ 

An lại cho rằng, hài cốt trong ngôi mộ 5457 là của liệt sỹ Nguyễn Trung Chính, đã chuyển về Gia 

Lâm, Hà Nội năm 1998, và thể hiện tại Văn bản số 19 ngày 16/03/2011. Nhưng tại các buổi làm 

việc lại cho rằng hài cốt được chuyển từ năm 1995? 

Theo ông Vũ Tiến Quân, có đủ cơ sở khẳng định hài cốt trong ngôi mộ 5457 không phải là 

của liệt sỹ Nguyễn Trung Chính, vì sơ đồ mai táng liệt sỹ Nguyễn Trung Chính ở hàng 2, ngôi 2, 

còn liệt sỹ trong mộ 5457 là hàng 4, ngôi 3. Và tại Biên bản bàn giao giữa Bộ Chỉ huy quân sự 

Nghệ An và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Thành phố Hà Nội thì hài cốt liệt 

sỹ Nguyễn Trung Chính được cất bốc từ Lào chứ không phải từ Anh Sơn, Nghệ An. Vấn đề còn lại 

là hài cốt và hồ sơ của liệt sỹ Mùi Văn Chính được chuyển đi khỏi Anh Sơn từ bao giờ và về đâu, 

rất cần được cơ quan chức năng làm rõ để Mẹ Việt Nam Anh hùng Mùi Thị Dậu được trực tiếp 

thắp hương cho con khi bà không còn nhiều thời gian nữa... 

Sau khi nhận được đơn đề nghị từ phía Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn Sơn La, ngày 

23/1/2014 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

gửi Bộ LĐTB&XH, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An về việc Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối 

hợp với Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Nghệ An làm rõ nội dung đơn của công ty, báo cáo Thủ 
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tướng trước ngày 30/3/2014. Nhưng đến nay, phía công ty vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì 

từ cơ quan chức năng - ông Quân cho biết thêm. 
 

19. Nguyễn Hữu Tuấn. HÀNH TRÌNH VƯỢT KHÓ Ở LAO KHÔ / Nguyễn Hữu Tuấn // 

Biên phòng.- Ngày 25/7/2014.- Số 60 
 

Câu nói dân gian “trong cái khó ló cái khôn”, nếu áp dụng trong thời buổi bây giờ, hẳn 

sẽ khiến nhiều người hình dung đến việc những vùng đất, con người đã vượt lên được số 

phận, rồi đổi đời nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi. Và ở Lao Khô (xã Phiêng Khoài, Yên 

Châu, Sơn La), vùng biên viễn mà chúng tôi vừa có chuyến điền dã, bài toán liên quan đến 

hai yếu tố “khó” và “khôn” đã có lời giải, để truyền kiếp đói nghèo đã hiện diện ở đây bao 

năm qua được đẩy lùi…  

KHÔNG CHỊU “THỤT LÙI”… 

Từ trung tâm xã Phiêng Khoài, chúng tôi men theo con đường ngoắt ngoéo, vượt qua mấy 

con suối nhỏ để đến bản Lao Khô. Dọc đường đi, chúng tôi nhận ra rằng, vùng núi non nơi đây như 

những chiếc bát úp liền kề, tạo nên nhiều khe hẹp với độ dốc cao, chỉ toàn là rừng nghèo thưa lá và 

rừng tái sinh. Vì không có những thung lũng rộng nên bao đời, người dân Phiêng Khoài chỉ chuyên 

phát nương làm rẫy. Chả trách, như lời nói đùa của một vị lãnh đạo xã Phiêng Khoài thì cái nghèo, 

cái khó luôn đe dọa cuộc sống của người dân Phiêng Khoài đã bao nhiêu thế hệ mà cái “khôn”, dù 

đã “ló” rất nhiều nhưng vẫn chưa đi đến đâu, cũng không có gì là khó hiểu. 

Trưởng bản Lao Khô Tẩn Lầu Lán dù không còn trẻ, nhưng khá nhanh nhẹn, rất cẩn thận khi 

“báo cáo” một vài số liệu, nhưng đến con số hộ đói nghèo, anh hơi ngập ngừng, rồi bảo “con số 

chính xác có trong văn bản báo cáo...”. Cứ tưởng Trưởng bản “ngại” đưa ra con số hộ nghèo trong 

báo cáo sẽ vênh với thực tế, thường là cao hơn nhiều, nhưng không phải, vì hơn 100 hộ, với 520 

nhân khẩu, hiện, Lao Khô đã có “quân số” trâu, bò lên tới 300 con. Một thành viên trong đoàn công 

tác của chúng tôi vốn có kinh nghiệm công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc cho rằng, 

cứ đi qua bản làng dân tộc thiểu số nào, muốn biết người dân giàu hay nghèo chỉ cần nhìn vào đàn 

trâu, bò là có thể đoán biết chính xác. Nếu trâu bò nhiều, thì người dân làng đó đang thịnh vượng, 

có của ăn, của để, còn không thì ngược lại. Ở Lao Khô, theo Trưởng bản Tẩn Lầu Lán, dù địa hình 

phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhưng do người dân đã biết trồng cỏ chăn nuôi trâu bò, nên hướng 

thoát nghèo này đang được đồng bào phát triển rất mạnh. Mô hình chăn nuôi trâu bò theo hướng 

hàng hóa đã góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân trong bản. Tất nhiên, không thể không kể 

đến những kiến thức mới trong cách làm ăn, được Nhà nước hỗ trợ vốn ưu đãi thông qua các 

chương trình, dự án... 

Được sự hướng dẫn của trưởng bản, chúng tôi tới thăm mô hình chăn nuôi trâu bò của gia 

đình ông Tráng A Lình. Cách đây 5 năm, được vay 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội 

của huyện, gia đình ông Lình đã xây dựng chuồng trại và mua trâu bò về nuôi. Bước đầu tuy gặp 

rất nhiều khó khăn nhưng bằng sự cần cù, gia đình ông đã khai phá đất để trồng cỏ làm thức ăn cho 

trâu bò. Đến nay, đàn trâu bò của gia đình ông đã có 12 con. “Trong quá trình chăn nuôi không 
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tránh khỏi những lúc đàn trâu bò mắc bệnh, nhất là vào những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống 

thấp. Nhiều lúc, mình muốn bỏ cuộc nhưng rồi các đảng viên trong chi bộ bản đến động viên phải 

biết khắc phục khó khăn, không được “thụt lùi”, vợ chồng mình lại cố gắng và có được khối tài sản 

lớn như thế này...” - Ông Lình kể. 

“LỐI ĐI” PHẢI BỀN VỮNG 

Nghe ông Lình nói vậy, trưởng bản Tẩn Lầu Lán nhấn mạnh thêm, không chỉ có nhà Lình, 

mà ở Lao Khô, có rất nhiều hộ đã thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của các đảng viên trong chi bộ. 

Chuyện có thể nói ngắn gọn thế này, hơn 10 năm trước, Lao Khô còn nghèo lắm, lao động vất vả 

nhưng người Lao Khô vẫn không đủ ăn. Trước tình cảnh đó, được sự chỉ đạo của cấp trên, sự giúp 

đỡ của bộ đội biên phòng (BĐBP), các đảng viên trong chi bộ bản đã chủ động đi đầu, đưa giống 

mới có năng suất cao vào gieo trồng, đầu tư thâm canh vào sản xuất, đặc biệt, mạnh dạn vay vốn 

mua trâu giống, bò giống về nuôi. Xác định việc nuôi đại gia súc sẽ tận dụng được các loại hoa màu 

phụ để chăn nuôi thành đàn lớn, chi bộ bản đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã “nhờ” hỗ trợ kỹ thuật 

của cơ quan khuyến nông và vốn từ Ngân hàng Chính sách. Từ cú hích ban đầu này, đàn trâu, bò ở 

Lao Khô, từ chỗ chỉ manh nha mươi con được nuôi lẻ tẻ trong các gia đình đảng viên, đến nay đã 

trở thành “nguồn vốn di động” có khả năng sinh lãi lớn cho đồng bào Mông ở đây... Cũng theo 

Trưởng bản Lán thì trong số các bản thuộc Phiêng Khoài, Lao Khô vẫn là “em út” vì bản nằm ở 

vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, gian khổ nhất, đã thế, người dân lại phải lo chống lũ trong 

mùa mưa kéo dài. Lũ hằng năm làm cho những con suối quẫy đạp, dữ dội như con trăn khổng lồ 

sẵn sàng cuốn phăng đi tất cả, có năm làm sạt lở, hư hỏng nhiều nhà cửa, đe dọa tính mạng của 

người dân. Với đặc thù như vậy, có lẽ chỉ để làm một con đường bê tông xuyên dọc bản đủ sức 

chịu đựng với địa hình khắc nghiệt, cũng ngốn cả tỷ đồng. Đó là chưa kể đến nhà ở của các hộ dân 

tộc Mông ở đây vốn rất tạm bợ và xập xệ. Rồi hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng cần đầu tư một 

cách bài bản, lâu dài... Những dự án này không thể để xã Phiêng Khoài đơn phương tự lo được. 

Đang trong lúc bí thì chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ (Quyết định 167) ra đời 

đã giúp Lao Khô làm một cuộc cách mạng lớn về nhà ở. Kể với chúng tôi về bước ngoặt quan trọng 

này, ông Giàng A Sình, một bậc cao niên ở bản tâm sự: “Có nhà rồi, người Mông mình tiếp tục học 

cái hay, cái mới để không phụ sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước. Nhờ sự hướng dẫn của 

cán bộ xã, cán bộ bản, người Mông Lao Khô biết cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả giá trị 

cao. Lại còn biết đưa giống ngô, giống lúa mới vào sản xuất trên nương. Bây giờ, người Mông ở 

bản Lao Khô giàu rồi. Nhà nào cũng có xe máy. Nhiều hộ còn sắm được ô tô tải để làm dịch vụ...”. 

Nghe già Giàng A Sình nói đến hai từ “dịch vụ”, hẳn còn xa lạ với nhiều bản làng vùng cao, 

trong đó có Lao Khô, tôi chợt nhớ đến niềm tự hào của anh Phan Văn Tình, Chủ tịch UBND xã 

Phiêng Khoài khi trao đổi về sự phát triển của địa phương. Những con số mà vị chủ tịch năng động 

này nêu ra như tổng thu nhập toàn xã năm 2013 đạt gần 130 tỷ đồng, trong đó, tổng thu nhập từ 

kinh tế dịch vụ thương mại đạt gần 40 tỷ đồng đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ngạc nhiên là 

đúng, bởi với hơn 2.500 hộ dân tộc thiểu số chủ yếu sống bằng nông nghiệp, mỗi khẩu có chưa đến 

10m2 ruộng nước, nhưng Phiêng Khoài đã vươn lên trở thành xã kinh tế mạnh của huyện Yên 
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Châu. Rõ ràng, nhờ biết phát triển dịch vụ, thị trường mà sản phẩm của 270ha chè, 70ha cà phê, 

hơn 400ha cây ăn quả cùng với đàn gia súc lên đến trên 16 nghìn con mới tạo “lối ra” bền vững. 

Ngoài ra, còn có một con số khác khiến nhiều người “giật mình” là, hiện, xã vùng cao Phiêng 

Khoài đã có trên 100 đầu xe ô tô tải chuyên mua bán, trao đổi hàng hóa từ xã ra huyện, thậm chí 

sang cả nước bạn Lào... 

... Những cơn mưa đầu mùa làm cho cái nóng ở Lao Khô như dịu đi đôi chút. Đồng bào 

Mông, Thái, Xinh Mun ở vùng biên giới này bắt đầu khai mở đất để tra những hạt giống xuống 

vùng đất khát cho mùa vụ mới. Trưởng bản Tẩn Lầu Lán có ý mời chúng tôi ở lại một đêm để cùng 

uống bát rượu ngô với đồng bào, nhưng chiều sắp cạn, phía Đông có những đám mây vần vũ kéo 

về. Chúng tôi để lại lời hẹn, còn kịp về huyện Yên Châu với công việc đang dở dang. 
 

20. Minh Phong. NHỮNG TẤM GƯƠNG QUẢ CẢM NGÃ XUỐNG VÌ BÌNH YÊN ĐẠI 

NGÀN TÂY BẮC / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 26/7/2014.- Số 3286 
 

Cho đến bây giờ, sau 1 tuần xảy ra trận đánh bi tráng với bọn tội phạm ma túy hung hãn, 

người dân ở bản Pán 2, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau 

xót. Nhân dịp 27/7, cùng đoàn cán bộ Công an tỉnh Sơn La, chúng tôi trở lại căn nhà Đại úy Lường 

Phát Chiêm. Niềm thương tiếc vẫn còn hiện hữu trên gương mặt người thân và những người dân 

nơi đây… 

Tinh thần anh dũng hy sinh của Đại úy Lường Phát Chiêm trong cuộc chiến chống tội phạm 

ma túy vào đêm 19/7 vừa qua là một sự mất mát lớn cho lực lượng công an nhân dân, nhưng tinh  

thần và sự hy sinh đó cũng tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội ở lại tiếp tục vững bước, sẵn sàng đối 

mặt với tội phạm hiểm nguy vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, 

Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La xúc động nói: “Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công 

an tỉnh đã báo cáo với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cho phép tổ chức phát động học tập 

gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của đồng chí Lường Phát Chiêm nhằm khích lệ, cổ vũ, động 

viên tuổi trẻ lực lượng Công an Sơn La tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác đảm bảo 

an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”.   

Chúng ta đều biết, đấu tranh với tội phạm ma túy là đối mặt với hiểm nguy, lằn ranh giữa sự 

sống và cái chết chỉ mong manh như làn khói, nhưng đấu tranh với tội phạm hình sự cũng là mặt 

trận sinh tử. Còn nhớ cách đây 10 năm, đầu tháng 6/2004, Đại úy Vừ Ngọc Súa, cán bộ Phòng 

PA88 Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh khi ngăn cản một đám thanh niên có hành vi đua 

xe trái phép trên đường từ cơ quan về nhà riêng ở tổ 7 phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La. 

Hành động của Đại úy Vừ Ngọc Súa đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an 

vì bình yên cuộc sống của nhân dân. 

Trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với bọn tội phạm, không chỉ những cán bộ công 

an chính quy mới đối mặt với nguy hiểm, hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy cuộc sống bình 

yên và hạnh phúc cho nhân dân mà ngay cả những cán bộ công an ở cơ sở như công an xã, công an 

viên cũng không tiếc máu xương, tính mạng của bản thân mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. 

Điển hình cho những tấm gương hy sinh ấy là đồng chí Hà Văn Kính, Phó trưởng Công an xã 
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Chiềng En, huyện Sông Mã, đã anh dũng hy sinh khi truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Pú 

Bẩu, một xã cách xa trung tâm huyện Sông Mã đến 50km vào ngày 17/6/2009. Mặc dù bị đối tượng 

đâm trọng thương nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Hà Văn Kính vẫn giữ chặt đối 

tượng, đồng đội đến tiếp ứng kịp thời nhưng ngay sau đó anh đã hy sinh. Mới đây nhất, anh Lường 

Văn Quang, Công an viên bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai đã bị bọn tội phạm 

hèn hạ trả thù. Nhiều ổ nhóm tội phạm bị Lường Văn Quang và đồng đội triệt phá đã làm cho 

chúng hung hãn tìm cách hãm hại. Ngày 11/3/2014, anh đã bị chúng dùng súng bắn trọng thương 

và tử vong tại bệnh viện… 

Những cán bộ, chiến sỹ công an như Lường Phát Chiêm, Vừ Ngọc Súa, Hà Văn Kính, 

Lường Văn Quang... đã ngã xuống trên mặt trận đấu tranh với tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và 

biết bao tấm gương hy sinh thầm lặng khác vẫn sống mãi với thời gian, vẫn khắc ghi trong tâm 

khảm của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Sơn La nói riêng và cả nước nói chung qua các thế hệ. Bởi 

sự hy sinh của những người con ưu tú đó là để sự sống hôm nay nảy mầm và đơm hoa kết trái, đó 

cũng là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội các anh vững vàng, quyết tâm hơn trên mặt 

trận đầy cam go, khốc liệt bảo vệ bình yên nơi tuyến đầu Tây Bắc của Tổ quốc. 
 

21. Anh Hiếu. TRÙM MA TÚY ĐỘI LỐT BẢO VỆ MÔI GIỚI VIỆC LÀM SA LƯỚI / Anh 

Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 28/7/2014.- Số 3288 
 

Ngày 27/7, Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết đã bàn giao hồ sơ ban đầu cùng 

đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Hưng cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 

tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền. Theo các trinh sát Phòng 4, từ đầu năm 2014, qua trao đổi 

thông tin với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) đã 

có trong tay những manh mối đầu tiên về đối tượng truy nã Trần Văn Hưng (tên gọi khác là Trần 

Duy Hưng) SN 1956, quê quán Hưng Yên, có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu S89, thị trấn Nông 

trường, huyện Mộc Châu, Sơn La. Hưng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma 

túy từ Sơn La đi nhiều địa bàn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, năm 2011, Trần Văn Hưng cùng 

đồng bọn thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng và hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngay sau khi gây án Trần Văn Hưng bỏ 

trốn khỏi địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các 

bị can và ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 12 ngày 18/10/2011 của cơ quan CSĐT - Bộ 

Công an (C47) đối với Trần Văn Hưng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đồng thời phối 

hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tổ chức xác minh, truy bắt nhiều lần nhưng 

chưa bắt được Trần Văn Hưng bởi hắn rất tinh vi, xảo quyệt, không để lại dấu vết cũng như liên lạc 

với người thân.  

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, sau khi lẩn trốn, có thể Hưng đã trốn vào 

địa bàn các tỉnh miền Nam để làm thuê, có thể làm bảo vệ... Phòng 4 Cục Cảnh sát TNTP phía 

Nam đã tiến hành lập kế hoạch xác minh, rà soát, sàng lọc dựng lại toàn bộ mối quan hệ của đối 

tượng Trần Văn Hưng tại các địa bàn tỉnh Sơn La, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai... nhưng chưa có kết quả. Không nản chí, các trinh sát tiếp tục rà soát hơn 1.000 
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công ty trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thuê nhân viên bảo vệ, đặc biệt là người Bắc. Qua 

rà soát, đầu tháng 7, các trinh sát phát hiện tại khu vực Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh có một 

người đàn ông trung tuổi là người Bắc thuê trọ, hiện làm nhân viên bảo vệ cho một công ty có đặc 

điểm giống đối tượng truy nã. Qua tìm hiểu thông tin ban đầu, tại xóm trọ, người đàn ông tự xưng 

danh tên là Hùng, thường đi làm từ sáng đến tối mới về phòng trọ. Điều đặc biệt là ông Hùng có 

nói với mọi người là ngoài làm bảo vệ, ông ta còn kiêm cả nghề môi giới việc làm. Tiếp tục mở 

rộng điều tra, các trinh sát đã làm rõ hiện ông Hùng đang làm bảo vệ cho một công ty bảo vệ đóng 

trên địa bàn phường Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh cho thấy, 

người bảo vệ tên Hùng chính là đối tượng trốn nã, tổ công tác đã lên kế hoạch bắt giữ. Khi bị bắt, 

Hưng đang nhận hồ sơ xin việc của một thanh niên quê ở Nghệ An để xin cho anh này làm bảo vệ 

tại công ty mình. Lúc đầu nghe trinh sát đọc tên, Hưng đã chối tội, nói mình tên là Hùng nhưng khi 

nhìn thấy lệnh truy nã có đầy đủ thông tin về mình, biết không thể chối tội, Hưng đã theo chân trinh 

sát về trụ sở công an, kết thúc hành trình hơn 3 năm trốn truy nã. 
 

22. Hiếu Quỳnh. SƠN LA: MỘT CÁN BỘ CÓ HÀNH VI HỦY HOẠI RỪNG / Hiếu Quỳnh // 

Công an nhân dân.- Ngày 28/7/2014.- Số 3288 
 

Ngày 27/7, Công an Sơn La cho biết đã điều tra, làm rõ vụ hủy hoại rừng tại địa bàn xã 

Mường Hung, huyện Sông Mã (Sơn La). Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Sông Mã, trên 

địa bàn xã có một số hộ lấn chiếm đất rừng phòng hộ ở cụm bản Cát, nay đã được xã tách thành 5 

cụm bản đang được cơ quan chức năng giải quyết. Đối tượng Cà Văn Hơn, khi đó là Bí thư Chi bộ 

bản Lọng Tòng đã tổ chức họp dân, bàn chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong khi chưa có ý kiến 

của cơ quan chức năng, đối tượng Hơn đã tổ chức cho nhiều người chặt phá diện tích rừng phòng 

hộ, gây thiệt hại 19ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Quá trình điều tra, Công an huyện đã bắt Cà 

Văn Hơn, lập hồ sơ xử lý và tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan. 
 

23. TT. SƠN LA: 739 BẢN Ở VÙNG SÂU VÙNG XA CHƯA CÓ ĐIỆN / TT // Gia đình và xã 

hội.- Ngày 28/7/2014.- Số 90 
 

Tỉnh Sơn La hiện đang triển khai giai đoạn 2 Dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng 

bào các dân tộc. Đến nay, hơn 9.000 hộ dân tại 143 bản, thuộc 32 xã trên địa bàn các huyện đã 

được cấp điện. Dự kiến, đến hết năm 2014 hơn 19.000 hộ, 339 bản, 70 xã sẽ được cấp điện. Tuy 

nhiên, hiện tỉnh Sơn La còn 739 bản đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa chưa có điện và 

cũng chưa được đưa vào diện quy hoạch đầu tư lưới điện quốc gia.  

Ngay tại Thành phố Sơn La, một số bản ở vùng ven phố núi cũng chưa được hưởng điện như 

các bản Bôm Nam, bản Giáng, bản Lốm Tỏng (xã Chiềng Đen), bản Hẹo 2, phường Tô Hiệu. 
 

24. Nguyễn Huân. “CÁCH MẠNG” NGÀNH CHÈ / Nguyễn Huân // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 29/7/2014.- Số 150 
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Cùng với các đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành chè đang gấp rút thực hiện tái cơ 

cấu. Song mọi việc không hề đơn giản, bởi trên thực tế nhiều doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà 

nước không còn vùng nguyên liệu, chỉ trơ lại bộ khung nhà xưởng, máy móc. 

TAN NÁT VÙNG NGUYÊN LIỆU 

… Là doanh nghiệp đang đau đầu trước bài toán vùng nguyên liệu bị xâm hại, ông Nguyễn 

Duy Chánh - Giám đốc Công ty Chè Mộc Châu (Sơn La) cho biết, trên địa bàn huyện Mộc Châu 

hiện có gần 30 cơ sở chế biến chè với công suất trên 170 tấn/ngày, cộng với công suất của Công ty 

Chè Mộc Châu 170 tấn/ngày là 340 tấn/ngày. Trong khi đó, vùng nguyên liệu chè Mộc Châu có 

hơn 500ha, đáp ứng chưa được 60% nhu cầu chế biến. 

Mặc dù mỗi năm đầu tư cho bà con nông dân cả chục tỷ đồng tiền phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, thu hái, song dù cố gắng hết sức Công ty Chè Mộc Châu 

chỉ thu mua được khoảng 70% lượng chè trên vùng do đơn vị quản lý, số còn lại thất thoát do bị 

các cơ sở mini mua trộm. 

“Chúng tôi không hiểu tại sao nhiều cơ sở tại Mộc Châu không có bất cứ vùng nguyên liệu 

nào vẫn được địa phương cấp giấy phép kinh doanh? Không hiểu Quy chuẩn sản xuất chè theo Luật 

Quy chuẩn và Tiêu chuẩn còn hiệu lực hay không? 

 Đồng ý là doanh nghiệp có quyền làm những gì pháp luật không cấm, nhưng để triển khai 

hoạt động kinh doanh ai cũng phải chấp hành các luật khác chi phối. Nhưng thực tế, các cơ sở chế 

biến chè tư nhân tại Mộc Châu đều chăm chăm vào vùng nguyên liệu của chúng tôi, chẳng theo quy 

chuẩn nào”, ông Chánh bức xúc. 

Thực ra, Công ty Chè Mộc Châu chỉ là nạn nhân cuối cùng của nạn tranh mua tranh bán, 

trước đó hàng loạt doanh nghiệp chè có tên tuổi trực thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam (Vinatea) 

cũng đã lâm vào tình trạng phá sản vì mất vùng nguyên liệu.  

Theo một lãnh đạo của Vinatea, nghịch lý là ở chỗ, các cơ sở chế biến chè tư nhân không 

phải đầu tư bất cứ một xu nào, nhưng khi trực tiếp trả giá nguyên liệu cao hơn các doanh nghiệp 

chè quốc doanh một chút là người dân sẽ tìm cách bán cho họ bằng được… 

Điều lo lắng hơn cả khi người dân không hái chè theo tiêu chuẩn, quy chuẩn là tình trạng 

“no dồn, đói góp”, thời điểm thì chè về quá nhiều không chế biến kịp, khi lại không có chè tươi để 

chế biến. Trong lúc ngành chè khuyến cáo cần hái san trật, san lứa để giảm áp lực thời vụ, tạo 

năng suất cao và chất lượng tốt cho chè nguyên liệu.  
 

25. Minh Hạnh. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN PHÙ YÊN NÂNG CAO CHẤT 

LƯỢNG HUẤN LUYỆN / Minh Hạnh; Văn Quyên // Quân khu hai.- Kỳ 4 tháng 7/2014.- Số 

810 
 

Huyện Phù Yên (Sơn La) là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình 

độ dân trí thấp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn; trong khi đó, các thế lực thù địch 

luôn tìm cách xâm nhập, cài cắm, móc nối, tăng cường các hoạt động chống phá, nhằm gây 

mất ổn định chính trị, xã hội... 
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Để nâng cao chất lượng của lực lượng vũ trang (LLVT), Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự 

(CHQS) huyện Phù Yên (Sơn La) đã ban hành nghị quyết lãnh đạo 3 khâu đột phá, đồng thời chỉ 

đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của LLVT huyện; 

quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn tiên phong gương mẫu, có 

năng lực tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Những năm qua, đơn vị vừa tập trung giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, phân tích làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tình hình địa bàn, nhiệm vụ 

của LLVT huyện; vừa tập trung xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức cảnh giác, tính tổ 

chức, tính kỷ luật, tác phong chính quy và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho mọi 

cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, trình độ nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng của LLVT ngày càng 

được nâng lên, chất lượng các mặt công tác luôn được bảo đảm tốt. Đảng ủy Ban CHQS huyện 

cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. LLVT huyện đã 

tổ chức thực hiện huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng 

huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với địa bàn hoạt động của một huyện miền núi; tập trung 

vào việc huấn luyện cho LLVT sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài, trang bị có trong biên 

chế, tác chiến độc lập theo nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao khả năng tác chiến khi được tăng cường 

binh khí, kỹ thuật và hiệp đồng binh chủng; tác chiến trong khu vực địa hình đồi núi hiểm trở và 

phức tạp. 

Thượng tá Hoàng Mạnh Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Phù Yên cho 

biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị quán triệt các chỉ thị, 

mệnh lệnh về công tác huấn luyện chiến đấu; thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với đội 

ngũ giáo viên giảng dạy thực hiện nhiệm vụ giảng dạy về huấn luyện đồng thời đảm bảo chu đáo 

vật chất, vũ khí trang bị; tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra, phúc tra huấn luyện, giám sát chặt chẽ 

công tác huấn luyện ở các đơn vị LLVT”. 

Ông Nguyễn Văn Thuân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Huy Hạ cho biết: Một trong những 

vấn đề được Ban CHQS xã thường xuyên quan tâm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện lực 

lượng dân quân tự vệ (DQTV) là tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên trực tiếp huấn 

luyện. Theo đó, trước mỗi mùa huấn luyện DQTV, Ban CHQS xã đã cử cán bộ, giáo viên tham gia 

lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức. Qua đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã xác định rõ 

nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện và trở thành nòng 

cốt nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, Ban CHQS xã coi trọng huấn 

luyện công tác thông qua, thục luyện giáo án, bình giảng bài giảng, bổ sung nội dung trước khi 

huấn luyện, tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, gắn chặt với từng đối tượng, địa bàn tác 

chiến. 

Trong công tác huấn luyện cho lực lượng DQTV Ban CHQS huyện chú trọng những nội 

dung và động tác kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện chuyên sâu, đi vào trọng tâm phù hợp với tình 
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hình địa phương; bảo đảm an toàn trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí tiến bộ kỹ thuật 

(VKTBKT), nhất là trong kiểm tra đánh thuốc nổ, ném lựu đạn và bắn đạn thật, diễn tập khu vực 

phòng thủ từ huyện đến cơ sở. 

Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện lựa chọn 1 đến 2 cơ sở DQTV huấn luyện điểm để 

kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tiễn của địa phương nên 

kết quả huấn luyện của huyện Phù Yên luôn đảm bảo chất lượng, hàng năm 100% các chiến sỹ 

tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó, trên 80% đạt khá, giỏi. Do vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ đều 

có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ nhiệm vụ, có năng lực vận dụng kỹ chiến thuật trong 

tác chiến, có ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
 

26. Xuân Trường. BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHO ĐẢNG VIÊN MỚI / Xuân Trường // Quân 

khu hai.- Kỳ 4 tháng 7/2014.- Số 810 
 

Từ ngày 14 đến 18/7, Đảng ủy quân sự tỉnh Sơn La đã mở lớp bồi dưỡng lý luận cho 48 

đảng viên mới thuộc các đảng bộ trực thuộc. Trong thời gian 5 ngày các đồng chí đảng viên mới 

được nghiên cứu các nội dung về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng, tư 

tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội con đường đi lên 

XHCN ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Đường lối và 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

XHCN của nhân dân, do dân, vì dân; phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng 

nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt 

động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức Đảng và công tác xây dựng Đảng ở 

cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam và chuyên đề bổ trợ hướng dẫn các thủ tục, công nhận đảng viên dự bị thành 

đảng viên chính thức. 

   Kết thúc khóa học, các học viên viết thu hoạch về nhận thức, kết quả 100% đạt khá. 
 

27. San Nguyễn. SƠN LA: THÊM 9.000 HỘ DÂN ĐƯỢC DÙNG ĐIỆN / San Nguyễn // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 30/7/2014.- Số 181 
 

Tỉnh Sơn La đang triển khai giai đoạn 2 dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các 

dân tộc. Đến nay, hơn 9.000 hộ dân tại 143 bản, thuộc 32 xã trên địa bàn các huyện đã được cấp 

điện. Dự kiến đến hết năm 2014 hơn 19.000 hộ, 339 bản, 70 xã sẽ được cấp điện. Hiện tỉnh Sơn La 

còn 739 bản đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng xa chưa có điện và chưa được đưa vào diện quy 

hoạch đầu tư lưới điện quốc gia. Ngay tại Thành phố Sơn La, một số bản ở vùng ven phố núi cũng 

chưa được hưởng điện. UBND tỉnh đã lập danh sách 739 bản báo cáo Bộ Công Thương để trình 

Chính phủ phê duyệt trong “Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020”. 
 

28. Trần Hiền. MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH SƠN LA: KHẲNG ĐỊNH QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI / 

Trần Hiền // Đại đoàn kết.- Ngày 30/7/2014.- Số 211; Nhân dân.- Ngày 30/7/2014 
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Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Sơn La”, 

ngày 29/7, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Sơn La (Nhiệm kỳ 2009 - 2014) đã diễn ra 

với sự tham dự đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 

kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đã tới dự.   

  MTTQ tỉnh Sơn La đã khép lại một nhiệm kỳ được đánh giá là có nhiều đổi mới trong nội 

dung, phương thức, từng bước khẳng định vị trí, vai trò và uy tín trong công tác vận động các tầng 

lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ tỉnh Sơn La khẳng định 

quyết tâm đổi mới. Đồng thời, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng 

mạnh về các khu dân cư để triển khai hiệu quả các cuộc vận động, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức thành viên, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì sự phát triển bền vững của tỉnh 

Sơn La.  

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim biểu dương những kết 

quả Sơn La đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Sơn La cần phải 

làm tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc. 

“Đoàn kết là phải thật sự, phải bắt nguồn từ yêu cầu không ngừng nâng cao đời sống tinh 

thần và vật chất của đồng bào các dân tộc. Đồng bào dân tộc: Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú 

và các dân tộc anh em khác là anh em một nhà, vui sướng cùng nhau, no đói giúp nhau, tôn trọng, 

bình đẳng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Làm cho mỗi nếp nhà ấm áp, mỗi gia đình ấm no hạnh 

phúc; làng bản, khu dân cư trật tự, an toàn, văn minh tiến bộ… là nhiệm vụ to lớn của mỗi người 

làm công tác Mặt trận tỉnh Sơn La”, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.  

Phấn đấu theo tinh thần đó, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim cho rằng, công tác ở cộng đồng dân 

cư cần vận động sự tham gia của mọi người, mà nòng cốt, thường xuyên và gần gũi nhất là cán bộ 

của Mặt trận và cán bộ các đoàn thể. Phó Chủ tịch khẳng định: “Điều quý hơn mọi điều cao quý là 

chúng ta phải giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc, trong đó trọng tâm là xây dựng 

con người Việt Nam phát triển toàn diện như Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa X 

vừa mới thông qua”.  

Công tác Mặt trận là công tác hướng mọi hoạt động về cơ sở, cổ vũ động viên tinh thần thi 

đua sáng tạo của nhân dân. Do đó, người làm Mặt trận phải lắng nghe nhân dân nói và nói cho nhân 

dân hiểu, để nhân dân chia sẻ công việc của Đảng, chính quyền địa phương. Mặt trận phải hết sức 

chú trọng tuyên truyền chủ trương chính sách, phổ biến và thực hiện tốt pháp luật tại cơ sở. Chỉ khi 

nào Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống hàng ngày biết và kết hợp sự phát huy các phong tục tập 

quán tốt đẹp, văn minh thì xã hội chúng ta mới thật sự có văn hóa, có dân chủ và có kỷ cương.  

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim cho rằng, khi các quy chế, quy định của Mặt 

trận được gắn liền với những quy ước, hương ước ở cộng đồng dân cư thì dân chủ sẽ được lan tỏa, 

và như thế công việc lo cho dân mới hiệu quả, lợi ích mới tới được người dân. Đặc biệt là phải tạo 

điều kiện cho già làng, trưởng bản, ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, những cán bộ sâu sát dân, 
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sâu sát công việc, chịu thương, chịu khó, cùng bà con nhân dân trong cộng đồng chung lo công 

việc.  

Khẳng định, tất cả lực lượng là ở trong nhân dân, Phó Chủ tịch Vũ Trọng Kim cho rằng, Mặt 

trận Sơn La hãy cố gắng cùng đồng hành với đồng bào các dân tộc, các tầng lớp nhân dân hăng hái 

thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực góp phần xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. Đặc biệt, chú trọng tổ chức vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an 

ninh bằng tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.  

Đại hội đã hiệp thương cử 85 vị tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ mới. Ông 

Thào Sếnh Páo tái cử chức Chủ tịch MTTQ tỉnh Sơn La, đồng thời 12 đại biểu cũng được cử tham 

dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. 

  Đại hội MTTQ tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp cũng đã khép lại những ngày đại hội sôi động 

trên khắp 63 tỉnh, thành để hướng tới khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc UBTƯ MTTQ Việt Nam 

lần thứ VIII vào tháng 9 này. Việc tổ chức thành công đại hội ở mỗi địa phương đã thêm một lần 

bồi đắp cho mái nhà chung Mặt trận Việt Nam, sau 83 năm lại có được những luồng sinh khí mới, 

sức sống mới. Hoạt động của một nhiệm kỳ lại được tiếp nối kinh nghiệm, thành quả của những 

nhiệm kỳ trước, gắn với những cuộc vận động, phong trào cụ thể, thiết thực, gắn với từng tổ dân 

phố, khối dân cư với từng số phận con người và vận mệnh toàn dân tộc.  
 

29. PV. XEM XÉT, ĐIỀU CHỈNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH 4 HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN 

LỚN / PV // Dân tộc và phát triển.- Ngày 30/7/2014.- Số 61 
 

Sau khi hồ Sơn La đi vào vận hành, năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy trình 

vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang chủ động trong công tác 

phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng. 

Sau một thời gian, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu năng lượng và nước phục 

vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, nước sinh hoạt ngày càng tăng cao. Từ đầu năm đến nay, 

các hồ thủy điện đã xả khoảng 5,77 tỷ m3 nước phục vụ vụ đông xuân. Trong khi đó biến đổi khí 

hậu, sự phụ thuộc dòng chảy thượng nguồn khiến nguy cơ hạn hán, thiếu nước về mùa khô ngày 

càng nghiêm trọng. Vì vậy, các cơ quan quản lý thống nhất cần có sự điều chỉnh quy trình vận hành 

liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, 

chủ động hơn nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.  

Theo đó, mới đây (26/7), dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các bộ, 

ngành và địa phương liên quan đã họp xem xét việc sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành liên hồ 

chứa Sơn La, Thác Bà, Hòa Bình và Tuyên Quang. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 

đồng ý chủ trương việc xem xét sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Thác Bà, 

Hòa Bình, Tuyên Quang với mục tiêu, ý nghĩa nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến 

của các bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện, sớm trình Thủ tướng xem xét, quyết định.  
 

30. Huy Thành. SƠN LA: KHÁNH THÀNH NHÀ VĂN HÓA DU LỊCH CỘNG ĐỒNG BẢN 

HUA TẠT / Huy Thành // Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa.- Tháng 7/2014.- Số 145 
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Ngày 21/6/2014, huyện Vân Hồ phối hợp với Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương, Đại 

học Pháp ngữ, trường Đại học Toulouse Le Mirail, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - 

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khánh thành Nhà Văn hóa du lịch cộng đồng bản Hua Tạt, xã 

Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Dự án nằm trong khuôn khổ hợp tác liên vùng giữa tỉnh Sơn La và vùng Midi - Pyrénées của 

Pháp, do trường Đại học Toulouse Le Mirail triển khai, cơ quan Đại học Pháp ngữ cùng trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm điều phối. Công 

trình có diện tích xây dựng 200m2 tại trung tâm bản, kết cấu nhà khung cột bê tông cốt thép chịu lực, 

mái lợp fibrô xi-măng, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng; kiến trúc hài hòa, tận dụng tối đa 

cảnh quan tự nhiên, thân thiện với môi trường, giúp đồng bào dân tộc Mông giữ gìn giá trị di sản 

văn hóa và nông nghiệp của dân tộc cũng như khai thác tiềm năng du lịch, là nơi du khách có dịp 

tiếp xúc, trải nghiệm bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Mông. 
 

31. Xuân Trường. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / Xuân Trường // Lao động.- 

Ngày 31/7/2014.- Số 176 
 

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động tổ chức 

69 cuộc kiểm tra về công tác quản lý, thu - chi tài chính công đoàn. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp 

công đoàn đã có nhiều cố gắng thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán, đúng quy định của Nhà nước 

và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 

32. Đức Tuấn. TIỀM ẨN TAI NẠN Ở LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA / Đức Tuấn // Nhân 

dân.- Ngày 31/7/2014 
 

Lòng hồ Thủy điện Sơn La rộng 43.760km2, với chiều dài 250km, có hàng nghìn 

phương tiện đường thủy đang hoạt động, nhưng chưa được kiểm tra, quản lý đầy đủ. Tình 

trạng người điều khiển phương tiện chưa qua đào tạo, ý thức tham gia giao thông kém, 

phương tiện không bảo đảm kỹ thuật, đang tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông 

đường thủy. 

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Sơn La cho 

biết: Trước nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy đang tăng cao, từ năm 2012, tỉnh Sơn La đã chỉ 

đạo tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân về chấp hành ATGT đường 

thủy. UBND tỉnh đã trích ngân sách 250 triệu đồng mở hai lớp đào tạo, cấp chứng chỉ và đăng ký, 

đăng kiểm phương tiện giao thông đường thủy miễn phí, nhưng chỉ có vài chục người đăng ký tham 

dự. Đáng buồn là sau khi đào tạo, cấp chứng chỉ, thì nhiều người trong số đó còn không đến nhận 

bằng. 

Theo thống kê năm 2013, trên lòng hồ Thủy điện Sơn La có hơn 3.000 phương tiện, trong đó 

tỉnh Sơn La có 2.000, Điện Biên 400 và Lai Châu có 600 tàu thuyền. Nhiều nhất vẫn là thuyền vỏ 

sắt gắn máy, công suất từ 8 đến 10 mã lực. Gần như 100% số phương tiện đang lưu hành trên tuyến 
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đường thủy này đều không có hồ sơ thiết kế, nhiều loại to nhỏ khác nhau, mẫu mã không theo một 

quy chuẩn nào, khó khăn cho công tác đăng kiểm và đăng ký. 

Vào thời kỳ cao điểm, ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) là nơi tập trung nhiều 

xưởng đóng thuyền, ngày nào cũng có vài cái “hạ thủy”. Đi kiểm tra khảo sát thực tế, ông Mai 

Quốc Vinh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La, gọi đây là “Nhà máy đóng tàu 

Chiềng Bằng”. Thực chất đây chỉ là những túp lều phủ bạt, với một máy phát 12 - 15 CV, một củ 

hàn trông rất sơ sài. Những xưởng đóng tàu thuyền như thế tồn tại ở đây không ai quản lý, giám sát 

kỹ thuật và đã cho ra đời những “sản phẩm” không bảo đảm ATGT đường thủy. Theo quy định của 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Trung tâm Đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La chỉ đăng kiểm, 

đăng ký cho các phương tiện theo sáu mẫu định hình. Quy định kỹ thuật đăng kiểm thì ngặt nghèo, 

phương tiện thì không ai quản lý, cho nên các chủ phương tiện phớt lờ việc đăng kiểm, đăng ký. 

Năm 2013, tỉnh Sơn La chỉ đăng kiểm được 145 trong số 2.000 phương tiện thủy, là một con số quá 

thấp! Tình trạng phương tiện thủy không bảo đảm kỹ thuật, không đăng kiểm, đăng ký ở tỉnh Điện 

Biên, Lai Châu cũng diễn ra tương tự. 

Một nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là nhận thức và ý thức chấp hành Luật 

Giao thông đường thủy nội địa của người dân rất hạn chế. Hiện nay, hoạt động giao thông đường 

thủy trên lòng hồ Thủy điện Sơn La gần như không ai quản lý, người dân tự đóng thuyền, tự điều 

khiển theo kinh nghiệm. Người điều khiển không qua đào tạo, không hiểu biết gì về các quy định 

của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Các phương tiện tự đóng không theo mẫu an toàn kỹ 

thuật. 

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Sơn La, ba năm qua, mặc dù chưa xảy ra tai nạn giao 

thông nghiêm trọng dẫn đến chết người, nhưng đã có nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông 

đường thủy xảy ra. Tháng 8/2013, tại địa phận xã Chiềng Hoa (Mường La), một thuyền máy gặp sự 

cố lật giữa dòng, làm cả sáu chiếc xe máy chìm xuống dòng sông. May mắn toàn bộ số người đi 

trên thuyền đều thoát chết. 

Theo ý kiến các nhà chuyên môn, để hạn chế và ngăn ngừa tai nạn giao thông trên sông Đà 

nói chung và lòng hồ Thủy điện Sơn La nói riêng, có nhiều việc phải làm. Trước hết, phải tăng 

cường công tác quản lý Nhà nước về chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa. UBND tỉnh 

Sơn La đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, sớm công bố tuyến lòng hồ Thủy điện Sơn La 

thành tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Đó là cơ sở đầu tiên tiến tới hình thành một đơn vị thực 

hiện chức năng quản lý, kiểm tra, vận hành hoạt động giao thông đường thủy. Từ đó mới đầu tư 

xây dựng bến bãi, phao tiêu, biển báo, luồng lạch để đưa vào quản lý theo quy định. Các cơ quan 

chuyên môn về giao thông, lực lượng CSGT cần phối hợp với các địa phương tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa; 

đào tạo, cấp chứng chỉ, đăng kiểm, đăng ký phương tiện, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

đường thủy, cảnh báo, uốn nắn, nhắc nhở thường xuyên đối với người dân sinh sống dọc theo sông 

Đà và hồ Thủy điện Sơn La. 
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Trước thực trạng trên, rất cần sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Tỉnh, 

huyện, xã nào để tàu thuyền hoạt động lộn xộn, xảy ra tai nạn giao thông chết người thì người đứng 

đầu phải xem xét trách nhiệm. Các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương sớm có giải 

pháp giải quyết các bất cập nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


