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01. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 01/8/2014.- Số 2504 
 

Tỉnh Sơn La đang triển khai giai đoạn 2 Dự án Cung cấp điện lưới quốc gia 

cho đồng bào các dân tộc. Dự kiến, đến hết năm 2014 hơn 19.000 hộ, 339 bản, 70 xã 

sẽ được cấp điện. 
 

02. Kiều Thiện. SAU MƯA LŨ, DÂN BƠ VƠ KHÔNG NHÀ / Kiều Thiện; Văn 

Minh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/8/2014.- Số 183 
 

Mưa lũ ảnh hưởng từ cơn bão số 2 đã đi qua cả chục ngày nay nhưng với 

hàng trăm con người ở 2 bản Bỉa và Cướn của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) thì 

cái sự bơ vơ không nhà, không cửa sẽ còn kéo dài ít nhất là chục ngày nữa… 

VẤT VƯỞNG DƯỚI NẮNG HÈ 

Con đường dẫn về bản Cướn, xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai) vốn đã dốc, nhỏ 

hẹp nay lại càng chật chội, khó đi hơn bởi những đống tre, gỗ, fibro xi măng, trâu, bò 

và lán trại đan xen nhau dọc theo 2 bên đường. Dưới cái nắng oi bức của ngày hè, 

hàng chục người già, con trẻ túm tụm dưới những tán cây tránh nắng, thỉnh thoảng 

lại đưa mắt nhìn trời đầy vẻ lo âu. Không lo sao được khi cả trăm con người ở đây 

đang trong giai đoạn không nhà, không cửa. 

Dưới một tán cây ở giữa bản, anh Là Văn Quân - Trưởng bản Cướn cũng đang 

tranh thủ làm giấc ngủ trưa sau cả chục ngày lật đật “vì việc công lẫn việc tư”. Chỉ 

vào những người dân đang trú nắng dưới tán cây, anh Quân bảo: “Nhờ nâng cao 

cảnh giác trước bão số 2 nên cả 37 hộ với 176 nhân khẩu ở đây không ai chết. Bên 

bản Bỉa 25 hộ cũng chuyển an toàn”. 

Trong đợt mưa lũ vừa qua, cả 62 hộ ở 2 bản này đã dỡ xong nhà cửa, không 

có ai chết hoặc bị thương; đồ đạc thì an toàn nhưng từ hôm bão lũ đến nay, hàng 

trăm con người ở đây thành ra không nhà, không cửa, và giờ họ lại đối mặt với nỗi lo 

mới, đó là không có nhà ở. “Chỗ ở cũ thì không an toàn, không thể dựng lại nhà cửa 

được. Còn chỗ ở mới thì vẫn đang tranh cãi. Mà có lựa chọn được chỗ ở mới thì 

cũng phải mất ít nhất nửa tháng nữa mới dựng được nhà. Vất vưởng mãi thế này khổ 

lắm!” - anh Quân chia sẻ. 

Cái sự “khổ lắm” mà trưởng bản Cướn trình bày lại càng rõ nét hơn khi đứng 

trước cái lán mới dựng chỉ rộng chừng 4 - 5m2 của gia đình anh Là Văn Thinh. Nhà 

có 4 khẩu, trong đó có 2 trẻ nhỏ. Sau khi dỡ nhà, di chuyển đồ đạc ra khỏi bản cũ, 

cũng như những hộ khác trong bản, anh Thinh chọn mép đường cái làm chỗ dựng lán 

nhưng vì mảnh đất chật hẹp và anh cũng xác định ở tạm bợ nên chỉ gác tạm mấy cây 

tre, đậy tấm bạt dứa lên để tránh mưa, tránh nắng. 

DÙNG DẰNG PHƯƠNG ÁN TÁI ĐỊNH CƯ 

Trưởng bản Quân chia sẻ: “Hiện nay huyện đang muốn đưa chúng tôi sang tái 

định cư ở bên xã Chiềng Ơn trong huyện. Chúng tôi cũng đã đến thăm rồi nhưng đất 
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ở đấy xấu, không có đường đi. Muốn sang bên này phải đi thuyền mất vài tiếng đồng  

hồ. Hôm nào trời có gió thì coi như bó tay vì sóng nước cao tới cả mét, rất nguy 

hiểm. Lại còn việc học hành, mua bán, giao lưu hàng ngày nữa chứ. Nước sạch ở 

đâu?...”. 

Còn anh Là Văn Thinh thì buồn rầu nói: “Mùa này nắng nóng, ngồi trong lều 

bị hấp hơi như cái lò nung. Nhưng khổ nhất là lúc mưa, gió tạt nước vào, ngồi dưới 

tấm bạt mà như ngồi ngoài trời. Mình người lớn chịu khổ còn đỡ, chỉ thương 2 đứa 

con mưa nắng dãi dầu. Năm học mới sắp đến rồi, chưa biết nhà ở đâu thì biết cho 

con đi học thế nào? Mấy chục đứa trẻ ở bản này đều thế cả. Nhìn con, cháu mà thấy 

xót...”. 

Ông Lưu Bỉnh Khiêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai thì khẳng 

định: Sau khi di chuyển dân an toàn khỏi vùng sạt lở, huyện đã có kế hoạch tái định 

cư cho dân ở khu vực bản Săn Có thuộc xã Chiềng Ơn, cũng gần ngay trung tâm 

huyện. Địa bàn này có diện tích khá bằng phẳng, khoảng 200ha, đủ điều kiện thuận 

lợi cho tái định cư của 62 hộ trong hiện tại và cả trong tầm nhìn phát triển nhiều năm 

tới. “Nhưng cả tuần nay tuyên truyền, vận động, trong số 62 hộ cần di dời của 2 bản 

Bỉa và Cướn thì mới chỉ có 10 hộ dân nhất trí chuyển đến nơi ở mới, còn lại vẫn 

muốn tái định cư tại xã Chiềng Bằng” - ông Khiêm nói. 

“Hiện tại mật độ dân cư của Chiềng Bằng đã quá lớn, hơn nữa địa điểm 

người dân muốn tái định cư lại là rừng đầu nguồn của chung 6 bản nên rất khó giải 

quyết” - Ông Lưu Bỉnh Khiêm. 
 

03. T. Thủy. ĐANG BỊ TRUY NÃ VẪN MUA 7 BÁNH HEROIN VỀ TIÊU 

THỤ / T. Thủy // Đời sống và pháp luật.- Ngày 01/8/2014.- Số 92 
 

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Tân (44 tuổi, trú tại xã Phúc Hà, Thành phố Thái 

Nguyên) và Đồng Thúy Quỳnh (42 tuổi, ở phường Đồng Quang, Thành phố Thái 

Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tổng tang vật mà lực lượng 

chức năng thu giữ gồm 7 bánh heroin cùng nhiều gói ma túy lẻ có trọng lượng 

2,432kg; 1.800 viên ma túy tổng hợp; hơn 380 triệu đồng; 1 cân tiểu ly… Theo cơ 

quan điều tra, đối tượng Tân đang bị Công an tỉnh Sơn La truy nã toàn quốc theo 

Quyết định số 8 ngày 2/3/2010 về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 

chất ma túy. Trong thời gian bỏ trốn, Tân đã gặp gỡ và sống chung với Quỳnh, nhằm 

che mắt lực lượng chức năng. Sau đó, hai người đã góp tiền lên Sơn La mua số ma 

túy trên từ một đối tượng có tên Vàng A Páo. Khi về đến Thái Nguyên, chưa kịp 

mang đi tiêu thụ thì các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Cơ 

quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2014 4 

04. Minh Hiếu. NGÔ LAI VS36 TRÊN ĐẤT SƠN LA / Minh Hiếu // Kinh tế 

nông thôn.- Ngày 01/8/2014.- Số 31 
 

Vụ xuân hè 2014, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) huyện 

Phù Yên (Sơn La) phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình và 

UBND xã Mường Thải triển khai mô hình trình diễn giống ngô lai VS36, quy mô 

2ha tại 2 bản Văn Yên và Phúc Yên với 6 hộ tham gia. 

VS36 là giống ngô lai đơn được đánh giá cho năng suất cao, chất lượng tốt do 

Viện Nghiên cứu ngô lai tạo, đã được Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình 

mua bản quyền, được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận. 

Thực hiện mô hình, Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình hỗ trợ 100% 

giống (30kg/2ha) cho bà con và hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Theo đánh giá, giống 

ngô lai VS36 có nhiều ưu điểm như: Sinh trưởng khỏe, bộ tán gọn, thân cứng, bộ rễ 

chân kiềng phát triển mạnh nên khả năng chống đổ tốt, có thể trồng mật độ dày; bộ lá 

xanh khi thu hoạch nên có thể tận dụng làm thức ăn gia súc; chiều cao đóng bắp 

thấp, thuận tiện cho thu hoạch; lá bi bao kín bắp hạn chế mốc, thối đầu bắp lúc trời 

mưa; màu sắc hạt đẹp; thời gian sinh trưởng ngắn, 100 - 105 ngày nên có thể trồng 

vụ 2 để tăng vụ, từ đó nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác... Qua 

đánh giá các yếu tố cấu thành năng suất như mật độ trồng, số hạt/hàng, số hàng 

hạt/bắp, thấy năng suất trung bình của VS36 trong mô hình đạt trên 8,52 tấn/ha, cao 

hơn năng suất ngô đối chứng 1,72 tấn/ha (đối chứng là 6,8 tấn/ha). 

Bà Đỗ Thị Tươi, ở bản Văn Yên, trồng 1.500m2 ngô VS36, cho biết: Vụ này 

tôi dự kiến thu hoạch được 1,3 tấn, cao hơn 0,3 tấn so với các giống gia đình đã 

trồng cùng thời điểm, doanh thu cao hơn 1 triệu đồng/1.500m2 (tương đương 6,7 

triệu đồng/ha). 

Ông Đỗ Văn Huy (bản Phúc Yên) cho biết: “Tuy giai đoạn trổ cờ gặp thời tiết 

không thuận lợi, nắng hạn kéo dài nhưng ngô vẫn phát triển tốt, cho năng suất cao. 

Dự kiến vụ này tôi thu hoạch được 1,7 tấn, cao hơn vụ xuân hè 2013 là 0,35 

tấn/2.000m2. Sang năm gia đình nhất định sẽ trồng hết diện tích 5.000m2 với giống 

ngô mới này”. 

Giống ngô lai VS36 đã thể hiện được những ưu điểm trong điều kiện sản xuất 

tại địa bàn, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, Phù Yên sẽ tuyên 

truyền vận động nông dân nhân rộng mô hình. 
 

05. PV. SƠN LA THU HƠN 200 TỶ ĐỒNG TỪ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 

RỪNG / PV // Nhân dân.- Ngày 04/8/2014 
 

 Qua 3 năm thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch 

vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đã thu được 211,073 

tỷ đồng từ các đơn vị sử dụng dịch vụ, đạt 79% kế hoạch; giải ngân được 183,193 tỷ 
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đồng/189,743 tỷ đồng kinh phí phải chi trả. Mức chi trả bình quân cho một hộ đạt 

608 nghìn đồng, nhóm hộ đạt 3.021.000 đồng và cộng đồng bản là 27.560.000 đồng. 

Số tiền này góp phần cải thiện đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới. 
 

06. A.T. SƠN LA: BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, VÌ 

SAO? / A.T // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 04/8/2014.- Số 123 
 

Bệnh viêm não Nhật Bản xuất hiện tại Sơn La từ ngày 1/6/2014, đến nay đã 

bước sang tháng thứ 2. Số ca mắc hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn 

La là 84, trong đó có cả người lớn; số tử vong là 10, đa phần là trẻ em. 

Qua theo dõi các ca bệnh cho thấy, đa số trường hợp trẻ em tử vong là do 

người nhà bệnh nhân chủ quan, khi thấy dấu hiệu sốt ở trẻ mà không đưa đến bệnh 

viện kịp thời hoặc chưa tiêm phòng đủ liều vaccin viêm não Nhật Bản. Trao đổi qua 

điện thoại với phóng viên báo Sức khỏe và đời sống, BS. Trần Văn Ngọc, Phó giám 

đốc Sở Y tế Sơn La cho biết, tất cả các ca viêm não Nhật Bản và viêm não nếu đã 

hôn mê hoặc co giật mới đến bệnh viện thì lúc đó là đã rất nặng nề, thậm chí tỷ lệ tử 

vong cao. Chúng tôi đã giao cho Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông 

đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi cho toàn bộ nhân dân các huyện và các xã hiện nay 

đang có ca mắc và cũng đã có phương án cho tất cả các bệnh viện chuẩn bị khu điều 

trị cách ly và điều trị tích cực. 

UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương trong tỉnh phối hợp cùng ngành 

y tế tích cực điều trị, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh mùa hè nhằm bảo vệ sức 

khỏe cho nhân dân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số 

ở vùng sâu, vùng xa về công tác y tế, chủ động phòng chống dịch bệnh. 

Ngành y tế tỉnh đã khuyến cáo người dân tuân thủ lịch tiêm chủng đối với trẻ 

dưới 5 tuổi, tiêm 3 liều cơ bản theo lịch tiêm của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, 

thấy trẻ biểu hiện sốt nhiều ngày không rõ nguyên nhân phải đưa trẻ đến các cơ sở y 

tế kịp thời. BS. Trần Văn Ngọc cũng cho biết thêm, năm 2011 vaccin phòng viêm 

não Nhật Bản mới được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở Sơn La, nên 

trong đợt dịch này đã có trường hợp trẻ trên 10 tuổi trong tỉnh mắc. Vì vậy, để khắc 

phục tình trạng này, Sở Y tế Sơn La đã đẩy mạnh việc phủ rộng các điểm tiêm chủng 

trong toàn tỉnh, thành lập thêm các đội tiêm chủng lưu động vận động nhân dân, rà 

soát số người cần tiêm chủng để đưa tỷ lệ tiêm chủng vaccin đạt yêu cầu đề ra. 

Được biết, hiện nay các đội phòng dịch của tỉnh Sơn La đang tỏa xuống các 

địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nằm màn, vệ sinh nhà cửa, 

chuồng trại, khu chăn nuôi... khi có biểu hiện ốm, sốt cao đến ngay cơ sở y tế gần 

nhất để được thăm khám... 
 

 Cũng xem: 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2014 6 

07. L.C. VI RÚT NHẬT BẢN B HOÀNH HÀNH Ở SƠN LA / L.C // Thanh 

niên.- Ngày 06/8/2014.- Số 218 
 

08. Q.Vũ. BỘ Y TẾ KIỂM TRA TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM NÃO TẠI SƠN LA 

/ Q.Vũ // Đại biểu nhân dân.- Ngày 07/8/2014.- Số 219 
 

09. Gia Huy. VIÊM NÃO NHẬT BẢN CÓ THỂ LAN RỘNG / Gia Huy // Phụ 

nữ Việt Nam.- Ngày 08/8/2014.- Số 95 
 

10. Lê Bền. DI DỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA / Lê Bền // 

Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 05/8/2014.- Số 155 
 

Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa có văn bản đề nghị 

UBND tỉnh Sơn La sớm xác định và xây dựng điểm dân cư mới để bố trí cho các hộ 

dân bị sạt lở đất tại khu tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La do ảnh hưởng mưa lũ 

của cơn bão số 2. 

  Trước đó, Bộ NN - PTNT phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh 

Sơn La và UBND huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã tiến hành kiểm tra tình hình thiệt 

hại do ảnh hưởng mưa lũ của cơn bão số 2. 

Cụ thể tại điểm TĐC Pú Ở I và Pú Ở II (xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai), 

mưa lũ đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, sinh hoạt và tính mạng 

của 62 hộ dân. Đến ngày 30/7, đã có 54/62 hộ dân phải tháo dỡ nhà ở khỏi khu vực 

nguy hiểm và hiện đang trú tại các nhà tạm. 
 

11. Công Luật. ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG SAU LŨ / Công Luật // Tin tức cuối 

tuần.- Ngày 07 - 13/8/2014.- Số 132 
 

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 19 - 21/7 do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã 

nhấn chìm gần 136ha lúa mới gieo cấy, hàng chục ha ao cá của nông dân huyện 

Thuận Châu tỉnh Sơn La khiến cuộc sống của các hộ dân nơi đây vốn chỉ dựa 

vào sản xuất nông nghiệp rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.  

Hai xã Thôm Mòn và Tông Lệnh huyện Thuận Châu nằm ở khu vực hạ lưu 

của các dòng sông, suối chảy qua, nhiều núi đá, ít đất bãi bằng, hạn hán, lũ lụt 

thường xuyên xảy ra. Những trận mưa lớn kéo dài với lượng mưa hơn 100mm đã 

làm cho mực nước ở dòng suối Muội và suối Nằm Nhộp dâng cao ở mức báo động, 

kéo theo hàng trăm ha lúa mới gieo cấy và hoa màu ven dòng suối bị ngập úng trong 

nhiều ngày liên tiếp.  

Với gần 100ha lúa bị mất trắng, Thôm Mòn là xã có diện tích lúa bị thiệt hại 

nhiều nhất huyện Thuận Châu. Ông Lò Văn Pản, người dân ở bản Nong Quang cho 

biết: “Nhà tôi có gần 3 sào lúa mới cấy được gần 1 tuần, đã bị nước ngập hết. Mặc dù 

nước đã rút nhưng lượng cát tràn vào ruộng vùi lấp quá nửa sào, muốn gieo cấy lại 

cũng khó vì phải đưa cát ra khỏi ruộng rồi mới cấy được”. Đang cặm cụi đắp lại bờ 
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của hơn 1 sào ruộng khi nước sông rút đi để nhanh chóng cấy lại cho kịp thời vụ, ông 

Lò Văn Tỉnh, bản Ba Nhất chia sẻ: “Những người làm nông nghiệp như chúng tôi rất 

vất vả, cấy ở nơi khác thì không có nước cho lúa phát triển, cấy ở gần suối thì mưa lũ 

liên tục. Năm ngoái, tôi cấy cả sào ruộng, đến khi thu hoạch chỉ còn 1 nửa. Năm nay, 

có khi còn mất trắng vì lúa mới cấy mà bị ngập lâu ngày sẽ rất khó sống được”.  

Ông Quàng Văn Vun, bản Nà Hày cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa 

mưa, lũ dâng cao khiến các hộ dân ở đây bị thiệt hại nhiều. Nhiều năm do mưa lũ 

liên tục, người dân phải gieo đi gieo lại đến 5 lần mới được ăn. Gieo lại nhiều lần 

làm cho năng suất lúa giảm mạnh, cuối vụ người dân thu hoạch không còn được là 

bao. Người dân mong các cấp chính quyền sớm có kế hoạch xây kè ngăn nước ở đầu 

suối nhằm hạn chế dòng chảy của nước để có thể yên tâm sản xuất. Không chỉ có lúa 

bị nước lũ nhấn chìm mà hàng chục ha ao cá của người dân dọc ven suối cũng bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Anh Quàng Văn Hùng, bản Nà Hày cho biết vừa thả 3 tạ cá 

giống được khoảng gần 1 tháng thì trận mưa lớn vừa qua khiến mực nước ao dâng 

cao, cá giống tràn ra ngoài hết, xót của nhưng cũng chẳng biết kêu ai.  

Mặc dù đã chuẩn bị khá chu đáo để ứng phó với thiên tai song những thiệt hại 

của nông dân trong xã vẫn rất lớn. Nhiều hộ dân tìm cách vớt vát lại chút ít tài sản 

của mình bằng cách đi mua thóc giống ở nơi khác để gieo lại với hy vọng còn nước 

còn tát, tuy nhiên thời điểm này để mua được thóc giống là rất khan hiếm bởi hầu hết 

nông dân đã cấy xong từ lâu. Hơn nữa, những diện tích lúa ở trên cao còn có chút ít 

hy vọng để gieo cấy lại, còn những diện tích lúa ở sát với dòng suối hoàn toàn mất 

trắng, không có khả năng phục hồi bởi cát, bùn trào vào lấp hết mặt ruộng.  

Ông Thào A Súa, Phó chủ tịch UBND huyện Thuận Châu cho biết: Với địa 

hình đặc thù thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, chính 

quyền địa phương đã cố gắng hết sức để hạn chế thiệt hại về người và gia súc, gia 

cầm; đồng thời giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ. Trước mắt huyện chỉ đạo các 

xã thống kê thiệt hại của người dân để UBND huyện sớm có phương án giúp đỡ 

người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống./.  
 

12. Nhâm Thị Phương. HUYỆN ỦY MỘC CHÂU TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO 

XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ / Nhâm Thị Phương // Tạp chí Quốc 

phòng toàn dân.- Tháng 8/2014.- Số 8 
 

Cùng với việc đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế - xã hội, huyện Mộc 

Châu coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhất là xây 

dựng khu vực phòng thủ, góp phần đưa huyện phát triển toàn diện, tương xứng 

với tiềm năng, thế mạnh. 

Mộc Châu là huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La, có hơn 40km đường biên giới 

tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; diện tích tự nhiên rộng, có điều 
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kiện thuận lợi để phát triển kinh tế; đồng thời, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng 

và an ninh (QP&AN), giữ vị trí then chốt trong thế phòng thủ của tỉnh. Tuy nhiên, 

huyện Mộc Châu có địa hình phức tạp, đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH) còn nhiều 

khó khăn; hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, di dịch cư tự do và 

buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới có sử dụng vũ 

khí nóng diễn biến phức tạp,... ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện. 

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ 

trang Mộc Châu đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quyết 

định, quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng KVPT, trực tiếp nhất là Chương 

trình hành động 19-CTr/TU, ngày 28/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về 

xây dựng KVPT tỉnh vững chắc trong tình hình mới; các nghị quyết về QP&AN 

hằng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị 18/CT-BTL, ngày 09/4/2011 của Tư 

lệnh Quân khu 2 về việc xây dựng Quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT,... Trên 

cơ sở đó, Huyện ủy đã ra Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 01/6/2011 về lãnh đạo nhiệm 

vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2011 - 2015. Huyện xác định phương 

hướng xây dựng KVPT là: Xây dựng thế trận là cốt lõi; phát triển KT - XH là trọng 

tâm, gắn với tăng cường QP&AN; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là khâu 

then chốt; đặc biệt coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, chống “tự chuyển hóa”, 

“tự diễn biến”. Nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện luôn được đặt dưới sự lãnh đạo 

tuyệt đối, trực tiếp của huyện ủy, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền 

cùng với sự chủ động tham mưu tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, lấy Ban Chỉ 

huy Quân sự và Công an huyện làm nòng cốt. Nhờ đó, huyện đã đạt được kết quả 

quan trọng trong xây dựng KVPT theo mục tiêu, phương hướng đã xác định. Nổi bật 

là, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, ổn định; công tác giáo dục QP&AN có 

chuyển biến tích cực; kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng khá, đời sống đồng bào các 

dân tộc được cải thiện; chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện được nâng  

lên; thế trận KVPT, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân  

được củng cố vững chắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ  

vững; công tác đối ngoại được tăng cường,... tạo điều kiện cho huyện đẩy mạnh phát 

triển KT-XH và nguồn lực xây dựng KVPT. 

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, tăng cường 

QP&AN, nhất là sau khi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết của Chính 

phủ, Thường vụ Huyện ủy xác định phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Mộc Châu vững 

về tiềm lực chính trị - tinh thần, mạnh về tiềm lực kinh tế, không ngừng tăng cường 

tiềm lực quân sự - an ninh, có thế trận quân sự vững chắc,... góp phần xây dựng 

KVPT huyện vững mạnh, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn. 
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Trong đó, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần là cơ sở quan trọng trong xây dựng 

KVPT huyện. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy, tổ 

chức các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, nâng 

cao hiệu quả quản lý các mặt công tác, trong đó có nhiệm vụ xây dựng KVPT. Các 

cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chú trọng 

chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh thực hiện tự phê bình và phê bình; tiếp tục 

khắc phục, sửa chữa tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tình hình Đảng bộ có chuyển biến tích cực, 

nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; hệ thống các cơ quan chức năng hoạt động có nền 

nếp, đồng thời tránh được sự xáo trộn, biến động về tư tưởng. Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo tuyên truyền, giáo dục luôn được coi trọng, nhất là bồi dưỡng kiến thức 

QP&AN, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức bảo vệ Tổ quốc và tinh thần 

cảnh giác cách mạng cho các đối tượng, tạo sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền 

và nhân dân; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện các phong 

trào, các cuộc vận động, gắn với chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng đời sống văn 

hóa ở các khu dân cư,... nhằm tăng cường “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, 

góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tăng cường tiềm lực quân sự - an ninh, bảo đảm cho hoạt động của KVPT có 

hiệu quả là nội dung trọng yếu được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt 

chẽ. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự, công an được thực 

hiện theo đúng quyết định của trên. Đồng thời, xây dựng các cơ quan này vững mạnh 

về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính 

quyền địa phương về nhiệm vụ QP&AN, xây dựng KVPT, giáo dục chính trị tư 

tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để nâng cao khả năng sẵn 

sàng chiến đấu cho các lực lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy  

Đảng tăng cường lãnh đạo tổ chức huấn luyện theo quyết tâm, phương án tác chiến 

đã được điều chỉnh, sát với thực tế của địa phương; thực hiện nghiêm quy chế phối 

hợp giữa quân đội, công an và biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của 

Chính phủ và Quy chế 92 giữa Quân khu 2 với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong 

nắm tình hình, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nhằm xử 

lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, không để xảy ra các “điểm nóng” để các thế lực 

thù địch tạo cớ can thiệp, chống phá. Huyện thực hiện xây dựng lực lượng dân quân 

tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, xây dựng lực lượng dự bị động 

viên vững mạnh, gần gọn địa bàn, đảm bảo số lượng và chất lượng, có khả năng huy 

động khi cần thiết, kịp thời xử lý các tình huống. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ 

của huyện đạt tỷ lệ trên 1,6% dân số, trong đó đảng viên đạt gần 20%; lực lượng dự 

bị động viên sắp xếp đạt 97%, đảng viên đạt gần 18%. Cùng với bộ đội thường trực, 
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đây thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP&AN, phòng, chống 

lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở địa phương, cơ sở. 

Tăng cường tiềm lực kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP&AN là quan 

điểm nhất quán trong lãnh đạo xây dựng KVPT. Thực hiện chủ trương đó, huyện 

tăng cường giáo dục, thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cấp, 

các ngành và cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo của huyện ủy, sự chỉ đạo điều 

hành của UBND huyện. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch 

tổng thể, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện, gắn kết chặt chẽ với xây dựng thế 

trận quân sự trong KVPT huyện bảo đảm sát tình hình nhiệm vụ; hằng năm có sự 

điều chỉnh phù hợp với sự phát triển và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng KVPT. Yêu cầu 

đặt ra là tất cả các dự án phát triển KT-XH đều phải gắn kết chặt chẽ với QP&AN, 

được rà soát, thẩm định kỹ lưỡng. Để tăng cường tiềm lực kinh tế, huyện căn cứ đặc 

điểm địa bàn và tiềm năng, thế mạnh kinh tế, yêu cầu nhiệm vụ QP&AN để lãnh 

đạo, chỉ đạo đạt mục tiêu đề ra. Cùng với đầu tư phát triển toàn diện tất cả các ngành, 

lĩnh vực, Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt chú trọng CNH, HĐH nông nghiệp, nông 

thôn phù hợp với khả năng của huyện. Trong đó, tập trung mở rộng lĩnh vực chăn 

nuôi, trồng và chế biến cây công nghiệp, nhằm vừa giải quyết nhu cầu lương thực, 

thực phẩm cho đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn, vừa đảm bảo dự trữ cho 

xây dựng KVPT, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống xảy ra. Qua đó, tạo sự ổn 

định đời sống nhân dân, hạn chế thấp nhất tình trạng di, dịch cư tự do, giữ vững an 

ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời, tạo nguồn lực vật chất cho xây dựng KVPT. Với 

chủ trương như vậy, trong những năm qua, kinh tế của huyện luôn đạt tốc độ tăng 

trưởng khá (bình quân đạt 15%), cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực. Đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện từng bước được cải 

thiện đáng kể, thu nhập bình quân đạt trên 18 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng 

kinh tế ngày càng được tăng cường, tạo nền móng vững chắc để củng cố QP&AN, 

xây dựng KVPT. 

Tập trung xây dựng thế trận quân sự là chủ trương xuyên suốt trong lãnh đạo 

nhiệm vụ xây dựng KVPT huyện. Trước hết, lãnh đạo thực hiện tốt việc xây dựng 

quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT huyện, gắn với quy hoạch, kế hoạch phát 

triển KT-XH từng thời kỳ và từng năm; tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư 

xây dựng hạ tầng các công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, 

KVPT then chốt,... của KVPT; đồng thời, trên cơ sở đó kết hợp thúc đẩy phát triển 

KT-XH. Trong đó, tập trung đầu tư các công trình quan trọng mang tính lưỡng dụng 

của KVPT, như hệ thống cơ sở hạ tầng, căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, sở chỉ 

huy cơ bản, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, thao trường, đường cơ động lực lượng từ nội 

địa ra biên giới,... Trong quá trình triển khai xây dựng, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, 

các công trình quân sự trọng yếu làm trước, những công trình chưa thật cấp thiết làm 
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sau. Hiện nay, huyện đã hoàn thành phương án, kế hoạch tác chiến, quyết tâm phòng 

thủ huyện, có sự điều chỉnh phù hợp sau khi phân chia địa giới hành chính; chú trọng 

việc tận dụng, đầu tư cải tạo, nâng cấp hang, động có sẵn để phục vụ cho nhiệm vụ 

quốc phòng, tạo dựng thế trận vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trong thời 

bình và thời chiến. Cùng với đó, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các xã (thị 

trấn), ban, ngành nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và tổ chức diễn tập 

KVPT, tác chiến trị an, cụm tác chiến biên phòng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm 

cứu nạn. Thông qua các cuộc diễn tập, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực lãnh 

đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương nói chung, xây dựng KVPT nói riêng. Qua đó, rút ra kinh 

nghiệm, có biện pháp thiết thực để tiếp tục hoàn thiện việc vận hành cơ chế hoạt 

động, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mặt công tác này được tốt hơn. Trước 

mắt, từ nay đến cuối năm 2014, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác diễn tập KVPT theo kế hoạch đã xác định; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đối 

ngoại quân sự, tăng cường tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân, 

lực lượng vũ trang huyện với huyện Sốp Bâu (Lào), thực hiện phương châm bảo vệ 

từ bên ngoài, góp phần giữ vững “phên giậu” của Tổ quốc và thực hiện công tác dân 

vận của lực lượng vũ trang. 

Phát huy kết quả đạt được, trong những năm tới, Huyện ủy, UBND huyện 

Mộc Châu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng KVPT để bảo vệ 

vững chắc địa phương, góp phần xây dựng Sơn La giàu về kinh tế, mạnh về 

QP&AN, phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc.  
 

13. Lê Sỹ Tứ. LÊN ĐỈNH TÀ XÙA CHINH PHỤC KHỦNG LONG / Lê Sỹ Tứ 

// An ninh thủ đô.- Ngày 9/8/2014.- Số 4178 
 

Tà Xùa là tên một ngọn núi, cũng là tên một xã của người dân tộc Mông, nằm 

cách thị trấn huyện Bắc Yên (Sơn La) 15km. Mọc lên sừng sững tạo ranh giới tự 

nhiên giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La, Tà Xùa có 3 đỉnh núi hợp thành một kỳ quan 

hùng vĩ trông tựa như sống lưng khủng long thời tiền sử. 

Đường lên Tà Xùa dốc đứng, quanh co qua những bản người Mông thấp  

thoáng hai bên triền dốc trong sương mù như vẽ ra một bức tranh Tây Bắc huyền ảo.  

Những chân ruộng bậc thang đẹp mê hồn lúc ẩn, lúc hiện trong mây mù giống như 

trò chơi ú tim hấp dẫn lữ khách đường xa. Đỉnh cao nhất  2.650m dựng cột cờ với lá 

quốc kỳ nền đỏ sao vàng cỡ lớn tung bay khẳng định chủ quyền của đất nước. Đỉnh 

thứ hai hiện vẫn còn dấu vết cột cờ cũ dựng từ thời Pháp thuộc. Đỉnh thứ ba, nằm 

chính giữa, như một vạch nối, tạo thành sống lưng con khủng long khổng lồ. 

  Dọc đường leo lên chinh phục Tà Xùa, du khách bắt gặp những vách đá 

nguyên khối nhô hẳn ra tạo thành những vòm hang lớn che chở cho người dân bản, 

khách thập phương trú ngụ khi những cơn mưa rừng bất ngờ ập về. Du khách sẽ bắt 
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gặp mỏm đá có hình thù  giống đầu rùa vươn ra giữa bao la mù sương, nằm ở độ cao 

2.120m. Đứng đây, ta có thể thu vào tầm mắt cái nguyên sơ của của núi rừng Tà 

Xùa. Gió thổi mạnh, bốn phía bồng bềnh mây trắng, đúng là chốn thiên đường. 

  Núi rừng Tà Xùa bạt ngàn các loài hoa. Hoa sim, hoa mua nở tím đồi, xen lẫn 

những khóm táo mèo trĩu quả, trông “vui cái con mắt” theo cách nói của người 

Mông. Hoa dại thuộc họ cúc trắng tinh khiết nằm sâu trong thung lũng. Gần đây có 

một doanh nhân Hà Nội đã mang đào Nhật Tân lên Tà Xùa trồng thành rừng đào trên 

núi. Anh bảo, thú nhất được ngắm hoa đào Hà Nội bung nở bên cạnh hoa ban Tây 

Bắc mỗi độ xuân về, đó là tiên cảnh giữa đời thường. 

Vùng đất Tà Xùa kỳ lạ với một khu rừng độc đáo toàn chè. Trên 500 cây chè 

cổ thụ có từ 100 đến 200 năm tuổi, tập trung chủ yếu ở hai bản Mống Vàng và 

Chung Chanh. Chu vi mỗi gốc chè ba người ôm không hết. Chè Tà Xùa, theo ngôn 

ngữ của người Mông có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Giống chè San tuyết cổ thụ này 

mọc tự nhiên, có búp trắng, cánh vàng, lá to, chăm bón thủ công theo kinh nghiệm 

dân gian, không sử dụng hóa chất. Ông Trưởng bản Mống Vàng vui vẻ pha một ấm 

chè đãi khách. Vị chè thơm, ngọt, thanh, mát dịu, khói trắng bay lả lơi trong khung 

cảnh hữu tình, làm cho con người tiêu tan mỏi mệt, xa rời thế giới thực tại để hòa 

mình vào thiên nhiên. 

  Tà Xùa là địa danh nổi tiếng mà trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, cố nhà 

văn Tô Hoài miêu tả chàng A Phủ nửa đêm dắt nàng Mỵ băng rừng chạy trốn nhà 

Thống lý Pá Tra. Đây cũng là nơi tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho “Bài ca trên núi” 

thổn thức hàng triệu trái tim người Việt khi xem bộ phim cùng tên của nền điện ảnh 

cách mạng Việt Nam: “Bầu trời có sao chiều sao sớm/ Đầu núi kia có hai người/ Dù 

đi cùng trời, dù đi cuối đất/ Trời chỉ có sao sớm sao chiều/ Núi chỉ có hai người, hai 

người yêu nhau”. 

 

14. Hương Sen. XÍP XÍ - TẾT XÁ TỘI CHO NGƯỜI SỐNG / Hương Sen // Đại 

biểu nhân dân.- Ngày 10/8/2014.- Số 222 
 

Người Thái trắng ở Sơn La gọi Xíp xí 14/7 âm lịch là tết xá tội, nhưng  

không phải xá tội cho người chết như người Kinh cúng rằm tháng Bảy, mà là xá 

tội cho người sống. 

Tết Xíp xí xuất xứ từ một truyền thuyết lâu đời của người Thái trắng vùng Tây 

Bắc. Theo tục lệ xa xưa, vào ngày Tết Nguyên đán, trẻ con phải đi chăn trâu, chăn 

ngựa đến tối mờ mới được về nhà. Tết dành riêng cho người lớn. Khi nhập tiệc, 

người lớn say sưa mà quên lũ trẻ chăn trâu ngoài rừng và cũng quên không phần cỗ 

chúng. Lũ trẻ tủi thân đã buộc mõm tất cả trâu, ngựa lại, không cho ăn cỏ. Từ đó, để 

sửa sai, người Thái lấy ngày 14/7 âm lịch làm tết riêng cho trẻ em. 
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Xíp xí theo tiếng Thái cũng có nghĩa là 14. Tết Xíp xí chỉ diễn ra trong một 

ngày, thậm chí một bữa duy nhất vào trưa ngày 14/7. Từ tích xưa, người Thái trắng 

chọn dịp này để quan tâm, chăm sóc đặc biệt trẻ em. Gần đến Tết, trẻ được ông bà, 

cha mẹ may hoặc mua cho những bộ quần áo rực rỡ sắc màu để mặc đi chơi. Hôm 

Xíp xí, trẻ con là nhân vật chính. Tùy điều kiện của từng gia đình có thể tổ chức tết 

to, nhỏ khác nhau nhưng không thể thiếu các món ăn truyền thống của người Thái, 

cũng như không thể thiếu lễ cúng vía trâu. Ông Điêu Văn Minh, bản Nghe Toỏng, xã 

Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết: “Người Thái biết ơn con trâu 

lắm. Tết về cũng là dịp để bản mường tỏ lòng với chúng - con vật đã vất vả cùng bà 

con lao động quanh năm. Ngày Tết, chủ được liên hoan thì trâu cũng phải được no 

đủ. Chủ trâu làm một mâm cỗ, cầu thần cho con trâu nhà mình khỏe mạnh, rồi mang 

bát cơm cho trâu ăn, cảm tạ lao động chính đã sướng khổ cùng mình”. Lễ cúng ngoài 

ý nghĩa con trâu là tài sản quý phải được thần linh che chở, còn ghi nhận công việc 

chăn trâu của con trẻ, qua đó như giải thoát cho chúng khỏi sự vất vả để được hưởng 

sự yêu thương, bao bọc của gia đình.  

Phần quan trọng trong ngày Tết Xíp xí là phần mo - tức thờ cúng tổ tiên phù 

hộ độ trì; nhớ công ơn người khai phá tạo mường, lập bản; nhớ đất trời cho mưa 

thuận gió hòa. Phần mo gồm hai công đoạn: Cúng nà hoóng (cúng trong nhà) và 

cúng tế ná (cúng ruộng). Đồ vật cúng gồm: Thịt, rượu, khẩu cắm (cơm nếp nhuộm 

màu)… không thể thiếu tu pết (thịt vịt) và bánh ít. Người ta giải thích rằng, con vịt 

gắn bó với đồng ruộng, sông suối, đời sống sản xuất của con người. Xíp xí cúng thịt 

vịt là muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa, mang điều không may mắn, điềm xấu trôi 

theo dòng sông nước. Còn bánh ít gói theo cặp tượng trưng cho đôi lứa hạnh phúc…   

Người Thái trắng gọi Xíp xí là tết xá tội, nhưng không phải xá tội cho người 

chết như người Kinh cúng rằm tháng bảy, mà là xá tội cho người sống. Dâng lễ vật ở 

những miếu thờ đầu làng cuối xóm, người Thái trắng tạ ơn ông chủ miếu đã cho họ 

mạnh khỏe, may mắn, cầu các thần bỏ qua cho họ những tội lỗi đã phạm phải. Người 

Thái trắng cũng quan niệm, tháng 7 là tháng mưa lũ, có thể xảy ra nhiều tai ương nên 

phải hội tụ con cháu về nhà bên mâm cơm để được tổ tiên căn dặn và nhắc nhở. Sau 

khi cúng, các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cỗ. Con cháu chúc người 

già sống lâu trăm tuổi; người lớn cầu mong lớp trẻ yên vui, khỏe mạnh. Với người 

Thái trắng, Xíp xí cũng là dịp đồng bào thể hiện lòng mến khách của mình. Khách lạ 

cũng như khách quen đến nhà đều được đón tiếp nồng hậu, chu đáo.  

Trong bữa tiệc Tết Xíp xí không thể thiếu điệu khắp chúc muôn, nghĩa là hát 

chúc mừng, khắp sòn côn - hát dạy làm người, cùng các trò chơi dân gian: Ném còn, 

đẩy gậy, tok mák lẹ, múa, hát các bài dân ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

Theo ông Lê Hồng Cảnh, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Sơn La, Tết Xíp xí góp phần hình thành và củng cố sự gắn kết cộng đồng, thống 
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nhất giữa các thành viên trong cộng đồng và gia đình, đồng thời, có vai trò quan 

trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua Tết Xíp xí, văn hóa 

truyền thống các dân tộc Thái được bảo lưu và kế thừa, giúp các thế hệ sau hiểu văn 

hóa truyền thống của dân tộc mình. 
 

15. Kiều Thiện. DÂN CHIỀNG HẮC “TRẢ NỢ” RỪNG / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 12/8/2014.- Số 192 
 

“Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng ở xã chúng tôi đã trồng được 157ha 

rừng. Nhưng kết quả quan trọng nhất là người dân đã đồng thuận trồng rừng. 

Điều này sẽ giúp rừng phát triển bền vững” - ông Phạm Văn Hợi - Chủ tịch 

UBND xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) tâm sự.  

DÂN HƯỞNG LỢI TRỰC TIẾP 

Ngày 10.8, người dân các bản Piêng Lán, Tà Số 1, Tà Số 2… của xã Chiềng 

Hắc đã ra quân trồng nốt 1.000 cây hoa ban dọc Quốc lộ 6, kết thúc vụ trồng rừng 

năm 2014. Chủ tịch UBND xã - ông Phạm Văn Hợi phấn khởi cho biết: “Năm nay, 

huyện Mộc Châu đã trồng mới hàng trăm ha rừng. Chỉ riêng ở xã Chiềng Hắc chúng 

tôi, bà con đã trồng được 157ha rừng tập trung và 10.000 cây phân tán. Đó là một kết 

quả chưa từng có trong hoạt động trồng rừng của xã. Nhiều hộ đến giờ còn đăng ký 

xin thêm giống để trồng vượt diện tích đã giao nhưng chúng tôi chưa dám nhận lời, 

vì lo không đáp ứng được cây giống đảm bảo chất lượng”. 

Đến với dân bản Tà Số 1 trên đỉnh dãy núi Tú Vàng hùng vĩ thấy những cây 

đào, cây ban mới trồng dọc đường lên bản. Ông Hợi cho biết: Đào và ban là 2 loại 

cây được địa phương trồng dọc theo các tuyến quốc lộ, đường liên xã, bản để làm 

đẹp tươi thêm hương sắc núi rừng Tây Bắc. Với những diện tích rừng tập trung thì 

trồng táo sơn tra, tre, luồng, xoan đào để lấy quả, lấy gỗ. “Cái hay ở vụ trồng rừng 

này là Nhà nước hầu như chẳng phải đầu tư gì ngoài cây giống và thiết kế, còn công 

sức, phân bón là của dân. Dân trồng rừng và hưởng lợi nên bà con hăng hái lắm” - 

ông Hợi nhấn mạnh. 

Chị Lò Thị Thích - dân bản Ta Niết chia sẻ: “Ngoài 300m2 đất đã trồng, tôi 

muốn đăng ký thêm mấy trăm mét đất nương nữa nhưng chưa được. Cả bản này, ai  

cũng trả lại đất rừng như nhau. Từ nay không phá rừng nữa đâu”. 

SẼ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

Trò chuyện với Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mộc Châu - anh Đào Mạnh 

Phong thì được biết, nhiều năm qua, Kiểm lâm Mộc Châu luôn trăn trở với việc bảo 

vệ rừng, đặc biệt là với diện tích đất rừng bị người dân xâm hại hàng năm. “Nghĩ 

rằng: Muốn trả lại màu xanh cho rừng thì phải dựa vào sức dân, phải tạo được sự 

đồng thuận, vì thế chúng tôi xây dựng kế hoạch, lập dự án và được huyện đồng ý, 

ủng hộ. Kiểm lâm triển khai tuyên truyền, người dân đồng thuận, thế là thành công” 

- anh Phong bảo vậy. 
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 Nhìn bản thiết kế kỹ thuật trồng rừng do Hạt Kiểm lâm Mộc Châu xây dựng, 

thấy chi phí trồng mới 1ha rừng ở đây thấp tới mức khó tin: 17.091.000 đồng. Thấy 

tôi ngạc nhiên, anh Phong giải thích: “Chi phí thiết kế cho 1ha rừng này chỉ có 

250.000 đồng, bằng mấy bát phở; còn chi phí thẩm định thì mỗi ha chỉ có 25.000 

đồng thôi. Tuy kinh phí đầu tư ít nhưng đến điểm này có thể khẳng định chúng tôi đã 

thành công...”.  

Ông Lò Thế Thi - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La thì khẳng 

định: Cách làm của Hạt Kiểm lâm huyện Mộc Châu là một cách làm mới và rất hay, 

hiệu quả. Nhờ vậy mấy năm gần đây Mộc Châu đã trồng được trên 500ha rừng; gắn 

được cả 3 yếu tố: Phòng hộ, kinh tế và bản sắc rừng Tây Bắc. Kiểm lâm Mộc Châu 

cũng là đơn vị đi đầu trong việc làm rõ chủ rừng và trách nhiệm chủ rừng nên hiệu 

quả bảo vệ và phát triển vốn rừng những năm gần đây rất tốt. Tới đây Chi cục sẽ 

triển khai sâu, rộng cách làm của Mộc Châu tới 12/12 huyện, thị trong tỉnh để các 

đơn vị khác nghiên cứu, học tập.  

  “Diện tích rừng trồng mới này vốn là đất rừng. Đói ăn thì dân xâm hại rừng 

làm nương. Nay cán bộ bảo phải trả lại đất rừng, cấp cây giống không thu tiền, cho 

phép dân thu hoạch sản phẩm từ rừng trồng nên chúng tôi ủng hộ ngay...” - Chị Lò 

Thị Thích. 
 

16. H. Thuận. TIN VẮN / H. Thuận // Văn hóa.- Ngày 13/8/2014.- Số 2509 
 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Sơn La vừa tổ chức tập huấn kỹ 

năng truyền thông cho 25 nhân viên y tế bản. Theo đó, các học viên được hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch cho các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; các hình 

thức truyền thông thăm hộ gia đình, tự vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

17. K.Vy. HAI TRẬN ĐỘNG ĐẤT LIÊN TIẾP TẠI SƠN LA / K.Vy // Công an 

nhân dân.- Ngày 14/8/2014.- Số 3305 
 

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu - 

Viện Hàn lâm khoa học công nghệ) cho biết, vào hồi 15 giờ 22 phút 00 giây (giờ 

GMT) tức 22 giờ 22 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 12/8, một trận động đất có độ 

lớn 3.1 độ richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.598 độ vĩ Bắc, 103.972 độ kinh 

Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Khu vực xảy ra động đất thuộc huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La. Trước đó, vào hồi 21 giờ 41 phút 53 giây (giờ GMT) tức 04 giờ 41 

phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/8, tại khu vực này cũng đã xảy ra một trận động 

đất có độ lớn 3.0 độ richter, độ sau chấn tiêu khoảng 10km. Theo Phó giáo sư, Tiến 

sỹ Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo 

sóng thần, đây đều là những trận động đất nhỏ, không có khả năng gây thiệt hại. 
 

18. Tạ Văn Thông. “HOA HẬU BÒ SỮA” HAY GỌI LÀ GÌ KHÁC? / Tạ Văn 

Thông // Tạp chí Thế giới trong ta.- Tháng 8/2014.- Số 435 
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1. Trước hết, phải khẳng định rằng cuộc thi có tên “Hoa hậu Bò sữa Mộc 

Châu” không chỉ là một sự kiện góp phần cổ vũ việc chăn nuôi bò sữa, những người 

chăn nuôi bò và các chế phẩm từ sữa bò, mà còn là hoạt động văn hóa, thu hút các 

nhà kinh doanh, khách du lịch cả nước có điều kiện tìm hiểu về vùng đất, cảnh quan, 

sản vật, con người và lịch sử vùng Tây Bắc. 

Một sự kiện như vậy là rất cần được tổ chức và duy trì thường xuyên. 

Sau đây xin trao đổi về ý kiến đề nghị xem lại danh hiệu “Hoa hậu Bò sữa” 

(cho một “cô bò” đoạt giải nhất) và các “Á hậu”. Do ý kiến này xem đó vốn là danh 

hiệu dành cho người (trao cho những cô gái đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp có 

quy mô lớn - một quốc gia, một khu vực hoặc toàn thế giới) nên có thể gây tâm lý 

“phản cảm và xúc phạm tới danh dự con người”. 

2. Trong tiếng Việt, đối với hoa, những người nói đặc biệt chú ý đến vẻ quyến 

rũ của sự vật thường có màu sắc và hương thơm (hoa) được từ này biểu thị. Đồng 

thời cũng được chú ý là hình dạng thường gặp của nó: Chính giữa là nhụy, và những 

cánh hoa mở ra xung quanh đều đặn như một sự khéo bày đặt của tự nhiên. Đây cũng 

là điểm xuất phát chung trong văn hóa nhân loại: Ở rất nhiều nước trên thế giới, 

“hoa” được coi là biểu tượng của sự hoàn hảo, của sự thanh tao và tỏa sáng, của tình 

yêu và cả sự bấp bênh thoáng qua của vẻ đẹp nơi trần thế. Đồng thời, hoa cúc thường 

gợi nhớ đến mùa thu và những kỷ niệm, hoa hướng dương là biểu tượng của lòng 

khát khao lý tưởng, hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự phú quý, hoa sen là biểu tượng 

của sự thuần khiết giữa bụi trần tục lụy, hoa hồng là lời ngợi ca sự toàn mỹ, còn hoa 

đào tượng trưng cho mùa xuân... 

Trong tiếng Việt, hoa được dùng để ví von với vẻ tươi đẹp: Mặt hoa da phấn, 

tươi (hay đẹp) như hoa.  

Để chỉ tính chất đẹp đẽ lộng lẫy thì người ta nói là hoa lệ, biểu thị vẻ bên 

ngoài đẹp nhờ trau chuốt nói là hoa mỹ, ví von tuổi trẻ tươi đẹp của đời người thì gọi 

là hoa niên (hay tuổi hoa). Trong văn nghệ, “hoa” thường được dùng khi nói về 

người con gái đẹp (còn “bướm” và “ong” là những chàng trai si tình). Từ đó, hoa 

được sử dụng trong từ ghép (kết hợp với yếu tố hậu, theo nghĩa thường dùng trong 

hoàng hậu - “vợ chính thức của vua”), để chỉ “người con gái đẹp chiếm giải nhất 

(trong cuộc thi người đẹp quy mô lớn)”, là hoa hậu. 

Cũng theo hướng suy tưởng như thế, hoa được sử dụng trong các từ ghép (kết 

hợp với yếu tố khôi, theo nghĩa thường dùng trong khôi ngô - “sáng sủa, thông 

minh”), để chỉ “hoa đẹp nhất trong các thứ hoa, ví với người con gái chiếm giải nhất 

trong cuộc thi người đẹp ở một vùng hoặc một lĩnh vực, hoặc được tôn vinh là đẹp 

nhất”, là hoa khôi... 

Dùng hoa hậu và hoa khôi để gọi “người con gái” là kết quả của quá trình ẩn 

dụ (phép dùng từ ngữ dựa trên sự liên tưởng và so sánh ngầm: Ở đây là liên tưởng và 
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so sánh cái đẹp và sự hoàn mỹ của “hoa” với vẻ đẹp của người con gái). Đây là cách 

rất phổ biến trong tiếng Việt. Cũng như từ xuân vừa chỉ mùa mở đầu của một năm 

khi chuyển tiếp từ đông sang hạ, khi thời tiết ấm dần lên và trăm hoa khoe sắc muôn 

loài sinh sôi, lại vừa chỉ thời gian trôi qua hay tuổi (năm), đồng thời còn được dùng 

để nói về tuổi trẻ, về thời gian đẹp đẽ nhất của một đời người. Từ đó mà có cách nói 

xuân xanh hay xuân sắc... 

Trong các từ hoa hậu và hoa khôi, có thể thấy chúng có hai nét nghĩa chung: 

- Chỉ người con gái (là người trẻ, giống cái...). 

- Đẹp nhất. 

Điểm khác biệt giữa hai từ nói trên là ở chỗ: Hoa hậu có thể xem như một 

danh hiệu chính thức và là sự vượt trội nhất trong phạm vi lớn (thậm chí quốc gia, 

khu vực và thế giới), với nhiều tiêu chí xác định hơn (và tất nhiên vì thế cũng danh 

giá hơn). Còn hoa khôi là danh hiệu trong phạm vi hẹp, có thể chỉ đơn thuần là sự 

tôn vinh nhan sắc. Ngoài ra, do nghĩa của các từ này quy định, hoa hậu nghiêng về 

phía “ngôi vị”, còn hoa khôi thiên về hướng “đánh giá ” (ngợi ca). 

3. Dùng hoa hậu để gọi cho một “cô bò” đoạt giải nhất trong cuộc thi vốn có 

tên “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu” đáng lẽ cũng có thể xem là kết quả của quá trình 

vừa ẩn dụ (phép dùng từ ngữ dựa trên sự liên tưởng và so sánh ngầm: Ở đây là liên 

tưởng và so sánh cái đẹp và sự hoàn mỹ của “hoa” với vẻ đẹp của “con bò”). Đó là 

xét về lý. Tuy nhiên, do hoa hậu của tiếng Việt vốn đã quá ấn tượng trong tâm lý của 

người Việt (chỉ người con gái đẹp chiếm giải nhất trong cuộc thi người đẹp quy mô 

lớn), nên khó lòng níu kéo nó lại với nghĩa nguyên gốc của nó (là “hoa”). Từ đó, 

cách nói này thành ra nhân hóa (là cách gán cho loài vật hoặc vật vô tri hình dáng, 

tính cách hoặc ngôn ngữ của con người. Hoặc có thể là sự đánh giá chúng như đối 

với con người). Đây cũng là một lối nói rất phổ biến trong tiếng Việt. Chẳng hạn: 

Trong tác phẩm nổi tiếng Dế Mèn phiêu lưu ký (của nhà văn Tô Hoài), ta thường gặp 

những “hiệp sỹ” Dế Mèn, “đại vương” Ếch Cốm và “thầy đồ” Cóc. Hoặc trong các 

cuộc đua ngựa, đua chim câu, người ta sẽ không ngần ngại gọi con nào có thành tích 

cao là “kiện tướng”... Sẽ không ai phàn nàn như thế là “phản cảm và xúc phạm tới 

danh dự con người” cả. 

Tuy nhiên, quả thực, với trường hợp danh hiệu “Hoa hậu Bò sữa” thì có thể 

cảm giác trên ít nhiều là có thật. Điều đó có thể xuất phát từ hai lý do: 

- Hoa hậu - một danh hiệu dành cho người, ít dùng trong các trường hợp khác. 

- Hoa hậu - một danh hiệu chính thức, thể hiện sự danh giá rất cao, được trân 

trọng ngưỡng mộ, thậm chí tôn thờ. Khi nói đến “hoa hậu”, vô tình, người gọi tự 

nhận mình là “thần dân”, dưới trướng của “hoa hậu”. 

- Định ngữ của “hoa hậu ” là “bò sữa” (bò nuôi để vắt lấy sữa), chứ không 

phải là “họa mi”, “thiên nga”... Có cảm giác như đây có gì như “phạm húy”. Đại khái 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2014 18 

là, “hoa hậu ” không nên đi cùng với “bò sữa ”, chỉ vì “bò sữa ” không phải là một 

con vật “thanh cao”. Nên nhớ: Người Việt, mặc dù là cư dân nông nghiệp, nhưng có 

định kiến rất bất công coi con bò con trâu là kém trí tuệ, chậm chạp và khó bảo 

(“Ngu như bò!”; “Đồ con bò!”; “Gẩy đàn tai trâu”...). 

Tên “Hoa hậu Bò sữa” có thể gây nên sự liên tưởng không hay (hoặc bị ai đó 

cố tình xuyên tạc hiểu sai) là đang cố tình nói đến một “hoa hậu” gì đó chậm chạp 

kém trí tuệ (điều người ta hay phàn nàn về các hoa hậu), hoặc “hoa hậu” quá phồn 

thực (nhiều sữa - ám chỉ vòng 1 của các hoa hậu, cũng là cái được dư luận rất quan 

tâm). Liệu có “hoa hậu” nào như thế chăng? Khi đó, danh hiệu này trở thành khôi hài 

và vô tình bị mất đi ý nghĩa do cuộc thi đem lại. 

4. Theo tôi, để tránh đi những ấn tượng trên, có thể có những cách gọi khác để 

gọi “cô bò” đoạt giải nhất trong cuộc thi “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu”, như sau: 

- Hoa hậu Thảo Nguyên (hoặc “Hoa hậu Rừng ban”; “Hoa hậu Châu Mộc”...). 

- Hoa khôi Bò sữa (hoặc “Hoa khôi Rừng ban”; “Hoa khôi Châu Mộc”...). 

Như vậy, hai cách gọi trên cùng chỉ “con bò sữa đẹp nhất”. Đồng thời, nó cho 

phép có tên (danh hiệu) cho những “cô bò ” đoạt giải 2, giải 3, là: 

- Á hậu l, Á hậu 2... 

- Á khôi l, Á khôi 2... 

Với hai phương án trên, tên Hoa hậu Thảo Nguyên có thể hay hơn, vì nó nói 

chung chung (không có “con bò” nào cả) lại có hàm ý về “đồng cỏ” - nơi chăn thả 

bò, cũng là phạm vi của cuộc thi “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu”. 

 

19. Vũ Quang. SƠN LA CẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG / Vũ Quang // Nông 

nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/8/2014.- Số 163 
 

Ngày 14/8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với tỉnh Sơn La về việc 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm 

nghèo bền vững. 

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh, kim ngạch 

xuất khẩu tỉnh này đạt 46 triệu USD, tăng 20 lần so với cùng kỳ (tới tháng 7/2014); 

kim ngạch nhập khẩu đạt 2 triệu USD giảm 40%; tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt 

3,7%... 

Đối với chính sách giảm nghèo của Sơn La, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề 

nghị: Tỉnh phải tính toán làm lâu dài, kiên trì, ưu tiên đầu tư cho các tiêu chí phục vụ 

sản xuất, xây dựng quy hoạch gắn với thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, cần quán triệt chủ 

trương vừa giảm nghèo vừa hỗ trợ hộ cận nghèo để tránh tái nghèo, giảm dần “cho 

không”, tăng cho vay để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2014 19 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


