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01. Nguyễn Xuân Thắng. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA CHO ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH SƠN LA / Nguyễn Xuân Thắng // Tạp chí Lý luận 

chính trị và truyền thông.- Tháng 7/2014.- Số 7.- Tr.63 - 65. 
 

Sơn La là một tỉnh vùng núi cao, biên giới, có diện tích đất tự nhiên 1.405.500ha, bao 

gồm nhiều tiểu vùng khí hậu, thích hợp cho phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị 

kinh tế cao. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất đai, khí hậu, tỉnh Sơn La đã xây dựng 

nhiều chương trình và các đề án thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản 

xuất hàng hóa để tăng nhanh giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác. Phát triển mạnh các loại cây 

trồng, vật nuôi theo vùng tập trung với quy mô lớn, phát triển công nghiệp chế biến để tạo ra nhiều 

nông sản hàng hóa có chất lượng và thương hiệu, có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Những loại 

cây trồng, vật nuôi mà tỉnh có lợi thế sản xuất được tập trung phát triển như: Ngô, chè, cà phê, mía 

đường, bò sữa, cao su, rau sạch, hoa cao cấp và cây ăn quả chất lượng cao... 

Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

ở Sơn La hiện còn gặp nhiều khó khăn do địa hình bị chia cắt mạnh, khí hậu khắc nghiệt, hệ thống 

hạ tầng phục vụ sản xuất như: Giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc,... còn thiếu và yếu; 

trình độ sản xuất và khả năng đầu tư cho sản xuất của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu 

số còn hạn chế về nhiều mặt, nhất là về trình độ tổ chức sản xuất, phương thức canh tác (sản xuất 

nhỏ lẻ theo tư duy tự cung tự cấp, phương thức lạc hậu...), vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào 

Nhà nước, ý thức vươn lên thoát nghèo còn hạn chế nên trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, họ chưa theo kịp với yêu cầu của cơ chế thị trường 

cũng như quy mô và phương thức sản xuất mới. 

Trong thời gian tới, để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La, đòi hỏi phải có hệ thống các giải pháp đồng bộ. 

Trước hết, cần tăng vốn đầu tư hoặc có chính sách xã hội hóa nhằm tạo đột phá trong nâng cấp, 

hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Mở rộng, nâng cấp các tuyến giao 

thông trọng điểm, các tuyến liên tỉnh, liên huyện, đường đến trung tâm các xã; nhanh chóng đưa 

điện và mạng lưới thông tin về mọi bản, mọi nhà; hoàn thiện hệ thống thủy lợi (hồ chứa nước, kênh 

mương, trạm bơm...). Đặc biệt, cần chú trọng quan tâm tới công tác tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa 

phương về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Để phát huy vai trò công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào  

dân tộc thiểu số về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, các cấp ủy Đảng và 

chính quyền tỉnh Sơn La cần quan tâm tới một số vấn đề sau: 

Một là, xác định rõ nội dung tuyên truyền phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 

hóa, đó là: 

- Tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông dân, nông 
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nghiệp, nông thôn; các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. 

- Tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương như: Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; vận động đồng bào 

dân tộc thiểu số định canh, định cư, chuyên canh sản xuất để xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính 

đáng và bảo vệ môi trường sinh thái... 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ dân trí, khoa học kỹ thuật, công nghệ và kiến 

thức quản lý kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số để họ biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi; tiếp thu kiến thức mới về công nghệ sinh học, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ chế 

biến, bảo quản nông sản và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp sao cho 

phù hợp và có hiệu quả tùy theo điều kiện của mỗi vùng, mỗi địa phương. 

Hai là, lựa chọn và sử dụng hiệu quả các hình thức tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận 

thức của đồng bào dân tộc thiểu số, như: 

- Hình thức tuyên truyền miệng, đây là hình thức tuyên truyền trực tiếp rất hiệu quả nếu như 

chúng ta lựa chọn được những tuyên truyền viên là người có uy tín như: Các già làng, trưởng bản, 

cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số hoặc thông qua đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp. Ưu 

điểm của hình thức này là khi thực hiện, các tuyên truyền viên sẽ trực tiếp nói, trực tiếp tiếp xúc, 

trao đổi, thảo luận với đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn 

chuyên đề về lựa chọn giống, kỹ thuật sản xuất cây trồng, vật nuôi...; thông qua các sinh hoạt cộng 

đồng hoặc đến nói chuyện, trao đổi với từng gia đình, từng người bằng tiếng dân tộc để qua đó 

tuyên truyền, phổ biến trực tiếp các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa; đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, 

vướng mắc của đồng bào dân tộc thiểu số trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... 

- Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát 

thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương, hệ thống loa truyền thanh của cơ sở... Hình thức 

tuyên truyền này là một trong những hình thức tuyên truyền có tính định hướng cao thông qua các 

bài báo, phóng sự, chuyên đề về các gương điển hình, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hàng hóa hiệu quả ở các địa phương, từ đó tác động đến tư tưởng, nhận thức của đồng bào 

dân tộc thiểu số, khích lệ họ học tập, làm theo. 

- Hình thức tuyên truyền thông qua sách báo, tranh ảnh, nhà văn hóa, câu lạc bộ... với nhiều 

hình thức trực quan như khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi... Khi sử dụng hình thức tuyên truyền 

này, cần chú ý lựa chọn các hình ảnh, biểu tượng, biểu trưng trong sản xuất nông nghiệp phù hợp 

với điều kiện sản xuất cụ thể của từng địa phương, dễ hiểu, gần gũi với đời sống của đồng bào dân 

tộc thiểu số. 

- Hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền 

thống... Đây là hình thức tuyên truyền có bề rộng, dễ áp dụng nên cần triệt để vận dụng hình thức 
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tuyên truyền này, vì nếu được chuẩn bị kỹ, tiến hành thận trọng, khoa học thì hình thức này rất dễ 

tạo không khí hồ hởi, phấn khởi, dễ lôi cuốn được đồng bào dân tộc thiểu số tham gia như: Lễ hội 

cầu mùa, ngày hội ra quân sản xuất, các hội thi, hội chợ trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm, 

giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp... 

- Hình thức tuyên truyền thông qua tham quan thực tế, qua tuyên truyền gương người tốt, 

việc tốt. Hình thức tuyên truyền này sử dụng triệt để phương pháp nêu gương như: Tổ chức cho các 

già làng, trưởng bản và cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số đi tham quan, học tập những điển 

hình, mô hình tốt trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để họ tiếp thu và tuyên truyền 

cho người dân ở địa phương mình học tập, làm theo những gương điển hình, mô hình tiên tiến đó. 

Ba là, bên cạnh việc xác định nội dung và lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, các 

cấp ủy Đảng và chính quyền ở tỉnh Sơn La cũng cần quan tâm tới công tác xây dựng lực lượng làm 

công tác truyên truyền phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số như: Đội ngũ cán bộ khuyến nông, cán bộ hội nông dân các cấp, các cán bộ cấp ủy 

Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở là người dân tộc thiểu số, giáo viên, cán bộ hưu trí, các 

già làng, trưởng bản... Đây là những người gần dân nhất, có trình độ, kinh nghiệm, uy tín và có khả 

năng làm công tác tuyên truyền. Vì vậy, cần sử dụng triệt để lực lượng này để họ phát huy tối đa 

năng lực, kinh nghiệm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần có chế độ 

đãi ngộ hợp lý, cũng như quan tâm động viên kịp thời về tinh thần và vật chất, tạo điều kiện để họ 

thường xuyên được học tập, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Bốn là, quan tâm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác tuyên  

truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi yếu tố vật chất - kỹ thuật có vai trò rất quan trọng 

trong công tác tuyên truyền, là điều kiện không thể thiếu trong việc duy trì và phát triển các hoạt 

động tuyên truyền ở cơ sở. Trước hết, cần sử dụng triệt để các cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện 

sẵn có của xã, thôn, bản như: Hệ thống loa phát thanh, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, 

thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã... 

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định, trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay, 

bên cạnh việc quan tâm tới các giải pháp mang yếu tố kỹ thuật như nâng cấp, hoàn thiện hệ thống 

hạ tầng phục vụ sản xuất; các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương ở Sơn La cần phải chú trọng 

tới việc xác định, lựa chọn những nội dung, hình thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp, quan tâm 

xây dựng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để phát huy vai trò công tác tuyên 

truyền trong việc nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa. Từ đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức được: Chỉ có tổ chức 

sản xuất hàng hóa với sản phẩm nông nghiệp đặc thù, phù hợp điều kiện tự nhiên mới đưa vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số ra khỏi lạc hậu, khó khăn; thúc đẩy họ tự giác, tích cực chủ động tham 
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gia vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần 

nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất của mình. 
 

02. Hạnh Nguyễn. ĐƯỜNG ĐỜI DANG DỞ CỦA MỘT CỰU QUÂN NHÂN VƯỚNG VÀO 

MA TÚY / Hạnh Nguyễn // Pháp luật và cuộc sống.- Tháng 8/2014.- Số 34.- Tr.26. 
 

Đã 10 năm được rèn luyện trong quân đội, trở thành sĩ quan khi tuổi đời còn rất trẻ, 

nhưng người lính đó lại phải vào tù vì mua bán trái phép chất ma túy khi bước sang tuổi ngũ 

tuần, chuẩn bị làm ông ngoại. Bị xử mức án tử hình, rồi được Chủ tịch nước ân xá và giờ là 

giảm xuống mức án có thời hạn (20 năm) song người cựu quân nhân này vẫn rất ân hận. 

HÀNH TRÌNH GIEO RẮC “CÁI CHẾT TRẮNG” 

Đó là câu chuyện của phạm nhân Đinh Văn Lộc, sinh năm 1956 có hộ khẩu thường trú tại 

tiểu khu 68, thị trấn Nông trường Mộc Châu đóng trên địa bàn xã Song Khủa, huyện Mộc Châu 

(Sơn La). Lộc đang thụ án tại Trại giam Nam Hà về tội mua bán ma túy với bản án ban đầu là tử 

hình nhưng sau đó được Chủ tịch nước tha tội chết. Về trại Nam Hà cải tạo với bản án chung thân, 

hơn 10 năm có lẻ đã trôi qua, với quyết tâm phục thiện, cải tạo tốt, Lộc vừa được giảm xuống án có 

thời hạn. 

Là con cả trong gia đình có 6 anh em, được bố mẹ yêu thương và quan tâm dạy dỗ nên mấy 

anh chị em Lộc đều nên người. Mười tám tuổi với sức vóc của tuổi trẻ, mong muốn được mang sức 

mình cống hiến cho đất nước, Lộc quyết tâm lên đường nhập ngũ. Vào chiến trường không bao lâu, 

anh ta được cả trung đoàn biết đến và cảm phục bởi sự nhanh nhẹn, dũng cảm và tinh thần cầu thị 

hết mình vì anh em đồng chí. Mười năm đứng trong hàng ngũ quân đội, Lộc đã phấn đấu trở thành 

sỹ quan và được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang. 

Năm 1984, Lộc được phục viên trở về địa phương, là niềm tự hào của cả gia đình, nhất là bố 

của Lộc. (Bố Lộc từng tham gia quân đội, từng được tặng huân huy chương - PV). 

Trở về quê hương xây dựng gia đình với người con gái dân tộc Mông cùng xã, Lộc quyết 

tâm bươn chải với cuộc sống vô vàn khó khăn, làm mọi nghề để kiếm sống. 5 đứa con lần lượt ra 

đời khiến cho cuộc sống của vợ chồng Lộc thêm khó khăn bộn bề với những bữa ăn chỉ có rau và 

khoai, sắn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng Lộc rất thương 

yêu nhau. Chịu khó bảo ban nhau làm ăn, vợ chồng Lộc không chỉ có tiền xây một căn nhà trên 

mảnh đất của bố mẹ cho mà còn dành dụm được một số tiền nho nhỏ phòng khi trái gió trở trời. 

Năm 2004, vợ chồng Lộc lại mua thêm được một mảnh đất ở thị trấn Mộc Châu và xây được 

căn nhà 2 tầng trên mảnh đất đó. Đúng lúc này họ lại xin được làm công nhân tại Nông trường Chè 

Mộc Châu. Có nhà, có việc, vợ chồng Lộc đưa cả gia đình từ vùng quê heo hút Song Khủa chuyển 

về thị trấn sinh sống. Lại bắt đầu một cuộc sống mới, tuy không dư giả gì nhưng cũng không thua 

kém nhiều người. Giá như không có “con sâu” ma túy len lỏi đục khoét vào gia đình người lính 

này, thì giờ đây họ đã không phải chia ly, xa cách. 

Ngày đó là khoảng cuối năm 2004, khi cơn bão ma túy quét qua thị trấn Mộc Châu, Sơn La, 

nhiều gia đình bỏ nghề nương rẫy, nghề trồng chè đi buôn bán nhằm mục đích gom “hàng trắng”, 
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kiếm tiền bất chính. Vì siêu lợi nhuận của ma túy, nhiều người đã phạm tội. Ma túy được vận 

chuyển từ khu vực bản Pưng, Huổi Hiềng của Lào, qua biên giới theo đường mòn đến các xã biên 

giới như: Chiềng Sơn, Chiềng Xuân, Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, men theo chân núi Pha 

Luông rồi dọc theo xã Pà Cò đi Mai Châu - Hòa Bình hoặc rẽ sang các bản Co Sung, Chăm Cháy đi 

xã Đông Sang, huyện Mộc Châu và qua xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La ra Quốc lộ 6; cũng 

có thể đi thẳng về bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La hay đi các xã Hang Kia, 

Pà Cò của huyện Mai Châu, Hòa Bình. 

Có những người vốn làm ăn chân chỉ hạt bột, cha ông họ không dính dáng gì tới ma túy, 

không hút thuốc phiện, nhưng trước cám dỗ của đồng tiền, họ đã bỏ nương rẫy lại, quay sang buôn 

bán ma túy để làm giầu bất chính. Đời sống kinh tế của nhân dân khu vực này trở nên rất khá giả do 

nguồn lợi nhuận kếch xù từ buôn bán ma túy. 

Thấy bạn bè, hàng xóm giàu lên nhanh chóng, Lộc cũng muốn đổi đời nhưng  

không biết bắt đầu từ đâu. Giữa lúc đó, anh ta được người bạn thân tên Cương rủ rê.  

Những lời nói như rót mật vào tai, nào là chỉ một lần buôn ma túy sẽ có nhiều tiền mua xe, xây nhà, 

cuộc sống sẽ thay đổi..., vậy là Lộc tặc lưỡi. Trong suy nghĩ của Lộc, anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng 

làm một chuyến, lấy lãi trả nợ tiền chiếc xe máy vừa mua cho con và có ít tiền dự trữ lấy vốn buôn 

bán rồi chấm dứt. 

Nghĩ sao làm vậy, sợ vợ ngăn cản, Lộc đã không bàn với vợ. Sau cái buổi hàn huyên, tâm sự 

với Cương một ngày, Lộc đã đồng ý bắt tay vào phi vụ làm ăn mới vì sự nghiệp làm giàu cho vợ 

con bớt khổ. Hôm đó, Cương đưa cho Lộc 35.000 USD bảo xuống Hòa Bình mua 10 bánh heroin. 

Ngày 20/11/2004, Lộc đến gặp Hà Văn Hinh ở Yên Lạc - Hòa Bình hỏi mua heroin, Hinh nói Lộc 

cứ về nhà, khi nào có hàng Hinh sẽ mang đến. Tối ngày 4/12/2004, Hinh đem 10 bánh heroin đến 

nhà Lộc. số ma túy này được anh ta giấu kín trong bếp. 

Sáng ngày 9/12/2004, Lộc cùng với Mùi Văn Ương mang ma túy ra quốc lộ 6 để đón xe 

khách đi Hải Phòng. Khi xe khách đến, Ương cầm bao ma túy lên xe và để dưới gầm xe. Một lúc 

sau, công an kiểm tra xe thấy có một bao dứa vàng bên trong có 1 túi bạt có tổng trọng lượng là 

3.503,98 gam ma túy. Lộc và Ương bị bắt. Ngày 29/1/2005, Lộc bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử 

phạt tội danh Mua bán trái phép chất ma túy với án tử hình. 

QUYẾT TÂM PHỤC THIỆN 

Đã 10 năm trôi qua nhưng Đinh Văn Lộc vẫn chưa quên được cái cảm giác khi bị tòa tuyên 

án tử hình. Giây phút khủng khiếp đó cứ đeo bám Lộc suốt một thời gian dài. Đó chính là những 

đêm mất ngủ vì lo sợ, là những giọt nước mắt nuối tiếc đến tột cùng những đêm dài ở trong phòng 

biệt giam lạnh lẽo. 

Đeo trên mình cái án tử hình, rồi chung thân, người đàn ông này đã thấm thía hơn ai hết cái 

giá mình đang phải trả cho việc kiếm tiền không chính đáng, dã tâm gieo rắc “cái chết trắng” cho 

cộng đồng, xã hội. 

Đinh Văn Lộc nhận mức án tử hình, nhưng may mắn ở chỗ luôn nhận được ân tình của 

người thân, cho rằng Lộc phạm tội vì không hiểu biết pháp luật và do bạn bè xúi bẩy chứ bản chất 
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con người anh không phải vậy nên Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 

Ban Công an xã, Hội Cựu chiến binh xã, Hội Phụ nữ xã, Hội Nông dân tập thể, trưởng bản HTX 

Lóng Khủa, già làng Lóng Khủa và họ hàng nhà Lộc đã cùng ký tên vào đơn xin tha tội chết cho 

Đinh Văn Lộc. 

Sau gần 2 năm nằm trong buồng biệt giam chờ ngày thi hành án, Đinh Văn Lộc như được 

sinh ra một lần nữa trong ngày nhận quyết định ân xá của Chủ tịch nước. Sự nhân ái ấy đã giúp tử 

tù này thoát khỏi cửa tử để một lần nữa được sống. Đối với Lộc đó là món quà lớn nhất mà cuộc 

đời ban tặng và Lộc quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội này để sớm trở về với gia đình và xã hội. 

Chia sẻ với chúng tôi, Lộc tâm sự: “Tôi mắc nợ gia đình rất nhiều. Trong tôi  

luôn bị giày vò vì những việc mình đã làm. Tôi cứ nghĩ mình không còn cơ hội được  

sửa lỗi, không ngờ may mắn được tha tội chết. Giờ đây tôi chỉ biết cải tạo thật tốt để sớm có ngày 

được trở về với gia đình”. 

Trại giam Nam Hà có hơn 2.000 phạm nhân, với phần lớn phạm tội về ma túy. Thế nên 

những kẻ thoát án tử hình như Đinh Văn Lộc không phải là ít. Được giảm xuống án chung thân, đa 

số những phạm nhân này ít được gia đình thăm nom. Lộc cũng nằm trong số phạm nhân ít được gia 

đình thăm nom. Tuy vậy, Lộc vẫn bảo, 10 năm cải tạo ở trại còn êm đềm hơn rất nhiều so với 

những ngày tháng lăn lộn trên thương trường. Theo anh ta thì tuy mất quyền công dân nhưng ở 

trong trại, anh ta có thời gian để ngẫm về cuộc đời mình, nhìn lại những ngày đã qua và không còn 

phải vật vã với những toan tính. Sống trong trại cải tạo, phải lao động, ăn ngủ theo giờ giấc nhưng 

đây cũng là thời gian để anh ta rèn luyện bản thân, xác định lập trường và trả nợ với đời. Đó là thời 

gian mà anh ta nghiêm khắc với bản thân, quyết tâm tìm lại những giá trị của chân thiện trong 

chính những ngày đánh mất quyền công dân. 10 năm trong trại Lộc thấm thía bài học làm người. 

Lộc chia sẻ: “Bản thân tôi là một người lính, được giác ngộ cách mạng từ khi còn trẻ, nên 

khi vướng vào tội lỗi tôi rất suy nghĩ và ăn năn. Vì vậy tôi nghĩ phải quyết tâm cải tạo”. Nhìn lại 

cuộc đời, Lộc trăn trở giữa cái được và cái mất, và tự nhủ phải cải tạo thật tốt để báo hiếu cha mẹ. 

Mười năm đã qua, không khi nào, người cựu quân nhân này lại không nghĩ đến gia đình, đến 

người vợ ốm yếu và những đứa con thơ. Giá như ngày đó, Lộc không bị “cơn bão ma túy” cuốn đi 

thì giờ đây các con không phải bơ vơ, khổ cực. Nhìn lại sai lầm ấy, Lộc như tìm thấy động lực để 

phấn đấu cải tạo. 

Nhắc đến vợ con, Lộc bảo vợ anh ta vốn là người không mấy khỏe mạnh, từ ngày trong nhà 

vắng người trụ cột, chắc vất vả lắm. Qua thư nhà, Lộc biết vợ đau ốm luôn; con gái đầu đã đi lấy 

chồng từ năm 19 tuổi. Cậu con trai thứ hai, 16 tuổi đã trở thành trụ cột gia đình. Lộc bảo cứ nghĩ 

đến con, nhớ lại ngày mình bắt đầu lớn, lại thấy thương con, vừa chập chững bước vào đời đã phải 

thay bố giúp mẹ đảm đương trọng trách người trụ cột gia đình, lo toan cho 3 em nhỏ. Điều lớn nhất 

an ủi Lộc là tuy vắng sự dạy bảo của bố song cả 4 đứa con Lộc đều biết bảo ban nhau, vượt qua 

gian khó để trở thành những người lao động chân chính trước sự cảm phục của xóm giềng. 

Các con trưởng thành giúp Lộc có thêm động lực cho ngày trở về. Anh ta quyết tâm cải tạo 

và năm nào cũng được xếp loại khá. Sau hơn chục năm phấn đấu, số phận lại một lần nữa mỉm cười 
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với Lộc khi anh ta được xét giảm án từ chung thân xuống 20 năm. Tính ra, chỉ còn vài năm nữa 

thôi, Lộc sẽ có cơ hội được trở về đoàn tụ với gia đình. 

Kết thúc câu chuyện với Lộc, tôi xin được chụp hình ảnh cho bài viết nhưng  

Lộc đã nhất quyết không chịu chụp ảnh với lý do không muốn bạn bè, người thân  

nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. 

Rời trại giam Nam Hà tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của người cựu quân nhân quê ở Sơn La 

này. Ai đó vẫn nghĩ rằng vào tù với án tử hình thì cuộc đời coi như đã hết, nhưng không hẳn thế và 

câu chuyện của phạm nhân Đinh Văn Lộc là một ví dụ. Cuộc đời sẽ không khép lại với những ai có 

quyết tâm hướng thiện và không ngừng phấn đấu vì mục đích mà mình đã theo đuổi. Mong sao đây 

là bài học không chỉ dành riêng cho Lộc. 
 

03. Quang Đạo. CUỘC ĐỐI ĐẦU VỚI GIÁN ĐIỆP BIỆT KÍCH PHÁP TRƯỚC VÀ 

TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ (KỲ 1) / Quang Đạo // Pháp luật và cuộc sống.- 

Tháng 8/2014.- Số 33.- Tr.12 - 13. 
 

Cách đây 60 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, quân và 

dân ta đã chiến đấu kiên cường, không quản hy sinh làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm 

châu, chấn động địa cầu”, đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Chiến 

thắng Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca về tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng, bản 

lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Để làm nên 

thắng lợi vĩ đại đó, đương nhiên có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an nhân 

dân (CAND).  

BINH ĐOÀN BIỆT KÍCH HỖN HỢP GCMA Ở TÂY BẮC 

...Trên địa bàn tỉnh Sơn La, tháng 8/1953, sau khi rút quân khỏi cứ điểm Nà Sản, thực dân 

Pháp tăng viện và kích động bọn tề, ngụy, phản động ở Thuận Châu, Sốp Cộp, Sông Mã, Quỳnh 

Nhai gây bạo loạn. Lực lượng Binh đoàn Biệt kích hỗn hợp nhẩy dù (GCMA) nhảy dù xuống 

huyện Thuận Châu để tiếp sức cho bọn phỉ do tên Bạc Cầm Thủy cầm đầu. Chúng đàn áp dân, bắt 

người dân theo phỉ tập trung hình thành các cụm phỉ lớn ở khu vực 2 xã Long Hẹ, Co Tòng (vùng 

tam giác Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên Phủ) để phá hoại hậu phương của ta. Cùng với những 

cuộc hành binh của Trung đoàn Sông Đà do Đại tá Berteil chỉ huy, quân Pháp thực hiện chiến dịch 

Ferdinand chiếm giữ 104 bản làng thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, thu nạp thổ ty và lính ngụy cũ, bắt ép 

thanh niên trai tráng theo phỉ. Sau một thời gian ngắn, lực lượng GCMA và đám tề ngụy phản động 

đã dựng lên 3 khu biệt kích ở Thuận Châu, Co Tòng và Pa Lao với diện tích lên đến 1.000km2, 

trong đó có 15 cây số đường huyết mạch số 41 (nay là quốc lộ 6) - con đường vận chuyển chiến 

lược của ta từ Việt Bắc và khu 4 lên chiến trường Điện Biên Phủ. Theo các tài liệu, đến tháng 

8/1953, số quân GCMA ở khu vực Sơn La đã lên đến hơn 3.500 tên... 

ĐẤU TRÍ, ĐẤU DŨNG NƠI MIỀN ĐẤT HIỂM CỰC TÂY 

Vâng lệnh Bác Hồ, năm 1949 Ban xung phong Trung Dũng từ Việt Bắc sang  

đã gây dựng cơ sở cách mạng, thành lập đội du kích Long Hẹ gồm 30 người do ông Thào Khua 

Chỉnh (thân sinh ra đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 
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hiện nay) và Thào Ngọc Lương phụ trách. Sau chiến dịch Tây Bắc, Pháp nhảy dù chiếm đóng Điện 

Biên Phủ, để ngăn chặn bước tiến của quân chủ lực Việt Minh, Pháp đã cho lực lượng GCMA nhảy 

dù xuống khu vực Long Hẹ, Co Tòng thuộc huyện Thuận Châu, câu kết với các phần tử phản động, 

bọn tề ngụy, bắt ép người dân theo chúng để hình thành một cụm phỉ lớn với trên 3.500 tên được 

các quan thầy Pháp trang bị vũ khí hiện đại ở khu vực này. 

Để đối phó với âm mưu và hoạt động thâm độc của GCMA và các toán phỉ ở Sơn La, Lai 

Châu, Lào Cai, Nghĩa Lộ... khi đó, Trung ương Đảng đã chỉ đạo phương châm tiễu phỉ là “Quân sự 

song song, chính trị là căn bản, quân sự là áp lực”. Bộ Công an cũng ra chỉ thị về tiễu phỉ, đánh 

gián điệp biệt kích (GĐBK), trong đó khẳng định: “Dùng quân sự đánh mạnh vào chỗ tập trung 

đông phỉ, kết hợp với dùng chính trị lôi kéo chúng ra hàng...”. 

Khu ủy Tây Bắc đã thành lập “Ban thống nhất chống phỉ” do đồng chí Trần Quyết - Bí thư 

Khu ủy trực tiếp chỉ huy. Theo Tướng Nguyễn Trọng Tháp, đây là một chủ trương rất đúng đắn, 

sáng tạo của Đảng ta dựa trên sự nghiên cứu kỹ về đặc thù hoạt động của phỉ ở khu vực miền núi 

phía Bắc. Phương châm này cũng khẳng định và đề cao vai trò giáo dục quần chúng, để quần chúng 

nhận thức rõ kẻ thù, đứng lên giúp đỡ cán bộ tiễu phỉ. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Công an Khu Tây Bắc khi đó dù chỉ có 

hơn 100 người đã tăng cường gần như 100% quân số xuống địa bàn cùng Công an các huyện 

Thuận Châu, Điện Biên, Quỳnh Hồ (Sìn Hồ - Quỳnh Nhai). Đồng chí Trần Triệu, Giám đốc Công 

an Khu Tây Bắc, Trần Quốc Mạnh, Trưởng Ty Công an Lai Châu, Hoàng Hai, Trưởng Công an 

huyện Thuận Châu, Nguyễn Trọng Tháp, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo... đều có mặt tại địa 

bàn bám dân, bám bản để làm công tác tuyên truyền, vận động bà con các dân tộc thực hiện “3 

không” (không biết, không nghe, không thấy), tham gia phong trào “Phòng gian bảo mật” phòng 

chống phá hoại của đội quân GCMA. 

Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/1954, được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực 

lượng công an phối hợp với bộ đội và du kích địa phương mở đợt truy quét các đối tượng hoạt động 

do thám, bắt giữ 121 tên GĐBK dọc các tuyến đường giao thông, bảo vệ an toàn cho việc chuyển 

quân, vận chuyển vũ khí, đạn dược cho tiền tuyến. Điển hình như vụ bắt toán GBBK nhảy dù 

xuống khu vực Mường Ó, Thuận Châu ngày 6/12/1953 để điều tra, phá hoại lực lượng vận chuyển 

của ta trên đèo Pha Đin; vụ bắt khống chế 4 nữ gián điệp do GCMA điều khiển hoạt động điều tra, 

vận chuyển của ta từ Thái Nguyên - Tuyên Quang lên Điện Biên... 

Trước khi quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công  

an - quân đội, dân quân du kích đã tổ chức hàng chục trận đánh đội quân GCMA và các cụm phỉ ở 

Mường Lầm, Muội Nọi, Chiềng Pấc, Mường Hiêm (Sơn La). Bọn GĐBK chống trả quyết liệt, 

nhưng trước sự tấn công của các lực lượng vũ trang nhân dân, hơn 600 tên GĐBK ở Thuận Châu 

đã phải ra hàng. Kết thúc đợt tấn công này, chỉ riêng ở cụm GĐBK Thuận Châu, lực lượng của ta 

đã tiêu diệt và bắt sống 2.300 tên, thu 39 súng trung liên, gần 900 súng trường cùng nhiều quân 

trang quân dụng. Huyện Thuận Châu - cửa ngõ để cho đại quân ta tiếp cận Điện Biên Phủ đã được 

giải phóng hoàn toàn. 5 tên cầm đầu trong lực lượng GCMA là Bạc Cầm Thủy, Bạc Cầm Đưởng, 
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Bạc Cầm Cu, Lò Văn Siên, Cà Văn Huôm cùng một quan thầy GCMA Pháp đã bị Tòa án cách 

mạng tuyên án tử hình... 
 

04. P.V. CUỘC ĐỐI ĐẦU VỚI GIÁN ĐIỆP BIỆT KÍCH PHÁP TRƯỚC VÀ TRONG 

CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ (KỲ CUỐI) / P.V // Pháp luật cuộc sống.- Tháng 8/2014.- Số 

34.- Tr.12. 
 

Để phát hiện gián điệp, biệt kích, lực lượng GCMA, công an phải dựa vào dân, nhờ dân 

để đấu trí, đấu dũng để cảm hóa chúng chứ biện pháp quân sự chỉ dành cho những tên ngoan 

cố - ông Hoàng Hai, nguyên Trưởng Công an huyện Thuận Châu (nguyên Phó Ty Công an 

Lai Châu) cho biết. 

LÒNG DÂN LÀ CỘI NGUỒN CỦA CHIẾN THẮNG 

Một trong những nhân chứng quan trọng nhất, là Tư lệnh, linh hồn của chiến dịch đánh gián 

điệp biệt kích (GĐBK) (GCMA) và các toán phỉ Tây Bắc là Trung tướng Trần Quyết, nguyên 

Giám đốc Khu Công an Tây Bắc, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao, đại biểu Quốc hội khóa VIII... Năm 2010, vị 

tướng huyền thoại này đã mãi mãi đi xa nhưng tài năng, trí tuệ và nhân cách của ông cùng những 

đúc kết của ông về lòng dân và nghĩa cả vẫn còn sống mãi, vẹn nguyên hình ảnh một vị tướng 

huyền thoại trấn ải miền đất hiểm cực Tây năm nào... 

Tháng 8/2007, chúng tôi tổ chức thực hiện bài viết cho cuốn sách “Tỏa sáng từ biên cương” kỷ 

niệm 55 năm ngày thành lập Công an tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Biết ông dạo ấy không còn khỏe 

nhưng chúng tôi vẫn mạnh dạn gọi điện cho ông. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, ông cười vui vẻ: 

“Giờ các cậu đến đây cũng được”. Tôi và nhà báo Trần Thọ tìm đến nhà ông trên phố Nguyễn Thượng 

Hiền (Hà Nội). Vẫn bộ quần áo thường ngày ở nhà, bước đi của ông đã có phần chậm lại, cánh tay phải 

hơi run run, nhưng thần sắc và giọng nói thì vẫn thế. Đã sang tuổi 85 nhưng trí tuệ của ông vẫn mẫn 

tiệp, giọng nói vẫn sang sảng của một vị tướng đánh trận năm nào... 

Nhớ lại “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy” ông không khỏi xúc động. Gần hai chục năm Trung 

tướng Trần Quyết gắn bó nơi miền đất hiểm cực Tây là chừng ấy năm vùng đất này không một 

ngày bình yên bởi giặc giã, thổ phỉ. Tháng 6/1946, Trung ương điều ông lên Tây Bắc làm Bí thư 

Tỉnh ủy tỉnh Sơn La kiêm Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh khi ông tròn 24 tuổi. Là Bí thư Tỉnh ủy, 

nhưng cả tỉnh Sơn La lúc đó tính cả ông thì mới chỉ có 2 đảng viên (một đảng viên chính thức, một 

dự bị). Sau 4 tháng ở Sơn La đến tháng 10/1946 ông đã xây dựng và thành lập được một chi bộ 

đảng với 8 đảng viên ở Hát Lót. Nhưng cũng chỉ 4 tháng sau giặc Pháp đã đánh chiếm hoàn toàn 

tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc của ta. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, đứng bên bờ sông 

Đà khi quân Pháp đã đuổi rát sau lưng, ông tuyên bố: “Trung ương đã tin tưởng điều tôi lên đây thì 

dứt khoát tôi không quay về, không lấy lại được Sơn La thì dứt khoát tôi không đi sang bên kia 

sông Đà để về xuôi”. 

Ông ở lại, để sống và hoạt động chỉ còn cách duy nhất là bám vào dân. Mà đồng bào các dân 

tộc ở đây thời kì đó lại rất thật thà, chất phác. Họ chưa hiểu cách mạng là gì, cũng không phân biệt 

được quân Việt Minh tốt hay giặc Pháp tốt. Và ông đã một mình vào sống với dân từ khi ấy, không 
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biết tiếng ông học tiếng, dân đi làm ông cũng đi làm và coi bà con như người thân của mình. Từ đó 

giác ngộ nhân dân các dân tộc Sơn La để vận động họ đi theo cách mạng. Khi điều kiện đã chín 

muồi, ông mở hẳn các lớp học để đào tạo những người dân tiến bộ thành cán bộ đảng viên cốt cán 

của cách mạng, sống với dân, dựa vào dân để chiến đấu, Sơn La trở thành địa phương có phong 

trào chiến tranh du kích phát triển rất mạnh. Từ những thành tích lớn lao ấy, năm 1948 ông từ rừng 

núi Tây Bắc về thủ đô kháng chiến dự họp và đã vinh dự được Bác Hồ mời cơm tối... 

Tiếng là Công an Khu Tây Bắc nhưng quân số khi đó chỉ có hơn 100 người, ty công an các 

tỉnh: Sơn La, Lai Châu cũng chỉ vỏn vẹn vài chục người chia làm 2 ban  

và công an các huyện. Trong chiến dịch đánh GCMA, tiễu phỉ góp phần “chia lửa” cho chiến dịch 

Điện Biên Phủ, dưới “trướng” Tướng Trần Quyết có nhiều “binh hùng tướng mạnh” sau này đều 

trở thành những tướng lĩnh và cán bộ cao cấp như: Trần Triệu, Trần Quốc Mạnh, Nguyễn Trọng 

Tháp, Hoàng Hai, Nguyễn Tuấn, Tạ Cao Sơn... Các vị chỉ huy Công an Tây Bắc khi đó không chỉ 

giỏi cầm quân đánh phỉ mà còn là những chuyên gia dân vận. 

Cuộc chiến đấu chống đội quân GCMA còn tiếp tục kéo dài nhiều năm sau chiến thắng Điện 

Biên Phủ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự giúp đỡ  

của quần chúng nhân dân, lực lượng Quân đội - Công an đã đập tan đội quân GĐBK GCMA của 

Pháp với hơn 15.000 tên (trong đó có 13.000 biệt kích người dân tộc). 
 

05. Vũ Hương. THÁC DẢI YẾM / Vũ Hương // Quân khu hai.- Ngày 07/8/2014.- Số 812.- 

Tr.8 
 

Sơn La không chỉ nổi tiếng với các địa danh thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài 

nước như Chùa Chiền Viện, Nhà tù và Bảo tàng Sơn La, hang Tát Tòng, hang Ké, suối nước 

khoáng nóng Bản Mòng... mà còn có thác nước nổi tiếng được mệnh danh là “đệ nhất thác giữa 

mây trời Tây Bắc”, đó là thác nước  Dải Yếm, một nơi gắn liền với lịch sử cư trú từ rất xa xưa của 

người Thái ở vùng đất Mường Sang. 

Thác Dải Yếm hay còn gọi là “thác Nàng”, “thác Bản Vặt” nằm tại xã Mường Sang, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là một cảnh quan sinh thái tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng cho 

vùng đất này. Thác ngày đêm đổ xuống trắng xóa, ầm ào, không chỉ mang đến cho du khách sự 

thích thú trước một khung cảnh vừa huyền bí vừa kỳ vĩ của đất trời mà còn cảm giác sảng khoái khi 

được hòa mình vào những ngọn gió mang hơi nước mát lành. 

Thác đẹp nhất trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9, bởi đây là mùa nước đủ, toàn bộ thác 

rộng 70m là một màn nước trắng xóa đổ xuống vừa mạnh mẽ vừa hùng vĩ tạo ra cảnh quan thơ 

mộng. Nhìn từ xa, thác như một “dải yếm” nối giữa trời và đất. Bắt nguồn từ sự ứ tràn nước của 

suối Vặt cả 2 mùa mưa và khô đều có thác nước chảy, thảm thực vật cả hai khu thác này còn tương 

đối nguyên vẹn. Ngược theo suối một đoạn sẽ có một lòng suối rộng với hàng ngàn viên đá, tảng đá 

mang muôn hình vạn trạng khác nhau. 

Di tích danh lam thắng cảnh thác Dải Yếm là nơi ẩn chứa bao điều kỳ diệu gắn với câu 

chuyện tình của đôi trai gái và đặc biệt là mối quan hệ Việt - Lào ở vùng biên giới phía Tây Bắc, 
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thác Dải Yếm nằm trong quần thể các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh của Khu du lịch 

quốc gia Mộc Châu. Từ thác Dải Yếm đi ngược trở lại quốc lộ 43 khoảng 600m, du khách sẽ đến 

Bản Vặt. Đây là một bản có lịch sử lâu đời nhất của người Thái, trong bản có các dòng họ: Sa, Hà, 

Hoàng... Dân cư ở đây vẫn giữ được giá trị văn hóa lâu đời như: Nhà sàn và cách bài trí trong nhà, 

trang phục truyền thống; kinh tế ruộng nước và làm nương, nghề dệt thổ cẩm và văn hóa ẩm thực. 

Du khách có thể đến cao nguyên Mộc Châu với những cánh đồng hoa cải vàng, cải trắng trải dài tít 

tắp, đến với những nương chè xanh mướt, ghé thăm trang trại trồng dâu tây, hoa phong lan và nông 

trường nuôi bò sữa. Đến đây du khách còn được đắm mình trong lễ hội Xên Bản, Xên Mường, 

thưởng thức các điệu xòe, lời ca, tiếng hát truyền thống làm say đắm lòng người. 
 

06. Khăm Kẹo Tha Na Sủn Thon (Hà Văn Chung). MẤY VẤN ĐỀ PHẬT GIÁO CỦA 

NGƯỜI THÁI Ở VIỆT NAM / Khăm Kẹo Tha Na Sủn Thon (Hà Văn Chung) // Tạp chí Dân 

tộc và thời đại.- Ngày 07 + 08/2014.- Số 168 + 169.- Tr.3 - 4, 8. 
 

Khi nói đến văn hóa Thái ở Việt Nam, hầu hết đều về khặp và xòe cùng với tập tục ma chay, 

cưới hỏi và trang phục... Tuy nhiên, có một mảng văn hóa cổ xưa của người Thái ở Việt Nam ít 

được quan tâm hoặc chưa quan tâm đúng mức chính là văn hóa Phật giáo... 

Xin dẫn thêm một bằng chứng cho sự tồn tại của Phật giáo trong tâm thức người Thái Việt 

Nam đó là chùa Chiền Viện, tên tiếng Thái của ngôi chùa này chính là “Vắt Hổng”. “Vắt Hổng” 

nghĩa là chùa Thiên Nga. Nhưng không hiểu sao phế tích này lại bị gọi thành chùa Chiền Viện. 

Chùa Chiền Viện, còn gọi là chùa Vắt Hổng, nay thuộc bản Vắt, xã Mường Sang, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tài liệu thư tịch quan phương, nói về ngôi chùa này sớm nhất, là sách “Đại 

Nam nhất thống chí” của Quốc sử quán triều Nguyễn. Theo bộ sách viết vào giữa thế kỷ XIX này 

thì ít nhất là đến khi ấy, chùa Chiền Viện vẫn còn là một kiến trúc Phật giáo lớn ở miền núi Tây 

Bắc, với số tượng Phật được thờ trong chùa là: 1 pho tượng lớn, 8 pho vừa, 56 pho nhỏ đều bằng 

đồng, 2 pho bằng thiếc, 1 pho nhỏ bằng ngà... 

Trong số những di vật của chùa tản mát, thất tán ở nhiều nơi, đặc biệt đã thu thập lại được 

nhiều tượng Phật (hiện trữ ở phòng Văn hóa huyện Mộc Châu và Bảo tàng tỉnh Sơn La), trong đó - 

theo PGS.TS. Nguyễn Lệ Thi - có một số pho là tượng Phật của Lào, thuộc phái Tiểu Thừa, niên 

đại khoảng thế kỷ XVI - XVII và XVIII. Một số pho có thể đã được chế tác ngay tại địa phương, 

nhưng mô phỏng tượng Phật Lào. Theo nhà Thái học Cầm Trọng thì có thể chùa đã được tạo lập từ 

thế kỷ XIII, do đồng bào Thái Mộc Châu xây dựng. 

Bản Vắt trong tiếng Thái có nghĩa là Bản Chùa. Nơi đây từng có lễ hội vào tháng 5 âm lịch 

mang tên “Chạch Vắt, Chạch Và” nghĩa là: Cúng lễ chùa chiền. 

Lễ Hội chùa Chiền Viện (Vắt Hổng) ngày xưa theo các bậc cao niên địa phương - rất được 

nhân dân sùng mộ. Một năm 2 lần vào tháng 3 - 4, với “Lễ cúng xin nước - cầu mưa”, và vào tháng 

5 - 6, với “Lễ rửa tượng - tắm tượng” (còn gọi là xổng Phạ Phút). 

Nhưng chùa Chiền Viện đó bị đổ nát từ năm 1947, còn đến ngày nay, lại chỉ là  

một nền chùa khoảng 100m2, mấy trụ cột và mảng tường xây bằng đá với những vòm cửa đã xuống 

cấp, đổ nát, chỉ còn lại bệ thờ cao và một tấm bia đá (99cm x 64cm x 15cm). Một nửa tấm bia khắc 
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chữ Thái Trắng và một nửa khắc chữ Hán. Cả hai lối văn tự của văn bia đều thống nhất nói về việc 

xây dựng “vắt” (Chùa - tiếng Thái), với những người đóng góp tính bằng “công” và “hào” (đơn vị 

đếm trong Thái), trong đó có một số chức sắc (tên là “Tạo Tiêng”, “Chiêu Tổn” - tiếng Thái). Phần 

Hán ngữ của bia (theo nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chiếm) nói rõ: Đây vốn là ngôi chùa cổ thờ 

Phật, đã bị hủy hoại. Ngày 10 tháng 3 năm Duy Tân thứ XI (Mậu Thân, 1908) khởi công xây dựng 

lại, và đến ngày lành, tháng giêng năm Kỷ Dậu, 1909 thì hoàn thành. Ông Xa Văn Kỳ, tri châu, 

cùng nhân dân trong vùng Mộc Châu, hưng công xây dựng. Đóng góp vào việc xây dựng là rất 

nhiều người địa phương và cả từ phương xa, trong đó có “Đà Bắc tri châu Đinh Công Nội”, “Đà 

Bắc tri châu Xa Văn Nghĩa”, “Mai Châu tri châu Hà Công Chính”... 

Hiện nay phế tích Vắt Hổng đã được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh. Song bao giờ 

chùa được phục dựng lại và phục dựng lại theo hình dạng thế nào? Câu  

hỏi vẫn đang bị rơi vào khoảng không im lặng. 

Trong tâm thức đồng bào Thái, họ đều mong ước được khôi phục lại ngôi chùa này để dân 

bản có một đời sống tâm linh phong phú, làm cho văn hóa người Thái ngày càng phát triển... 
 

07. Mạnh Hà. SƠN LA: PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CÓ UY TÍN / Mạnh Hà // Văn hóa.- 

Ngày 15/8/2014.- Số.2510 
 

Hiện nay, tỉnh Sơn La có 2.944 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). 

Hằng năm, tỉnh, các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp 

thông tin về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho trên 2.000 

lượt người có uy tín. 

Phát huy tốt vai trò của mình trong đời sống, người có uy tín ở Sơn La luôn gương mẫu đi 

đầu và vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, nhường đất, hiến đất cho các công trình thủy 

điện, góp đất trồng cây cao su, mở rộng các tuyến giao thông nội bản, xã và xây dựng các công 

trình phúc lợi; vận động đưa trẻ em đến trường, thực hiện chính sách về dân số, an sinh xã hội. Tích 

cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn trong chiến 

lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đồng thời tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, 

thanh thiếu niên về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia giải quyết các vụ việc xảy ra 

tại cơ sở... 
 

08. Minh Phong. SƠN LA: CÚ LỪA MANG TÊN “ĐÁ ĐỔ MỒ HÔI” / Minh Phong // Công an 

nhân dân.- Ngày 16/8/2014.- Số.3307 
 

Ngày 15/8, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết 

đã bắt khẩn cấp đối tượng Đinh Văn Tuyên (SN 1987, trú tại huyện Ba Vì – Hà Nội) về hành vi lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/8, Công an huyện Sông Mã nhận được đơn trình báo của anh Lò 

Văn Sáng (42 tuổi, trú ở xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp) về việc bị Tuyên lừa đảo chiếm đoạt 5 

triệu đồng; nên đã khẩn trương điều tra và bắt khẩn cấp Đinh Văn Tuyên. Tại cơ quan Công an, 

Tuyên khai nhận bằng thủ đoạn làm quen qua điện thoại với người dân ở các huyện Mai Sơn, Sông 
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Mã, Sốp Cộp trên địa bàn tỉnh Sơn La rồi giả vờ hỏi tìm mua “Đá đổ mồ hôi và đá hủy sắt” để bán 

kiếm lời, khi người bị hại đã tin tưởng, y gọi điện nói đã mua được đá quý đề nghị góp tiền cùng 

mua để bán chia lời. Do cả tin và hám lợi nên một số người, trong đó có anh Sáng bị Tuyên lừa đảo 

chiếm đoạt tổng cộng 23 triệu đồng. 

Ngoài ra bằng thủ đoạn “lừa xin việc làm” Tuyên đã thực hiện 5 vụ lừa đảo khác tại thành 

phố Hà Nội và 1 vụ ở Hòa Bình, tổng cộng Tuyên đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt 383 triệu 

đồng. 

09. Nguyễn Văn Chương. NHỮNG ĐỨA TRẺ DƯỚI CHÂN DÃY PHA LUÔNG / Nguyễn 

Văn Chương // Giáo dục và thời đại.- Ngày 16/8/2014.- Số 196.- Tr.18. 
 

Cả 12 bàn tay nhỏ lem luốc chìa về phía chúng tôi khi anh bạn cùng đoàn lấy bánh mì 

trong balô chia cho bọn trẻ. Sau phút lạ lẫm, cảnh giác ban đầu, 6 đứa trẻ người H’Mông 

sàn sàn nhau ước độ khoảng 9 - 10 tuổi ríu rít buông những chiếc gùi và quây quanh chúng 

tôi, mồ hôi nhễ nhại. Giữa cái gay gắt của nắng hè vùng cao, không đứa trẻ nào mang mũ, 

chúng đi mót những bông lúa còn sót lại ở những thửa nương người ta vừa mới gặt... 

6 TUỔI CHƯA CÓ GIẤY KHAI SINH 

Dừng chân sau 4 tiếng đồng hồ cắm mặt leo đèo, chúng tôi thi nhau thở. Nhìn ra xa xa đã 

thấy bản Hin Pén nằm cheo leo sườn núi, lối vào xẻ rãnh theo vệt trâu kéo gỗ ra khỏi rừng. Qua dãy 

Pha Luông hùng vĩ, xa xôi kia là đất bạn Lào, còn nơi chúng tôi đang đứng thuộc địa bàn Chiềng 

Sơn một trong những xã khó khăn vào bậc nhất của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nhớ lại hôm 

vừa lên tới thị trấn Mộc Châu thì chúng tôi gặp một đoàn 5 sinh viên thực tập của Trường Cao đẳng 

Sư phạm vừa ở Chiềng Sơn xuống. Mấy cô giáo sinh trẻ cứ nước mắt ngắn, nước mắt dài khi kể về 

sự thiệt thòi của các em học trò trên những bản nghèo xa xăm ấy: “Lớp học thì đơn sơ, cơm ăn 

không no, áo mặc chẳng lành lại phải làm đủ mọi thứ việc vậy mà nhiều đứa trẻ vẫn ham học lắm, 

sẵn sàng địu em vượt hàng mấy cây số đường đèo, núi đến lớp để được nghe cô giáo giảng bài. Và 

điều ám ảnh chúng em nhất đó là rất nhiều trẻ con ở nơi ấy đến tuổi đi học rồi mà vẫn chưa được 

khai sinh. Nếu có ước muốn, em chỉ ước sao có một phép màu để những bậc phụ huynh người 

H'Mông, người Dao hiểu rằng làm giấy khai sinh cho con cái cũng là cách để thể hiện tình yêu 

thương và trách nhiệm với chúng...”. Giờ đây ngồi ngắm mấy đứa trẻ nhem nhuốc vừa gặm bánh 

mì, vừa hồn nhiên đùa nhau, chẳng ai bảo ai, tự nhiên chúng tôi đều buông tiếng thở dài... 

Đêm ấy, ngủ lại bản Hin Pén, uống rượu men lá và nghe Trưởng bản Sồng A Vừ kể chuyện, 

chúng tôi mới phần nào hình dung được hiện thực cuộc sống của những đứa trẻ vùng cao miền cực 

Tây biên viễn của Tổ quốc. Hầu hết các em bước vào tuổi đến trường nhưng nhiều em vẫn chưa hề 

biết tới tờ giấy đăng ký khai sinh, cũng bởi nhiều ông bố, bà mẹ không nghĩ đến việc làm giấy khai 

sinh cho con. Đẻ nhiều, đẻ dày nên nhiều người còn quên mất cả đặt tên cho con, cứ ai gọi thế nào 

thì biết thế. Nhà ông Vừ có 12 người con, ông đếm đầu ngón tay tính mãi vẫn thấy thiếu một đứa. 

“Thôi đúng rồi, còn đứa bé gái thứ 13 nữa, nhưng nó chết rồi, chết vì ăn nhầm phải lá ngón. Tao 

cũng chẳng nhớ hết được tên lũ con, nhiều đứa đã có vợ, có chồng rồi và hình như tao cũng chỉ làm 

giấy khai sinh được cho 5 đứa...” Sồng A Vừ thở dài đưa mắt nhìn lên ngọn núi đen thẫm. Ở bản 
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còn có gia đình nhà Sồng A Lý “nghèo rớt mồng tơi” nhưng lại đẻ tới 6 đứa con, lớn nhất là cô bé 

Sồng Thị Đay mới 14 tuổi. Bữa ăn thường ngày của bọn trẻ chỉ có cơm trắng chan với nước sôi, ăn 

kèm rau rừng, không muối, không mì chính, không thịt. Cô bé Đay vừa mới bỏ học giữa năm vừa 

rồi, cả 5 đứa trẻ còn lại đều đến lớp theo kiểu “bữa đực bữa cái”, mấy đứa còn chưa có giấy khai 

sinh. Thấy chúng tôi thắc mắc, A Lý cười: “Nhà tao nghèo, cả đời chỉ quẩn quanh ngoài nương rẫy 

vậy thì cần giấy khai sinh để làm gì? Tao không có chứng minh thư, không có giấy khai sinh mà 

vẫn lấy được vợ, đẻ được con đấy thôi...”. 

NHỮNG ƯỚC MƠ CON GIỮA ĐẠI NGÀN 

Có lẽ hiếm nơi nào ở trên đất nước này mà trong một lớp học lại có nhiều học sinh trùng 

ngày sinh tháng đẻ là 5/5 và 10/10 như ở Chiềng Sơn. Cô Huệ, một giáo viên cắm tại bản Hin Pén 

lý giải: “Hiện tượng trẻ em vào lớp 1 mà không có giấy khai sinh ở đây là phổ biến cho nên cứ 

khoảng giữa tháng 8 là chúng tôi lại chia nhau đến các bản vừa vận động trẻ ra lớp vừa lấy lời khai 

của cha mẹ các em rồi ra UBND xã để làm giấy khai sinh. Hai ngày 5/5 và 10/10 là 2 ngày cơm 

mới của 2 vụ trong năm nên các cô thường lấy đó làm ngày sinh để mong các em sau này có cuộc 

sống no đủ, không bao giờ bị đói...”, ở cái tuổi “đói chưa lo, no chưa tới” vậy mà những em bé 

vùng cao nơi nàv đã phải đảm đương rất nhiều công việc nặng nhọc. Bố mẹ thì tối ngày đánh vật 

với nương rẫy để lo cái ăn cho chặt dạ cả đàn con, bao nhiêu công việc lớn, nhỏ còn lại dồn lên vai 

bọn trẻ. Lớn hơn một chút thì theo mẹ lên nương, nhỏ hơn thì ở nhà trông em, lấy nước, chăm gia 

súc, gia cầm... Những khi trong coóng khẩu hết gạo, hết cái ăn, tự các em phải đi đào củ, hái rau 

rừng về ăn để không bị đói. Tôi đã nhìn thấy ẩn sau nụ cười ngây thơ của Vừ Thị Hoa (9 tuổi) là cái 

dáng lam lũ, chịu thương chịu khó khi cô bé địu em ra suối hứng nước giữa cái nắng trưa hè như đổ 

lửa. Hoa bảo: “Nhà nghèo nên em phải làm nhiều việc lắm”. 

Trên nền sân đất trước cửa khu lớp mầm non, nhìn những em bé áo váy lấm lem bụi đất, tóc 

hoe đỏ như râu ngô đang hồn nhiên vui đùa, cô giáo A Sinh ngậm ngùi tâm sự: “Bây giờ là mùa hè, 

nắng nóng một chút còn đỡ chứ vào mùa đông nhất là ở vùng cao như Chiềng Sơn này thì tụi trẻ 

khổ lắm. Có những hôm lạnh tê tái mà học sinh đến lớp chỉ có manh áo mỏng. Thấy các em lạnh 

quá, mình phải đốt lửa cho chúng sưởi. Nhìn những bàn chân nhỏ bé vùi vào lớp tro đầy than bỏng 

rẫy mà không có cảm giác gì, mình không thể cầm được nước mắt...”. 

Rời Chiềng Sơn khi nắng chiều đã lụi dần sau dãy Pha Luông, tiễn chúng tôi vẫn là mấy em 

bé đi mót lúa nương chiều hôm trước, chỉ khác là hôm nay các em đang đi chăn bò. Những bàn tay 

lem luốc giơ lên vẫy vẫy đã lùi về phía sau nhưng trong tôi còn vang vọng những tiếng dặn dò hồn 

nhiên đến se lòng: “Lần sau các anh lên lại mang bánh mì thành phố nữa nhé!...”. 

10. Vũ Mạnh Hà. ĐỘI CẢNH SÁT GIAO THÔNG 2.6 - CÔNG AN TỈNH SƠN LA:  “CHỐT CHẶN” 

VỮNG VÀNG TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG NÓNG / Vũ Mạnh Hà // Văn nghệ công an.- 

Ngày 18/8/2014.- Số 230.- Tr.25. 
 

Đêm ở đỉnh đèo Châu Mộc, những cơn gió hun hút từ đỉnh Pha Luông làm tôi rùng 

mình với cái lạnh se sắt từ đại ngàn. Cảnh vật hai bên đường thoáng hiện lên giây lát với đủ 
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hình thù kỳ quái khi bắt gặp ánh đèn pha ôtô xuyên thủng màn sương mờ đục. Đây là đêm 

thứ hai tôi theo tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) 2.6 - Công an tỉnh Sơn La 

mật phục bắt ma túy. Và có cùng các anh làm nhiệm vụ giữa rừng già ở độ cao hơn một 

nghìn mét so với mực nước biển mới thấm hết sự vất vả, khó khăn, những hiểm nguy rình 

rập của cuộc chiến chống ma túy trên các cung đường Tây Bắc... 

Trung tá Lê Văn Lượng, Đội trưởng 2.6 là người có thâm niên 36 năm công tác trong lực 

lượng công an nhân dân (CAND), trong đó có đến 34 năm gắn bó với lực lượng CSGT Tây Bắc. 

Trung tá Lượng bắt đầu “làm quen” với ma túy từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước. Hồi đó thuốc phiện 

mới chỉ được coi là hàng cấm với tội danh “buôn lậu” nên các đối tượng thường sử dụng các 

phương tiện vận chuyển lượng “hàng” rất khủng, có vụ lên đến vài trăm kilôgam. Sau này khi Nhà 

nước có chủ trương bãi bỏ trồng cây thuốc phiện và quyết liệt chống tội phạm này thì cuộc chiến 

trên mặt đường càng trở nên khốc liệt. “Mặc dù vậy, anh em trong đội đều xác định một tâm thế 

trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có lệnh của Ban giám đốc 

hoặc tham gia bất kỳ một chuyên án nào của C47 Bộ Công an, cán bộ chiến sỹ ngay lập tức lên 

đường không ngại khó khăn, nguy hiểm” - Trung tá Lê Văn Lượng chia sẻ. 

Theo nhận xét của Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La, lực lượng CSGT chính là một trong 

những lực lượng tiên phong, tinh nhuệ trong cuộc chiến đấu chống cái chết trắng trên các tuyến 

đường Tây Bắc. Đội CSGT 2.6 chỉ có 14 cán bộ chiến sỹ, nhưng phải chịu trách nhiệm đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông và chống tội phạm trên tuyến giao thông gần 200km thuộc quốc lộ 6 và 

quốc lộ 43 từ Gia Phù qua bến phà Vạn Yên đến cửa khẩu Pa Háng thuộc huyện Mộc Châu (Sơn 

La). Lăn lộn, rèn rũa nhiều năm trên tuyến đường nóng bỏng này nên phần lớn các sỹ quan ở Đội 

2.6 đều trở thành “chuyên gia” đánh án ma túy. 3 năm trở lại đây, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn 

vị nghiệp vụ tham gia khám phá 43 vụ, bắt giữ 51 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 54 bánh 

heroin, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vũ khí nóng và tang vật phạm tội khác... 

Hơn ba chục năm đầu quân cho lực lượng CSGT không nhớ chính xác bao lần Trung tá Lê 

Văn Lượng và đồng đội phải đối mặt với nguy hiểm. Có lần anh và 2 chiến sĩ trong đội trong khi 

truy đuổi đối tượng, xe đã lao xuống vực sâu gần hai chục mét. Cũng may mà xe rơi vào đúng bụi 

cây mềm nên anh em thoát chết trong gang tấc. Vụ truy đuổi 2 đối tượng nghi vấn người Mông trên 

dốc Cô Hồn, 3 chiến sỹ trong đội cũng bị thần chết dí lưỡi hái ngang cổ. Bị đuổi rát, 2 đối tượng đã 

chĩa súng về hướng tổ công tác xả cả băng đạn AK rồi bỏ xe lợi dụng trời chập choạng tối tẩu thoát 

vào rừng. Đường đạn đanh, chát chúa cày nát mặt đường, rất may Trung tá Đinh Đức Muộn đã 

đánh lái tránh được luồng đạn chết người. 

Đánh án ma túy trên đường đòi hỏi sự mưu trí dũng cảm và thiện chiến nhưng cũng phải hết 

sức khéo léo. Được biết, anh em trong đội đều là những tay lái cừ khôi, “dám” chơi đến cùng với 

bọn tội phạm. Những năm gần đây, khi Loóng Luông, Vân Hồ trở thành 2 điểm nóng về hoạt động 

của tội phạm ma túy thì những cuộc rượt đuổi nghẹt thở bọn tội phạm trên các tuyến đường hầu 

như tháng nào cũng có vài ba vụ. Nếu đối tượng không sử dụng vũ khí nóng thì chúng cũng sẵn 

sàng liều mình điều khiển xe với tốc độ kinh hồn trên các đoạn đường đèo lắt léo. Cách đây chưa 
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lâu, Đội CSGT 2.6 cũng lập một chiến công xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 5 bánh heroin. 

Điều đáng nói là trong vụ án này, một cuộc rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra hơn 30 phút với nhiều 

tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đêm hôm đó tổ công tác gồm 3 đồng chí: Đinh Đức Muộn, Nguyễn 

Thế Anh và Hoàng Văn Lợi phát hiện một chiếc xe du lịch 4 chỗ chạy nhanh có biểu hiện nghi vấn. 

Đối tượng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà rồ ga vượt qua trạm kiểm soát. Tổ công tác nhận 

định rất có thể đây là đối tượng nằm trong chuyên án mà Phòng PC47 Công an tỉnh thông báo trước 

đó. Các anh lập tức lên xe truy đuổi. Cuộc rượt đuổi kéo dài mấy chục cây số nhưng dù đối tượng 

phóng nhanh và rất liều lĩnh nhưng rốt cuộc cũng phải chào thua lực lượng truy đuổi. Khi ép chiếc 

xe 4 chỗ mang biển kiểm soát 20A-00.348 vào lề đường, tổ công tác triển khai phương án vây bắt. 

Biết không thể chạy trốn, hai đối tượng ngồi trong xe run rẩy ra khỏi xe. Tổ công tác khám xét thu 

giữ được 5 bánh heroin. 2 đối tượng là Hà Vĩnh Giang và Phùng Minh Quân đều sinh năm 1988 trú 

tại phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông (Bắc Kạn). 2 đối tượng này là một mắt xích trong đường dây 

ma túy từ Sơn La về Thái Nguyên và Bắc Kạn. Sau khi đối tượng và vụ việc được chuyển cho 

PC47, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, bóc gỡ cả một đường dây ma túy, 

bắt giữ nhiều đối tượng. Sau này chính tên Hà Vĩnh Giang cũng phải thừa nhận rằng, hắn run rẩy 

sợ hãi và chấp nhận bị bắt bởi không thể chịu được đòn cân não trên mặt đường cùng khả năng điều 

khiển xe điệu nghệ của các chiến ữy CSGT. 

Một trong những sỹ quan trẻ nhưng có bề dày thành tích ở Đội CSGT 2.6 là Thượng úy 

Nguyễn Thế Anh. Nguyễn Thế Anh khác xa so với hình dung của tôi về những người lăn lộn, bám 

trụ địa bàn bởi anh dáng thư sinh, da trắng và nụ cười đẹp như diễn viên điện ảnh. Trong thực tế 

Thế Anh là một “tay công”, là một trong những người giàu thành tích của Đội CSGT 2.6. Thượng 

tá Đinh Văn Thành, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã dành những lời nhận xét tốt 

đẹp về chàng sĩ quan trẻ này. Nếu chỉ nghe Thế Anh và anh em trong đội kể thật khó có thể hình 

dung hết những nguy hiểm các anh đã và đang phải trải qua, nhưng với bộ “sưu tầm” bằng khen 

của Bộ Công an, UBND tỉnh, Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc 

Công an tỉnh Sơn La... cũng cho thấy bề dày thành tích của người sỹ quan CSGT này. Chỉ tính 

riêng 1 năm trở lại đây, Thế Anh đã cùng anh em trong đội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ 

khám phá 11 vụ, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ trên 46 bánh heroin, 1.600 viên hồng phiến cùng 

nhiều tang vật phạm tội khác... 

Gần đây Thượng úy Nguyễn Thế Anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen với 

thành tích tham gia chuyên án triệt phá vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 42 bánh heroin. Hôm 

đó Đội 2.6 nhận được điện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và Cục C47 Bộ Công 

an đề nghị tham gia phối hợp triệt phá một đường dây ma túy từ Mộc Châu về Hòa Bình và Hà Nội. 

Đội 2.6 đã cử 4 cán bộ gồm Trung tá Đinh Đức Muộn, Đinh Văn Thư; Thượng úy Nguyễn Thế 

Cường và Nguyễn Thế Anh tham gia chuyên án. Sau 3 ngày đêm phải ăn rừng ngủ rú tại một địa 

điểm bí mật trên đỉnh đèo Châu Mộc, đêm hôm đó các anh phát hiện một chiếc xe tải nhỏ lầm lũi 

lao trên đường. Phát hiện lực lượng công an, đối tượng liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác rồi 

bung cửa xe lao vào nương ngô chạy trốn. Tránh được cú đâm kinh hoàng, các trinh sát của C47 và 
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lực lượng CSGT rượt theo, bắt giữ được một đối tượng. Khám sơ bộ chiếc xe, tổ công tác thu giữ 

được 20 bánh heroin để trong một bao tải xác rắn để trên cabin. Chủ chiếc xe 29C-133.89 này là 

Sùng A Xía, sinh năm 1975 - kẻ bỏ trốn, còn tên bị bắt tại trận là Sùng A Tếnh, sinh năm 1974, đều 

là dân Loóng Luông, huyện Vân Hồ. Khi chiếc xe và tang vật được đưa về trụ sở Đội CSGT 2.6, tại 

đây lực lượng công an thu giữ thêm 22 bánh heroin giấu trên thùng xe... 

Cao nguyên Mộc Châu có độ cao hơn một nghìn mét so với mực nước biển, đây là nơi có khí 

hậu khá khắc nghiệt, nhất là vào mùa đông. Trời u ám, sương mù, giá buốt và lép nhép suốt mấy 

tháng trời. Trụ sở Đội CSGT 2.6 ở thị trấn Nông trường Mộc Châu là một khu nhà cấp 4 cũ kỹ có 

tuổi gần... ba chục năm. 14 cán bộ chiến sĩ đều trong cảnh “chăn đơn gối chiếc” vì gia đình ở xa. 

Nhiều người vợ con ở tận huyện Phù Yên, Bắc Yên cách trụ sở gần 200 cây số, thậm chí như đội 

trưởng Lê Văn Lượng gia đình ở tận Thanh Hóa. 36 năm gắn với Tây Bắc, mọi việc gia đình đều 

một tay người vợ đảm ở quê nhà gánh vác. Hôm tôi ngồi trò chuyện với Trung tá Lê Văn Lượng 

cũng chỉ có mình anh thường trực tại trụ sở. Anh em trong đội chia 3 mũi đang thường trực làm 

nhiệm vụ trên mặt đường. “Nếu hôm nào tuần tra gần nhà dân thì anh em vào nhờ bà con nấu cơm 

giúp, còn không thì cứ cặp lồng cơm hoặc lương khô nhai tạm...” - Trung tá Lượng chia sẻ. Vượt 

lên khó khăn vì hoàn cảnh riêng, những năm qua cán bộ chiến sĩ Đội CSGT 2.6 đều hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, liên tiếp lập công, xứng đáng là những người lính tiên phong chốt chặn, đánh án 

ma túy giữa đỉnh trời Tây Bắc. 
 

11. Đạt Đỗ. ĐI TÌM NHỮNG NGUYÊN MẪU TRONG TÁC PHẨM “VỢ CHỒNG A PHỦ” CỦA NHÀ 

VĂN TÔ HOÀI: NÀNG MỴ 100 TUỔI VÀ KÝ ỨC KHÔNG PHAI VỀ NHỮNG NGÀY BĂNG 

RỪNG TRỐN CHẠY CÙNG A PHỦ / Đạt Đỗ // Đời sống hôn nhân.- Ngày 18/8/2014.- Số 65.- 

Tr.6. 
 

Có lẽ ít ai ngờ, câu chuyện về cuộc đời và tình yêu mãnh liệt của vợ chồng A Phủ trong 

tác phẩm cùng tên của nhà văn Tô Hoài lại được xây dựng dựa trên những nguyên mẫu có 

thực ngoài đời sống. Khi con người bị bóc lột, bị chà đạp đến tận cùng thì tình yêu là động lực 

giúp họ vượt lên nghịch cảnh. Điều này đã khơi nguồn cảm hứng cho nhà văn Tô Hoài khắc 

họa những hình tượng nhân vật bất hủ. Chuyến công tác lên miền núi Lào Cai, câu hỏi 

“nguyên mẫu ấy ở đâu, còn sống hay đã chết?” đã thôi thúc chúng tôi tìm gặp bằng được Mỵ 

và A Phủ ngoài đời thật. 

ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA MỴ 

Trước đây, nhà văn Tô Hoài từng tiết lộ tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” được sáng tác dựa trên 

một câu chuyện hoàn toàn có thực trong cuộc sống. Tác phẩm được viết trong chuyến công tác của 

nhà văn tại bản Tà Xùa (thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Tại đây, Tô Hoài vô tình gặp được 

cặp vợ chồng người H'Mông. Ông được nghe họ kể về cuộc đời, tình yêu và khát khao trở thành 

con người cách mạng. Sau này, chính khát khao của cặp vợ chồng ấy đã thôi thúc nhà văn Tô Hoài 

viết lên một tác phẩm nổi tiếng, mang đậm sắc màu văn hóa của con người Tây Bắc. Nhưng cặp vợ 

chồng người H'Mông ấy là ai? Bây giờ ở đâu? Họ còn sống hay đã chết? Muốn có được câu trả lời 

chính xác, chúng tôi chỉ có cách tìm về với Hồng Ngài, nơi “sản sinh” ra Mỵ và A Phủ năm xưa. 
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Con đường dốc ngoằn ngoèo dựng đứng gần 100km từ Thành phố Sơn La đến Hồng Ngài đủ 

làm chùn chân những người thiếu kiên trì. Lên đến đỉnh núi đầy sương giăng mây phủ, nhìn những 

triền núi xa xa vắng bóng người, chúng tôi đã lo sẽ khó lòng tìm được con người trong quá khứ với 

cái tên Mỵ và A Phủ. Rất may là khi đến trung tâm xã Hồng Ngài, chúng tôi gặp được chị Mùa Thị 

Púi (cán bộ văn thư xã). Khi nghe chúng tôi chia sẻ, chị Púi cười rất tươi rồi bảo: “Nhân vật đó 

đúng là có thật nhưng hiện tại họ ở tận bản Lung Tang, cách trung tâm xã gần 20km. Đến nơi ấy 

không thể đi xe, chỉ có cách cuốc bộ khoảng 3h đồng hồ qua đường rừng hoang vắng. Tôi có thể 

cung cấp cho nhà báo thông tin về nhân vật A Châu, người cán bộ đã giác ngộ cách mạng cho vợ 

chồng A Phủ. Ông ấy cũng là một nhân vật có thật tên là Tôn, hiện sống ở ngay trung tâm huyện 

Bắc Yên. Các anh nên đến đó 

trước, rồi ngày mai quay lại đây tôi sẽ dẫn đường cho các anh về bản”. 

Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà sàn cũ kỹ của A Châu. Nghe chúng  

tôi nhắc lại câu chuyện năm xưa, câu chuyện về những A Phủ, A Châu..., ông Đinh Văn Tôn (A 

Châu - PV) chỉ cười hiền. Ông cho biết: “Từ nhỏ tôi đã chứng kiến đồng bào bị thực dân và bọn 

thống lý tay sai áp bức, bóc lột. Sau này, tôi sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng”. Năm 20 tuổi, 

chàng thanh niên Tôn được tin tưởng giao trọng trách gây dựng cơ sở, tuyên truyền cách mạng cho 

đồng bào ở khu 99 (nay thuộc huyện Bắc Yên) để tạo cầu nối thông suốt giữa Chiến khu Việt Bắc 

với Sơn La, Điện Biên. Chính tại chiến khu này, ông đã gặp cố nhà văn Tô Hoài và những nhân vật 

có thực khác trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”. 

Theo ông Tôn tiết lộ thì nguyên mẫu nhân vật Thống lý Pá Tra được tạo nên từ thống lý Mùa 

Chờ La - một kẻ độc ác, chuyên cướp bóc của cải của người dân... Còn A Sử, tên thật Mùa Chống 

Lầu, là con trai của Mùa Chờ La. Tuy nhiên có một chi tiết khác xa với nhân vật A Sử trong truyện. 

Mùa Chống Lầu ngoài đời lại là một người tốt, sớm giác ngộ và tham gia cách mạng. Đặc biệt khi 

tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” được viết thì đồng chí Mùa Chống Lầu đang giữ cương vị Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc khu vực Thái - Mèo. Để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như hoạt 

động cách mạng của các nhân vật, cố nhà văn Tô Hoài đã quyết định đổi tên các nhân vật vào phút 

chót. 

HẠNH PHÚC SAU CUỘC “ĐÀO TẨU” ĐẦY GIAN KHÓ 

Chia tay ông Tôn, chúng tôi chuẩn bị hành trang tìm về bản Lung Tang (xã Hồng Ngài), với 

một chút thông tin sơ sài về những con người “đặc biệt” năm nào. “Mùa Chống Lầu đã chết, lầu A 

Phử (A Phủ) cũng không còn nữa. May mắn nếu vào bản Lung Tang, các anh có thể gặp lại được 

bà Mùa Thị A, chính là nhân vật Mỵ năm nào”, ông Tôn cho chúng tôi biết thêm. 

Theo đúng lịch hẹn, chị Púi giới thiệu cho chúng tôi một người dẫn đường và cũng là một 

“thông dịch viên” tên Páo. Páo kém chúng tôi vài tuổi nhưng là một người rất am hiểu và hài hước. 

“Các anh chuẩn bị tinh thần chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, cái gì nặng quá thì để lại ủy 

ban xã. Đường về Lung Tang giờ chắc phải bò mới lên được dốc đấy”, giọng Páo đầy vẻ cảnh báo. 

Gần 4 tiếng đồng hồ cuốc bộ, có những đoạn thậm chí phải bò, cuối cùng chúng tôi cũng đến 

được bản. Còn chưa kịp lấy lại sức, Páo chợt rẽ xuống một con dốc nhỏ, vừa đi vừa chỉ tay về phía 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2014 20 

ngôi làng trước mặt: “Nhà bà Mùa Thị A ở ngay đầu bản đó, giờ này không biết bà có nhà hay lại 

đi thả trâu, thả bò rồi cũng nên”, Páo nói với vẻ nghi hoặc. Tạt vào ngôi nhà đất đầu làng, Páo chợt 

reo lên như bắt được vàng: “Có nhà rồi, là bà Mỵ mà các anh cần tìm đấy”. 

Mỵ (bà Mùa Thị A - PV), theo thông tin mà Páo cung cấp, năm nay đã bước sang tuổi 100. 

Nhưng ngoài những nếp nhăn nheo trên gương mặt thì mọi cử chỉ, ánh mắt của bà vẫn còn rất tinh 

anh. Páo bảo: “100 tuổi là do người Mông tính thôi. Trước đây họ không biết chữ nên cũng không 

nhớ con cái sinh vào ngày, tháng, năm  

nào. Mọi đứa trẻ sinh ra chỉ được tính ước chừng theo mùa ngô, mùa sắn...”. 

Gặp được “Mỵ”, chúng tôi không kìm nổi xúc động. Nhân vật chính tạo nên tác phẩm “Vợ 

chồng A Phủ” bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt. Như quên mọi rào cản, chúng tôi cất tiếng 

chào ríu rít nhưng đáp lại lời chúng tôi chỉ là sự im lặng. Thấy vậy Páo cười rồi bảo: “Bà ấy không 

nói được tiếng Kinh đâu”, rồi anh phát một tràng dài tiếng H'Mông. Nhờ tài thông dịch của Páo, 

chúng tôi được nghe bà Mùa Thị A kể lại cuộc đời đầy bất hạnh của mình. 

Cuộc đời bà cũng thăng trầm chẳng khác với những diễn biến trong truyện “Vợ chồng A 

Phủ” là bao. Nhớ lại những ký ức xưa cũ, mắt “Mỵ” nhòe đi. Bà kể nhà thống lý trước đây giàu 

lắm, thuốc phiện trồng khắp nơi từ Tà Xùa đến tận Hồng Ngài. Trâu bò nhà thống lý nhiều không 

thể đếm hết, nhiều khi có con bị lạc vào rừng cả tuần mới hay. Những ngày sống cơ cực trong nhà 

thống lý, bà đã gặp Lầu A Phử (A Phủ - PV). Với tình yêu và khát khao được tự do, hai người đã 

bỏ trốn khỏi nhà thống lý và giác ngộ cách mạng. 

“Ngày bỏ trốn, Phử dắt tay tôi chạy như điên về phía cánh rừng trước mặt. Không có ngựa, 

chúng tôi phải đi bộ xuyên rừng, bàn chân, bàn tay tứa máu vì gai và đá cào xước. Nhiều lúc đói lả, 

chúng tôi phải hái quả rừng, uống nước suối. Nhiều đêm, chúng tôi nằm ngủ trong hang đá, nghe 

tiếng ngựa, tiếng tù và rồi những ngọn đuốc sáng choang phía sau lưng mà chập chờn lo sợ. Đến 

giờ tôi không thể nhớ khi đó hai vợ chồng đã vượt rừng bao nhiêu ngày nữa. Chỉ nhớ rằng, tôi đã 

ngã quỵ vì kiệt sức ở ngay chính mảnh đất này”, “Mỵ” nhớ lại. 

Cũng theo “Mỵ” chia sẻ, vợ chồng bà thực sự cảm thấy tự do và hạnh phúc khi ở Lung Tang. 

Sự tự do ấy còn được củng cố bởi các cán bộ làm cách mạng. Vì thế, vợ chồng bà đã trở thành 

những hạt nhân cách mạng đầu tiên ở bản Lung Tang này. Niềm hạnh phúc của Mỵ và A Phủ được 

tiếp nối bởi 6 người con trai và 3 người con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Giờ đây, Lầu A Phử đã mất, 

để lại Mùa Thị A ở lại với những người con của mình. Nhưng tình yêu hai người dành cho nhau giờ 

đã trở thành biểu tượng cho tình yêu, sự khát khao vươn lên của đồng bào dân tộc nơi này. 

Tạm biệt Lung Tang, tạm biệt “Mỵ” cùng với những ký ức không thể nào quên về câu 

chuyện tình mãnh liệt của hai con người khốn khổ. Bản làng chìm dần sau những vạt sương cuối 

chiều, những ngọn núi cao tít tắp và những nương ngô vàng óng đang chờ thu hoạch. Bất chợt, 

chúng tôi cảm thấy tâm trạng mình lâng lâng cùng với gió trời Tây Bắc, đó không phải cảm giác 

chếnh choáng của men rượu ngô hay mùi thơm nức của nồi thắng cố. Mà chính là niềm vui, ước 
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vọng của mình đã trở thành hiện thực. Chỉ có điều, “Mỵ” không biết mình chính là nguyên mẫu của 

một nhân vật rất nổi tiếng trong một tác phẩm văn học khiến chúng tôi có phần tiếc nuối 

khi rời Lung Tang. 

12. Kiều Thiện. CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở SƠN LA: CÔNG GIỮ RỪNG CẢ 

NĂM KHÔNG MUA NỔI... CÁI BÁNH MÌ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

19/8/2014.- Số 198.- Tr.13. 
 

Thực trạng “kẻ 8 lạng, người không được nửa lạng” đang là bất cập lớn trong thực 

hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Sơn La hiện nay, dẫn tới thiệt thòi cho các 

chủ rừng. Ông Lê Mạnh Thắng - Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Sơn La cho 

biết như vậy.  

THU ĐƯỢC ĐẾN ĐÂU CHI ĐẾN ĐÓ 

Sơn La có tới hơn 934.000ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp. Diện tích rừng khổng lồ ấy đã 

được tỉnh giao khoán cho 64.000 chủ rừng: Hộ gia đình, nhóm hộ, cộng đồng, bản, xã, doanh 

nghiệp... trông nom, chăm sóc, bảo vệ. Cũng nhờ diện tích rừng khổng lồ ấy mà trên địa bàn cũng 

đã có “mọc” lên hàng chục thủy điện, nhà máy nước lớn nhỏ ngày đêm “đãi nước ra tiền” bằng việc 

kinh doanh điện năng, cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. 

Sau 3 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đời sống của 

người dân nhiều vùng rừng ở Sơn La như ở Mường Giàng, Mường Chiên (huyện Quỳnh Nhai) 

nhiều thay đổi. Ông Lò Văn Thanh - dân bản Bom Bẻ, xã Mường Giàng cho biết: Năm nay Nhà 

nước cấp tiền bảo vệ rừng khá sớm, định mức lại cao hơn mọi năm, được tới 300.000 đồng/ha/năm 

nên người dân vui lắm. Tiền nào của chủ hộ thì dân được trực tiếp tiêu. Khoản tiền nào của cộng 

đồng, của bản thì góp vào quỹ chung để chi cho ban quản lý rừng, làm việc công ích như mua sắm 

những vật dụng chung của bản, tu sửa đường làng ngõ xóm... 

Nhưng khi chứng kiến cuộc sống nghèo khổ của những chủ rừng ở bản Cướn, xã Chiềng 

Bằng, cùng huyện Quỳnh Nhai, tôi lại thấy chạnh lòng. Họ phấn khởi khi được lĩnh mấy trăm ngàn 

đồng; hộ có diện tích rừng ít thì chỉ có mấy chục ngàn đồng tiền công bảo vệ rừng trong một năm, 

nhưng họ đâu biết rằng trong số tiền ấy có phần đóng góp của chính họ. Theo ông Lê Mạnh Thắng, 

mỗi một kWh điện sử dụng hàng tháng, người dân phải góp vào đấy 20 đồng, mỗi khối nước sinh 

hoạt là 40 đồng; còn các doanh nghiệp điện, nước sinh hoạt chỉ là người thu và nộp giúp người dân. 

Họ chỉ thu tiền giúp chủ rừng qua việc bán điện, nước thương phẩm. Mặc dù việc thu giúp ấy dứt 

điểm hàng tháng, chẳng ai có thể chịu được của họ một xu. Nhưng khi trích trả lại cho Quỹ 

DVMTR nguồn tiền này thì họ làm rất chậm, thậm chí là nợ đọng lâu dài… 

CHI TRẢ 4.000 ĐỒNG/HA   

Đó là chuyện có thật của hàng ngàn chủ rừng ở các huyện Sông Mã, Sốp Cộp. Với diện tích 

rừng ở đây, mức chi trả DVMTR chỉ vẻn vẹn có 4.000 đồng/ha - không mua nổi 1 cái bánh mì. 

“Mà nhiều hộ cũng có đủ nổi 1ha rừng đâu, có khi chỉ có mấy ngàn m2, tính ra cả năm bảo vệ rừng 

chỉ được có hơn 1.000 đồng. Đi lĩnh thì mất công, không đi lĩnh thì thiệt dù chỉ là cái kẹo mút” - 

ông Lường Văn Năm, dân bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã bức xúc tâm sự.  
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 Trao đổi về việc này, ông Lê Mạnh Thắng thừa nhận, chuyện ấy là có thật bởi mức bình 

quân chi trả của huyện Sông Mã chỉ đạt có 4.000 đồng/ha/năm. Ít như vậy là vì địa bàn này không 

có thủy điện lớn, nhà máy nước lớn nên tỷ lệ phí thu được chỉ có như vậy. Thậm chí có địa bàn còn 

không được hưởng mức phí này vì không có nguồn thu dù việc bảo vệ rừng vẫn phải thực hiện cho 

tốt. “Chúng tôi đang kiến nghị với Chính phủ để có những cơ chế hợp lý hơn như việc cho phép chi 

trả mức phí dịch vụ bình quân trong cả tỉnh như nhau, nhưng lại sợ các doanh nghiệp không nghe 

(vì đấy là vùng rừng phòng hộ của họ); đồng thời Chính phủ có cơ chế cứng rắn hơn đối với việc 

chậm chi trả số tiền phí môi trường rừng mà các doanh nghiệp đang nợ đọng. Nhưng tất cả vẫn mới 

chỉ là kiến nghị mà thôi, còn phải chờ xem đã” - ông Thắng cho biết.  

“Chúng tôi đang bị họ nợ đọng hàng chục tỷ đồng, đòi mãi không trả nên đành thu được đến đâu 

thì chia ra chi trả cho dân đến đó. Vì thế không thể ấn định mức chi trả hàng năm bởi phụ thuộc nhiều vào 

sự sòng phẳng của doanh nghiệp” - Ông Lê Mạnh Thắng. 
 

13. B.K. MƯA LỚN GÂY NGẬP NẶNG SƠN LA, LÀO CAI / B.K // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 20/8/2014.- Số 199.- Tr.2. 
 

Do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc, sáng 19/8 tại 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã xuất hiện mưa lớn kéo dài gần 3 tiếng đã làm nhiều đoạn đường bị 

ngập, có nhiều nơi nước ngập lên đến 50cm. Đặc biệt, đoạn đường từ sân vận động tỉnh Sơn La đến khu 

vực ngã tư Cầu Trắng bị ngập hoàn toàn. Các phương tiện qua lại khu vực này rất khó khăn, nhiều xe đã 

chết máy do ngập nước. 
 

14. PV. ĐỘNG ĐẤT MẠNH 4 ĐỘ RICHTE TẠI SƠN LA / PV // An ninh thủ đô.- Ngày 

21/8/2014.- Số 4188.- Tr.2. 
 

Một trận động đất mạnh 4 độ richter đã xảy ra tại huyện Mường La (Sơn La) vào lúc 7h sáng 

20/8. Đây là trận động đất thứ 6 xảy ra tại Sơn La trong năm nay. Mới đây, vào ngày 11 và 12/8 

cũng tại huyện Mường La đã xảy ra 2 trận động đất với cường độ 3 độ richter. Sơn La thường xảy 

ra động đất do nằm trên vết đứt gãy sông Mã. 
 

Cũng xem: 

15. Trần Minh. ĐỘNG ĐẤT CƯỜNG ĐỘ 4 ĐỘ RÍCH-TE Ở SƠN LA / Trần Minh // Quân 

đội nhân dân.- Ngày 21/8/2014.- Tr.4. 
 

16. Anh Thư. SƠN LA: LẠI XUẤT HIỆN ĐỘNG ĐẤT 4 ĐỘ RICHTER / Anh Thư // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 21/8/2014.- Số 200.- Tr.2. 

17. Hoài Nam. ĐÓN TẾT ĐỘC LẬP CÙNG NGƯỜI MÔNG/ Hoài Nam // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 22/8/2014.- Số 201.- Tr.16. 
 

Mùng 2.9 năm nào cũng vậy, các tour du lịch lên Tây Bắc đón Tết Độc lập với người 

Mông rất hút khách. Cho đến thời điểm này, các công ty lữ hành cho biết đã có 70% số tour 

được khách đặt. 
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TÂY BẮC MÙA VUI 

Dịp nghỉ lễ 2.9 năm nay, cả nước được nghỉ đến 4 ngày, đây là cơ hội để các công ty lữ hành 

tổ chức các tour du lịch ngắn ngày phục vụ du khách. Công ty Hanoi Redtour chính thức ra mắt 

chùm sản phẩm “Tây Bắc mùa vui - Mùa đón Tết Độc lập”, đưa du khách lên Tây Bắc của Tổ 

quốc, đón Tết Độc lập cùng đồng bào dân tộc Mông. Đây là một trong những sự kiện lớn nhất trong 

năm của người Mông ở Mộc Châu (Sơn La) hay bất cứ cung đường nào thuộc vùng núi Tây Bắc. 

Anh Cồ Huy Đông - hướng dẫn viên du lịch của Hanoi Redtour cho biết: “Nhiều năm nay, sản 

phẩm du lịch lên Tây Bắc đón Tết Độc lập với người Mông luôn được khách hàng đón nhận nhiệt 

tình. Giá cả phải chăng, thời gian ngắn ngày, trên cung đường Tây Bắc khách được thỏa thích ngắm 

những khu ruộng bậc thang vào mùa chín vàng. Ngoài ra, du khách còn được tham gia phiên chợ 

tình lớn nhất của người Mông diễn ra vào tối 1.9 tại Mộc Châu”.  

Chợ tình Châu Mộc được tổ chức vào ngày 1.9 dương lịch hàng năm, chỉ họp một lần duy 

nhất trong năm. Đây là dịp tụ họp của người Mông khắp mọi miền từ Việt Bắc, Thanh Hóa, Nghệ 

An và cả người Mông bên nước bạn Lào. Người ta đến đây không phải để mua bán, mà để hò hẹn, 

trao gửi tình cảm, thể hiện những cử chỉ yêu đương. Và không biết tự bao giờ, chợ tình Châu 

Mộc đã trở thành một 

nét văn hóa đặc trưng không thể bỏ qua với du khách. 

KHÁM PHÁ NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ 

Tết Độc lập của người Mông thường kéo dài từ ngày 29.8 đến 2.9, nhưng đông vui nhất là 

ngày 1.9. Theo những người già ở Mộc Châu, Tết Độc lập của người Mông ra đời từ cuối những 

năm 50 của thế kỷ trước. Năm nay điểm nhấn tại đêm hội 1.9 đã được công bố, đó là “Đêm hội 

khinh khí cầu và đón bình minh trên khinh khí cầu tại cao nguyên Mộc Châu”. Ban tổ chức sẽ bố trí 

3 khinh khí cầu bay treo tại khu vực tổ chức đêm hội, các khinh khí cầu được trang trí đẹp mắt, có 

lửa cháy theo tiếng nhạc của đêm hội. Có dịch vụ bay khinh khí cầu ngắm toàn cảnh cao nguyên 

Mộc Châu hùng vĩ, thơ mộng và huyền ảo. 2 khinh khí cầu sẽ làm nhiệm vụ đưa du khách bay tự 

do từ 3 - 4km ở độ cao từ 200 - 300m để ngắm toàn cảnh cao nguyên Mộc Châu và 1 khinh khí cầu 

bay treo tại chỗ ở độ cao dưới 50m phục vụ du khách ngắm cảnh, chụp ảnh cảnh đẹp Mộc Châu. 

Ngoài ra, năm nay tại Mộc Châu còn có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố như 

biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc: Kinh, Thái, Mường, Mông, Dao của 

các nghệ nhân trong huyện Mộc Châu. Bên cạnh đó, điểm độc đáo của hoạt động này là tái hiện 

hình ảnh người phụ nữ dân tộc Mông dắt ngựa, chở chồng đi trên các trục đường quốc lộ, đường 

nội thị khu vực tổ chức các hoạt động ngày hội. Đây là hình ảnh ngày nay không còn nhiều vì đồng 

bào đã quen di chuyển bằng phương tiện xe máy.  

Đến vui Tết Độc lập với người Mông Sơn La năm nay, du khách còn được tham gia các hội 

trại văn hóa, hội chợ ẩm thực, thi đấu các trò chơi dân gian vô cùng đặc sắc.  

Thời tiết Mộc Châu rất đặc biệt, một ngày có tới 4 mùa. Thời gian này ngày có thể có nắng, 

nhưng về chiều và nhất là đêm lại có cái lạnh mùa thu, bạn phải mặc áo ấm khi đi chơi đêm và đắp 

chăn bông đi ngủ, bởi thế bạn nên mang theo quần áo ấm và cả quần áo thoáng mát cho mùa hè. 
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18. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 22/8/2014.- Số 2513.- Tr.9. 
 

Ngày hội văn hóa - du lịch huyện Mộc Châu năm 2014 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 2/9. 

Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa cộng 

đồng đường phố, biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc, thi trại văn hóa... 
 

19. Lê San. SƠN LA CÓ GẦN 3.000 NGƯỜI CÓ UY TÍN / Lê San // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 23/8/2014.- Số 202.- Tr.13. 
 

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tiếp Đoàn đại biểu người  

có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Sơn La. Hiện toàn tỉnh  

Sơn La có 2.944 người có uy tín, hàng năm, các địa phương trong tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật 

của Nhà nước cho trên 2.000 lượt người có uy tín. 
 

20. P.V. SƠN LA: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN, ĐỘI TRONG TRƯỜNG 

HỌC / P.V // Giáo dục và thời đại.- Ngày 23/8/2014.- Số 202- Tr.13. 
 

Năm học 2013 - 2014, các tổ chức Đoàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh đã kết nạp 

3.886 đoàn viên mới, giới thiệu 1.314 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 260 đoàn viên ưu tú 

được xét kết nạp vào Đảng. Toàn tỉnh đã duy trì 483 câu lạc bộ (CLB) học tập, hơn 500 đội tuyên 

truyền măng non, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi. Hội đồng đội các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện tốt phong trào “kế hoạch nhỏ” thu gom giấy vụn, phế liệu, trồng rau, ươm cây... thu hút 

hơn 86.000 đội viên tham gia, thu được hơn 100 triệu đồng, góp phần xây dựng tủ sách học đường 

cho các liên đội... 

21. HM. SƠN LA: 62 HỘ DÂN TÁI ĐỊNH CƯ SẼ ĐƯỢC DI CHUYỂN ĐẾN NƠI Ở MỚI / 
HM // Đại đoàn kết.- Ngày 23/8/2014.- Số 235.- Tr.7. 
 

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 (từ ngày 15 - 20/7), tại Sơn La có 290 nhà dân tại điểm 

tái định cư các xã Chiềng Bằng, Chiềng Ơn, Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai bị hư hỏng, đổ do sạt lở 

đất. Sau mưa lũ, 62 hộ dân ở hai điểm tái định cư Thủy điện Sơn La (bản Bỉa và bản Cướm, xã 

Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) hiện vẫn đang ở trong các lán tạm bợ thuộc khu vực 

sạt lở, chưa chuyển đến nơi ở mới dựng lại nhà cửa, ổn định đời sống. 

Trước tình hình này, huyện Quỳnh Nhai đã hỗ trợ khẩn cấp đợt 1 mỗi hộ 5 triệu đồng để các 

hộ khắc phục hậu quả, đồng thời xây dựng phương án tái định cư cho 62 hộ bị đổ nhà. Ủy ban nhân 

dân huyện ký cam kết với từng hộ dân khẩn trương di chuyển các hộ gia đình này ra khỏi vùng sạt 

lở nguy hiểm để đến điểm tái định cư mới Huổi Khinh, xã Chiềng Ơn. Cấp ủy, chính quyền địa 

phương đang tích cực tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận, khẩn trương di chuyển đến nơi ở 

mới. 
 

22. Kiều Trang. “BẢN PƠ MU” Ở SƠN LA - CÁC ĐẠI GIA CŨNG PHẢI THÈM / Kiều 

Trang ; Hưng Tiến // An ninh thủ đô.- Ngày 23/8/2014.- Số 4190.- Tr.16. 
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Có lẽ đó là bản duy nhất ở Việt Nam có những ngôi nhà sàn làm từ gỗ pơ mu đẹp đến 

thế. Nhiều đại gia trên khắp cả nước đã đổ về đây trả giá cao để mua bằng được những ngôi 

nhà sàn cổ. 

HÀNG NGHÌN NGÔI NHÀ LÀM TỪ GỖ PƠ MU 

Ông Lò Văn Quạn - Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến giới thiệu rằng: “Đi khắp  

đất nước Việt Nam, chỉ ở Ngọc Chiến mới có những ngôi nhà sàn gỗ pơ mu đẹp đến thế. Từ gỗ làm 

nhà, đến các cột kèo, cầu thang, cửa chính, cửa sổ và ngói lợp cũng làm từ loại gỗ quý này. Thậm 

chí nói không ngoa, có thời củi đun trong bếp cũng toàn bằng pơ mu cả”. 

Để kiểm chứng lời ông Quạn, chúng tôi đi khắp xã Ngọc Chiến và quả thật rất khó tìm thấy 

ở đây một ngôi nhà nào không được làm từ gỗ pơ mu. Từ nhà dân đến trường học, nhà văn hóa đều 

được chọn nguyên liệu từ loài gỗ quý giá này, thậm chí đến máng nước, cầu treo cũng được người 

dân dùng gỗ pơ mu một cách phổ biến. 

Dọc con đường nối từ Ngọc Chiến sang huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), những ngôi nhà sàn 

gỗ pơ mu nổi bật bên những đồi đất gan gà, có những ngôi nhà mới hoàn thành còn thơm phưng 

phức, ánh lên màu vàng của sơn vecni. Lại có những ngôi nhà sàn cổ kính, gỗ nhuộm màu thời gian 

đã xám sẫm đôi chỗ rêu phong phủ kín những mảng gỗ trăm năm cát cứ ở “thánh địa” pơ mu này. 

Ông Lò Văn Quạn sau một hồi làm hướng dẫn viên, quay sang bảo: “Ngọc Chiến có hơn 

chục bản thì tất thảy đều được gọi là “bản pơ mu”, hàng nghìn nóc nhà cũng bằng pơ mu nên người 

ta gọi đây là “thánh địa” pơ mu. Mỗi tội là bây giờ rừng đang cạn gỗ nên để có được một ngôi nhà 

pơ mu đúng nghĩa cũng rất khó”.  

“NHẬP THẦN” CHO GỖ QUÝ 

Theo ông Lò Văn Quạn, “thánh địa” gỗ pơ mu là địa bàn sinh sống của 3 dân tộc Thái, 

Mông và La Ha. Trong đó, người Thái chiếm đa số và cũng là dân tộc có truyền thống làm nhà sàn 

bằng gỗ pơ mu độc nhất vô nhị ở Việt Nam. 

Chúng tôi vòng đường núi đến cuối bản Phia Ngái, gia đình anh Quàng Văn Tiên đang có 

đại sự dựng nhà sàn. Dùng tay áo quệt ngang mặt lau mồ hôi nhễ nhại, anh Tiên cho hay: “Làm 

được một cái nhà sàn thì dễ thôi, nhưng làm bằng gỗ pơ mu thì khó đấy. Tôi phải tích gỗ 3 năm 

ròng mới đủ số lượng dựng một cái nhà sàn nhỏ. Làm nhà sàn thì đơn giản, chỉ một tuần là xong 

nhưng tôi làm cầu kỳ nên phải mời thợ giỏi về đục đẽo nên chắc phải kéo dài đến ba tuần mới hoàn 

thành”. 

Theo anh Tiên, gỗ pơ mu ở rừng Ngọc Chiến khá đa dạng. Tuy nhiên phải chọn loại gỗ đủ 

độ tuổi thì ngôi nhà mới vững chắc. Kinh nghiệm của người dân Ngọc Chiến là không bao giờ chặt 

gỗ khi vỏ có màu xanh ánh nâu hoặc xám vì khi ấy pơ mu còn non. Những cây pơ mu được dân bản 

chọn lựa là gỗ già khi trên vỏ có các vết nứt theo chiều dọc, có mùi thơm, lá sắp xếp trong các hệ 

thống cành nhánh nhỏ bằng phẳng, với các nhánh cây nhỏ nằm trên một mặt phẳng.  

Gỗ được chuyển về theo nhiều cách, nhưng hầu hết người dân dùng trâu kéo gỗ từ trong 

rừng ra. Vì địa thế rừng Ngọc Chiến khá phức tạp nên chỉ có trâu khỏe mới đủ sức kéo những cây 

gỗ lớn ra khỏi những cánh rừng rậm rạp. 

Khi đủ gỗ, gia chủ sẽ chọn ngày lành mời thầy Mo đến làm lễ cúng ma tổ (tổ  
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tiên - PV). Đặc biệt, gia chủ phải nhớ gốc và ngọn cây gỗ, không để ngọn cắm xuống  

đất theo quan niệm kiêng kỵ của dân gian. Vì thế, khi làm lễ thầy Mo phải hỏi gia  

chủ một cách kỹ càng để “làm phép nhập thần” cho gỗ.  

ĐẠI GIA VỀ BẢN SĂN NHÀ CỔ 

Có thể nói “thánh địa” gỗ pơ mu Ngọc Chiến là nơi quy tụ được những ngôi nhà sàn cổ kính 

độc đáo và quý hiếm nhất hiện nay. Hàng nghìn ngôi nhà cổ đủ kích cỡ chênh vênh bên sườn núi 

thách thức thời gian, gió bão khắc nghiệt. 

Ông Quàng Văn Toàn - Trưởng bản Khua Vai cho hay: “Nhiều đại gia ở Hà Nội đánh xe hơi 

lên tận nơi để chọn nhà sàn và trả giá đến tiền tỷ nhưng rất hiếm khi có ai đó ở Ngọc Chiến đồng ý 

bán. Đơn giản, vì nếu bán đi thì sẽ chẳng còn gì để ở”. 

Còn ông Lò Văn Quạn thì nói vui: “Tính ra ở Ngọc Chiến thì cả bản là đại gia. Nhà pơ mu 

cổ kính giá trị nhất cũng vài tỷ đồng, còn loại nho nhỏ thì cũng vài trăm triệu đồng. Dân bản ở đây 

tuy nghèo thật nhưng không ai quy nhà ra tiền”. 

Theo tính toán của ông Quạn, để làm được một ngôi nhà sàn đúng nghĩa thì cần ít nhất 15m3 

gỗ pơ mu. Ngôi nhà sẽ có đủ 34 cột vuông và 2 cầu thang. Một ngôi nhà sàn cổ phải đủ 5 gian và 

được lợp bằng lá gianh hoặc gỗ pơ mu. Loại gỗ này lợp rất chắc chắn và chống nhiệt tốt. Tuy 

nhiên, hiện nay nhiều ngôi nhà sàn hiện đại  

được cách tân xây bằng tường vôi phía dưới và lợp tôn bên trên. 

Mỗi viên “ngói” lợp nhà sàn được xẻ từ gỗ pơ mu rộng 50cm và dài 1m đan lồng lên nhau. 

Các hoa văn họa tiết ở cột kèo được thiết kế khá tinh vi hình rồng phượng hoặc hoa lá. Theo ông 

Quạn, ngôi nhà sàn pơ mu có thể sau 100 năm mới phải trùng tu lại. 

“Trữ lượng gỗ rừng hiện còn của Ngọc Chiến và một số xã lân cận trên 15.000ha. Trong đó, 

gỗ quý hiếm như pơ mu là chủ yếu, còn lại là thông, dổi. Vì nhu cầu làm nhà bằng gỗ pơ mu của bà 

con là truyền thống nên việc xử lý những hộ dân khai thác gỗ là không đơn giản”, ông Sòi Ngọc 

Dũng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết.  
 

23. Lâm Anh. SƠN LA: PHÁT ĐỘNG THI ĐUA “GIA ĐÌNH TIẾT KIỆM ĐIỆN” / Lâm Anh 

// Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/8/2014.- Số 203.- Tr.16. 
 

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) vừa phát động Chương trình thi đua “Gia đình tiết 

kiệm điện năm 2014”. Chương trình hướng tới đối tượng tham gia là các hộ gia đình sử dụng điện 

năng cho mục đích sinh hoạt. Các hộ gia đình phải thực hiện tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ mỗi 

tháng từ 10% trở lên, liên tục trong 3 tháng (8, 9 và 10) năm 2014 so với 3 tháng cùng kỳ năm 

2013. Đây là chương trình có quy mô lớn, được triển khai đồng loạt tới tất cả các gia đình trên địa 

bàn thành phố Sơn La. Ban tổ chức đưa ra tiêu chí và chọn ra hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình tiết 

kiệm điện năm 2014”, trong đó lựa chọn 100 hộ “Gia đình tiết kiệm điện năm 2014” và 50 hộ “Gia 

đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014”. Tổng mức giải thưởng lên đến 55 triệu đồng. 
 

24. Kiều Thiện. SƠN LA: PHẤN ĐẤU CÓ 2 XÃ ĐẠT 15 - 16 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI / 

Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/8/2014.- Số 204.- Tr.13. 
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Với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2014, tỉnh Sơn La phấn đấu 

có 2 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí, 20 xã đạt từ 9 - 13 tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, tỉnh đã có 188 

xã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng NTM; triển khai 171 công trình hạ tầng nông thôn. Toàn 

tỉnh đã trồng 5.213ha mía. 1.220ha đậu tương, 965ha lạc, 370ha bông. Riêng về cây lâu năm có 

10.396ha cà phê, 4.000ha chè, 6.577ha cao su. Tổng đàn trâu, bò đạt trên 368.000 con, đàn lợn trên 

510.000 con và gần 5 triệu con gia cầm...  
 

25. Bá Chiêm. BẮT “NHÁNH” CỦA TÀNG KEANGNAM VÀ NHỮNG BAO NÔNG SẢN 

TRỊ GIÁ TRIỆU ĐÔ / Bá Chiêm // An ninh thủ đô.- Ngày 26/8/2014.- Số 4192.- Tr.13. 
 

Tròn 1 năm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà 

Nội, Công an quận (CAQ) Long Biên và Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy 

đã bóc gỡ từng “nhánh”, bắt các đối tượng chính trong đường dây buôn ma túy liên tỉnh với 

số lượng cực lớn: 106 “bánh” heroin, trị giá khoảng 1 triệu USD.  

VỊ KHÁCH LẠ LÚC RẠNG SÁNG 

Tháng 5/2013, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy 

CAQ Long Biên phát hiện một người đàn ông tên Trình ở thị trấn Mộc Châu (Sơn La), hay qua lại 

nhà Lê Thị Thắm (SN 1968), trú tại 108C7 khu tập thể 918, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, 

có nhiều biểu hiện bất minh. Đi sâu nắm thông tin, cơ quan công an xác định người đàn ông nghi 

vấn là Nguyễn Văn Trình (SN 1964), ở Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, Sơn La; giám đốc một 

công ty thương mại và đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bạn gái của Trình là Lê 

Thị Thắm, khi đó đã ly dị chồng, tuy nhiên, khi gặp nhau cả hai đều lén lút. Đặc biệt, cơ quan công 

an còn phát hiện, sau khi có mặt tại nhà bạn gái, Trình thường bí mật di chuyển đến các tỉnh Hưng 

Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn... Không chỉ liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, thay đổi lộ trình, 

vị khách lạ còn chọn thời điểm xuất phát là đêm hôm, những ngày thời tiết xấu. 

Những dấu hiệu nghi vấn này đã được Đội CSĐT tội phạm về ma túy báo cáo để xin ý kiến 

chỉ đạo của ban chỉ huy (BCH) CAQ Long Biên. 

Trực tiếp đeo bám đối tượng nghi vấn, Đại úy Đỗ Ngọc Thắng - Đội phó Đội CSĐT tội 

phạm về ma túy (CAQ Long Biên) cho biết, các trinh sát đã ngày đêm lặn lội dọc tuyến Sơn La - 

Hòa Bình - Hà Nội và đi các tỉnh biên giới phía Bắc để nắm bắt thông tin về Nguyễn Văn Trình. Từ 

nhiều nguồn tin, cơ quan điều tra phát hiện Trình hay đi cùng cháu ruột là Nguyễn Đức Phương 

(SN 1991), cùng ở Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu. Sau khi xuất phát từ Sơn La, Trình và Phương 

thay nhau điều khiển xe ô tô Camry BKS: 29A-74134 về Cao Phong, Hòa Bình. Tại đây, Trình và 

Phương nhận nhiều túi xách, ba lô, bao tải... của một đối tượng đi xe tải, sau đó chở về nhà Thắm. 

Theo các trinh sát, toàn bộ quá trình di chuyển đều diễn ra trong đêm. Khoảng 5h sáng, Trình chở 

hàng hóa về Hải Phòng, Quảng Ninh... 

Sau khi xác định Nguyễn Văn Trình là mắt xích chủ chốt trong đường dây mua bán trái phép 

ma túy rất lớn hoạt động tuyến Sơn La - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cơ quan CSĐT - CAQ 

Long Biên đã xác lập chuyên án trinh sát, tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa. Đêm 24/8/2013, 

phát hiện Trình và đồng bọn vận chuyển một lượng lớn ma túy về Hà Nội, nhiều tổ công tác đã đeo 
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bám các đối tượng và tổ chức phục kích tại khu tập thể 918. Như quy luật quen thuộc, khi đến địa 

phận huyện Cao Phong (Hòa Bình), Trình và Phương nhận một bao tải từ một đối tượng lái xe tải 

mang biển kiểm soát Sơn La. Sau khi di chuyển theo đường vòng, đến rạng sáng 25/8, số “hàng” 

được đưa vào căn phòng tập thể của Lê Thị Thắm. Chọn thời điểm phù hợp, lực lượng cảnh sát đã 

đột kích, khống chế Trình, Thắm và Phương, thu giữ 106 bánh heroin cất giấu trong tủ. Khám xét 

xe ô tô của Nguyễn Văn Trình, cơ quan công an đã thu giữ 24.400USD và nhiều vật chứng khác, 

CÔNG TY TRÁ HÌNH BUÔN MA TÚY 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, ngày 28/8, CAQ Long Biên đã chuyển vụ án 

đến Phòng CSĐT tội phạm về ma túy điều tra theo thẩm quyền. Xác định đây là đường dây mua 

bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động trong thời gian dài, liên quan 

đến nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án truy 

xét, tập trung đấu tranh bóc gỡ toàn bộ đường dây. 

Thượng tá Nguyễn Trần Giang - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: Từ 

tháng 9/2013 đến 8/2014, đơn vị đã đã khởi tố, bắt khám xét thêm 4 đối tượng có liên quan cùng về 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy là Lương Mạnh Dương (SN 1978), ở Tiểu khu Cờ Đỏ, thị 

trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La; Vũ Ngọc Hưng (SN 1976), ở Tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu, 

Sơn La; Giàng A Dong (SN 1991), ở xã Loóng Luông, Vân Hồ, Sơn La và Nguyễn Tiến Thành 

(SN 1969), ở Đông Phương, Uông Bí, Quảng Ninh. 

Đến nay, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội xác định: Năm 1997, sau khi mãn hạn tù, Nguyễn 

Văn Trình thành lập công ty kinh doanh tổng hợp trá hình để cấu kết với một số đối tượng tù tha 

hình thành đường dây mua bán heroin với số lượng lớn từ Sơn La về các tỉnh, thành phía Bắc. 

Đường dây tội phạm này được tổ chức, hoạt động chặt chẽ, có sự tham gia của cả cháu ruột và 

người tình của Trình. Được bạn tù là Vũ Ngọc Hưng (có 1 tiền án về tội lưu hành tiền giả) môi 

giới, Trình đã nhiều lần mua ma túy của Giàng A Dong với giá 7.300USD/bánh. Khi mua heroin, 

Trình liên hệ với Dong qua điện thoại để ấn định thời gian, điểm hẹn giao hàng, trước khi thuê  

Lương Mạnh Dương lái xe ô tô chở ma túy lẫn trong các bao tải nông sản về thị trấn Cao Phong. 

Để đối phó, các đối tượng chỉ vận chuyển ma túy vào những đêm mưa gió. Trình và Phương lái xe 

4 chỗ đi trước tiền trạm. Khi nhận “hàng” ở Hòa Bình, các đối tượng đi theo đường tắt, qua nhiều 

ngõ ngách để về nhà Thắm. Sau đó, Trình và đồng bọn mang ma túy đến điểm hẹn để bán cho 

Nguyễn Tiến Thành (có 2 tiền án) với giá 8.000USD/bánh. 

Theo Thượng úy Nguyễn Hữu Quý - Đội phó Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, 

Nguyễn Văn Trình và đồng bọn được xác định có liên quan đến 2 đường dây mua bán trái phép ma 

túy lớn; trong đó có đường dây của Giàng A Tàng (tức Tàng Keangnam) cầm đầu. Đặc biệt, các đối 

tượng trong đường dây ma túy này luôn chuẩn bị sẵn hàng nghìn USD để hối lộ lực lượng làm 

nhiệm vụ nếu bị phát hiện. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Giàng 

A Dong và Nguyễn Tiến Thành và tiếp tục phối hợp công an huyện (CAH) Vân Hồ, Mộc Châu và 

công an các tỉnh, thành phố điều tra, truy bắt đối tượng liên quan. 
 

Cũng xem: 
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26. Hương Vũ. CÔNG AN HÀ NỘI TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MA TÚY LIÊN TỈNH CỰC LỚN, THU 

106 BÁNH HEROIN: ÂM MƯU RỬA TIỀN CỦA TRÙM MA TÚY / Hương Vũ // An ninh thế 

giới.- Ngày 27/8/2014.- Số 1397.- Tr.8. 
 

27. Phương Tâm. HÀNH TRÌNH BÓC GỠ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN 106 BÁNH HEROIN / 
Phương Tâm, Lê Mận // Pháp luật và xã hội.- Ngày 28/8/2014.- Số 158.- Tr.13. 
 

28. Quang Sơn. BẮT BĂNG NHÓM BUÔN BÁN 106 BÁNH HEROIN Ở HÀ NỘI VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI 

VỤ TÀNG “KEANGNAM”: SỰ THẬT VỀ ÂM MƯU XÂY SIÊU THỊ ĐỂ RỬA TIỀN BUÔN 

MA TUÝ CỦA MỘT “ÔNG TRÙM” / Quang Sơn; Chí Công // Đời sống và pháp luật.- 

29/8/2014.- Số 104.- Tr.16. 
 

29. Minh Thu. ỦY BAN DÂN TỘC: GẶP MẶT NGƯỜI CÓ UY TÍN TỈNH SƠN LA / Minh 

Thu // Dân tộc và phát triển.- Ngày 27/8/2014.- Số 1024.- Tr.10. 
 

Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy vai trò gương 

mẫu, tích cực tham gia vào các hoạt động của cộng đồng. Nhờ có sự phối hợp của người uy tín, các 

chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước tiếp tục được triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), giảm tỷ lệ hộ 

nghèo trên địa bàn toàn tỉnh bình quân từ 3,5 - 4%/năm. 

Mới đây (21/8), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có buổi gặp mặt 90 đại biểu, đại 

diện cho 2.944 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nhân dịp Đoàn về thăm Hà 

Nội. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Xuân Lương chủ trì buổi gặp.  

Phát biểu tại buổi gặp, Thứ trưởng Hoàng Xuân Lương đánh giá cao những đóng góp của đội 

ngũ người có uy tín của tỉnh Sơn La đối với thành tựu chung của tỉnh. Đồng thời khẳng định, Đảng, 

Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào DTTS. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu 

của Chính phủ về lĩnh vực dân tộc, UBDT sẽ tiếp tục nghiên cứu để từng bước giải quyết những 

vướng mắc, tồn tại, tham mưu với Chính phủ có những chính sách hỗ trợ thiết thực đối với đồng 

bào DTTS. Thứ trưởng Hoàng Xuân Lương mong muốn, đội ngũ người có uy tín của tỉnh Sơn La 

sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội; tiếp tục là cầu nối 

giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 
 

30. Hải Minh. CHUYỆN KHÓ TIN VỀ “DỊ NHÂN” HÚT ĐẠN TRONG NGƯỜI BẰNG... 

ỐNG TRE / Hải Minh // Người Hà Nội cuối tuần.- Ngày 30/8/2014.- Số 34.- Tr.6 - 7. 
 

Ông rút ống tre ra, miệng rì rầm niệm thần chú rồi nhúng nó vào chén rượu đã để sẵn 

dưới mâm. Chén rượu bỗng đen kịt và điều kì lạ xảy ra, một   

mảnh đạn trôi từ trong ống tre rơi xuống. 

HÚT ĐẠN TRONG NGƯỜI BẰNG ỐNG TRE 

Cõi Tây Bắc mù sương luôn ẩn chứa đầy rẫy những điều khó hiểu, thần bí đến hoang đường. 

Trong một chuyến đi công tác tại vùng cao Sơn La, anh bạn đồng nghiệp kể cho tôi nghe một sự 

việc mà anh nhìn thấy tận mắt. Theo anh, đây là một trong những chuyện kỳ lạ nhất mà bản thân đã 

được chứng kiến trong suốt cuộc đời làm báo.  
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Sự việc xảy ra cho đến nay đã khá lâu, nhưng anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Đó là một buổi 

chữa bệnh ở bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, Sơn La. Người bị thương là một thanh 

niên dân tộc Thái ở tận huyện Phù Yên, cách đó hơn 100km.  

Anh chàng người Thái, trong một lần đi săn trên rừng đã bị dân bản bắn nhầm bằng súng 

kíp. Súng kíp có diện sát thương rộng. Mỗi lần bắn có hàng trăm đầu đạn nhỏ như hạt vừng tóe ra. 

Bản thân anh ta bị dính tới hơn 30 mảnh đạn găm chi chít trên người, gục ngã tại chỗ.  

Dân bản vội cáng người thanh niên đó tới bệnh viện huyện. Tuy nhiên, các bác sĩ ở đây lắc 

đầu chào thua trước thương tích trầm trọng này, anh ta được trả về thôn bản. Gia đình coi như chấp 

nhận sự thật, đã chuẩn bị hậu sự và mời thầy mo đến làm lễ.  

Đúng phút cuối, một người đến mách với gia đình rằng, ở một bản thuộc huyện Sông Mã xa 

xôi, giáp ngay biên giới Lào, có một ông thầy lang của dân tộc Xinh Mun được mệnh danh là “ma 

hút”, có khả năng hút hết các đầu đạn găm trong người và chữa lành các vết thương. Tên ông là 

Lường Văn Hối. Còn nước còn tát, gia đình vội thuê ngay một chiếc xe, cáng anh chàng bị thương 

lên ôtô đi vào huyện Sông Mã với tia hy vọng cuối cùng.  

Sự việc xảy ra lúc anh bạn đồng nghiệp của tôi đang tác nghiệp ở huyện Phù Yên, Sơn La. 

Nghe thấy câu chuyện như vậy, anh vội xin dân bản đi theo cùng chuyến xe với mong muốn được 

chứng kiến tận mắt.  

Đến bản Pá Công, cũng là lúc anh chàng người Thái rơi vào trạng thái mê man  

bất tỉnh, không biết gì nữa, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Ông thầy lang vội bày ra mâm cúng nhỏ bao gồm 

một bát hương, bát gạo sống, hai quả trứng gà, bát nước màu đen có cắm một nhành cây, và ba 

chén rượu. Ông lang ngay tức khắc thắp một nén hương, rì rầm khấn vái bằng những ngôn ngữ rất 

khó hiểu.  

Lát sau, ông thắp một ngọn nến đỏ rực và cho nguyên ngọn nến vào miệng. Sau đó, ông 

quay lại phả toàn bộ hơi nóng vào mặt anh chàng người dân tộc Thái.  

Sau đó, ông đưa ngọn nến đang cháy huơ huơ quanh người nạn nhân mấy vòng. Như đã phát 

hiện ra các vết thương, ông bắt đầu quá trình hút các mảnh đạn súng kíp. Dụng cụ hút đạn là một 

ống tre cũ kĩ, màu đen, dài khoảng 30cm. Ông lang dùng lưỡi liếm vào một đầu ống tre, đầu kia 

dính chặt vào vết thương của bệnh nhân.  

Tổng cộng hơn ba mươi lần dùng ống hút làm như vậy, ông lang đã rút ra được hơn 30 mảnh 

đạn súng kíp găm khắp người anh thanh niên dân tộc Thái. Không hề thấy có một vết máu nào xuất 

hiện, sắc mặt anh thanh niên đã bớt tím tái hơn. Tiếp đó, ông bảo người nhà đi xuống bếp lấy con 

dao phay đang nung đỏ rực trong bếp lò. Cầm con dao đang cháy, ông thản nhiên lè lưỡi liếm vào 

sống dao và quay lại thổi phù vào mặt bệnh nhân. Anh bạn đồng nghiệp ngạc nhiên đến há hốc cả 

miệng khi mỗi lần ông lang liếm dao. Tiếng cháy xèo xèo trong khi khuôn mặt ông vẫn bình thản, 

như không có chuyện gì xảy ra.  

Sau mấy lần liếm và thổi, sắc mặt bệnh nhân đã dần dần trở lại bình thường, hơi thở không 

còn yếu ớt như trước nữa. Ông quay lại bảo với người nhà rằng đã hút hết tất cả các đầu đạn găm 
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trong người. Cho về nhà nghỉ ngơi an dưỡng, trong vòng một tuần đến hai tuần, bệnh nhân sẽ hoàn 

toàn bình phục.  

Anh bạn đồng nghiệp không tin những sự việc thần kỳ đến như vậy, nên anh tích cực theo 

dõi. Nhưng đúng hai tuần sau, anh vào bản Pá Công đã thấy gia đình anh thanh niên người Thái 

mang theo cơ man bao nhiêu là lễ vật lên tìm thầy lang, cảm tạ ơn cứu mạng.  

Tuy nhiên, ông nhất quyết không nhận bất cứ một đồng tiền nào của họ, chỉ lấy một ít bánh 

trái và chai rượu bồi dưỡng. Ông bảo rằng ông chữa bệnh không phải vì tiền.  

Có nhiều lý do khác nhau mà anh bạn đồng nghiệp đã không đưa câu chuyện kì lạ mà mình 

đã được chứng kiến ấy lên báo chí. Lần này, nhân chuyến đi vào huyện Sông Mã, anh rủ tôi tìm vào 

bản Pá Công để tìm hiểu sâu hơn về sự việc này.  

Điều đáng tiếc là khi chúng tôi đến thì nhận được tin “ma hút” đã qua đời cách đây không 

lâu. Tuy nhiên, những “tuyệt kỹ” của ông đã có truyền nhân, đó là Vi Văn Cán, người con rể của 

“ma hút”, và cũng là người duy nhất được lựa chọn.  

TRUYỀN NHÂN CỦA “MA HÚT BỆNH” CÓ CÔNG NĂNG ĐẶC DỊ  

Nhà của “ma hút” nằm ngay trên quốc lộ 4G, trên đường vào huyện Sông Mã, Sơn La. Căn 

nhà trống hoác, không có một cái gì gọi là đáng giá. Trời mưa, truyền nhân của “ma hút” đang ngồi 

nói chuyện với một dân bản.  

Vi Văn Cán vốn mồ côi cha mẹ từ bé, được “ma hút” thương tình nhận về làm con nuôi. Khi 

lớn lên, thấy cậu ngoan ngoãn và chăm chỉ, ông bèn gả con gái cho Cán, mấy thế hệ cùng nhau 

chung sống dưới một mái nhà.  

Ông Cán cũng là người duy nhất học được những ngón nghề bí truyền của “ma hút”.  

Trong cơn mưa chiều nặng hạt, chúng tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện xung quanh 

nhân vật được người dân yêu mến mệnh danh là “ma hút” này. Ông nổi tiếng gần xa vì những khả 

năng kỳ lạ của mình và chuyên chữa bệnh cứu người mà không lấy tiền.  

Tên đầy đủ của “ma hút” là Lường Văn Hối, người Xinh Mun, hay còn gọi là Puộc, một dân 

tộc khá hiền lành và thân thiện, sống ở vùng Tây Bắc giáp Lào.  

Thời trước, người Puộc nghèo khó lắm, chuyên đi ở cho các nhà giàu thuộc  

huyện Sông Mã kiếm cái ăn cái mặc. Giặc Pháp xâm lược nước ta, khi tiến lên Tây Bắc, ông Hối 

cùng những thanh niên các dân tộc khác bị bắt đi làm lính dõng. Quân Pháp nhảy sang xâm lược 

vùng Thượng Lào, ông bị điều đi theo và đóng quân tại đó.  

Trong một lần bị thương, ông chạy lạc vào bản người Xinh Mun ở Sầm Nưa, có một thầy 

phù thủy đã chữa trị các vết thương cho ông. Thầy phù thủy thấy ông là một người hiền lành thật 

thà nên đã thu nhận làm đệ tử, truyền nghề với mong muốn sau này sẽ dùng nó để chữa bệnh cứu 

người.  

Ông Hối được thầy dạy cho cách hút các dị vật trong người bằng ống tre, làm bùa ngải và 

các bài chú “khấn ma” để đặc trị các bệnh tai ương hiểm nghèo.  
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Trở về với thôn bản, ông vẫn hàng ngày lên nương, phát rẫy, sống một cuộc sống đạm bạc, 

nghèo khó. Tuy nhiên, mỗi khi dân bản có ai bị thương tích là ông lại phát huy tài nghệ cứu chữa, 

nhất là những ca chữa hóc xương và hút đạn súng kíp.  

Trước đây, và ngay cả bây giờ, súng kíp là loại vũ khí phổ biến của người dân Tây Bắc và 

cũng là thứ thường xuyên gây ra tai họa cho con người. Chính vì thế, phương pháp hút dị vật ông 

đã học được có rất nhiều tác dụng.  

Tiếng lành đồn xa, khắp nơi nghe thấy đều tìm đến nhờ ông cứu chữa, kể cả người bên Lào 

cũng sang. Trong suốt cuộc đời của mình, ông không nhớ nổi đã chữa trị cho bao nhiêu trường hợp. 

Ông không hề lấy một đồng tiền, cắc bạc nào của người bệnh.  

Dân bản yêu mến nên gọi ông là “ma hút”. Ai cũng biết đến ông với khả năng hút bệnh bằng 

chiếc ống tre kỳ lạ của mình. Tuy nhiên, ít người biết ông cũng là một thầy bùa tài phép.  

Những năm cuối của thế kỷ trước, cảm thấy tuổi già đã đè nặng lên đôi vai của mình, ông 

Hối bắt đầu tìm kiếm truyền nhân. Ông trăn trở rằng, nếu như những  

tuyệt kỹ của mình mất đi, sẽ không còn một ai giúp đỡ người dân nơi đây nữa.  

Tiêu chuẩn đặt ra đối với truyền nhân, phải là người có đạo đức, điềm đạm, và điều quan trọng 

là chỉ học nghề để cứu người, không vì bất cứ một mục đích nào khác.  

Có 3 người được ông lựa chọn, trong đó có con rể Vi Văn Cán. Trước khi học, ông căn dặn 

các học trò phải kiêng khem nhiều thứ, không được ăn thịt chim, thịt khỉ, ăn những chất tanh như 

cá, ba ba… Và điều quan trọng nhất, trong suốt những năm tháng theo học, không được gần gũi 

phụ nữ, nếu không sẽ không thành nghề.  

Vào mỗi buổi tối, “ma hút” truyền lại cho học trò các bài niệm chú khấn ma bằng tiếng Xinh 

Mun, hướng dẫn từng câu, từng chữ một. Các bài niệm chú thường rất dài, và ông bắt học trò phải 

thuộc lòng.  

Ban ngày, những lúc rảnh rỗi, ông truyền thủ pháp chữa bệnh, cũng như các  

thủ thuật tiếp nhận linh khí của trời đất.  

Có đợt, trong suốt một tháng, ông bắt cả ba người ra ngồi thiền ngay đầu nguồn những con 

suối. Ông yêu cầu, nếu như có bất cứ một vật lạ nào theo dòng nước trôi xuống, họ phải đưa miệng 

hứng lấy nó.  

Ròng rã trong suốt 3 năm, hai người học trò không chịu nổi đã bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có 

một mình ông Cán học được thành tài. “Ma hút” không truyền lại việc sử dụng bùa ngải cho hậu 

thế, nhưng tất cả những bí quyết chữa bệnh đã được người con rể Vi Văn Cán tiếp nhận đầy đủ.  

Một ngày, “ma hút” cảm thấy mình đã gần đất xa trời, ông gọi người con rể đến bên giường 

trăn trở: “Con phải biết nâng niu tất cả những bài thuốc chữa bệnh đã học được của cha, và không 

được lạm dụng nó để trục lợi, như thế con mới thành người được”.  

“Ma hút” nhắm mắt vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá trong ngôi nhà nhỏ bé như một 

túp lều. Cuộc đời ông là thế, cứu giúp hàng ngàn người nhưng cho đến cuối đời ông vẫn sống một 

cuộc đời đạm bạc, nghèo rớt mồng tơi cùng một bà vợ suốt ngày ngập chìm trong khói thuốc phiện.  
 

Cũng xem: 
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31. Minh Hải. “THẦN Y” ĐỐT LƯỠI BẰNG DAO NUNG ĐỎ CHỮA BỆNH CHO DÂN / 

Minh Hải // Người Hà Nội cuối tuần.- Ngày 30/8/2014.- Số 34.- Tr.7. 
 

32. Tuyết Lan. SƠN LA PHÁT ĐỘNG HỌC TẬP GƯƠNG TUỔI TRẺ DŨNG CẢM ĐẠI 

ÚY LƯỜNG PHÁT CHIÊM / Tuyết Lan // Giáo dục và thời đại.- Ngày 29/8/2014.- Số 207.- 

Tr.7. 
 

Sáng 27/8, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ biểu dương lực lượng phòng chống ma túy và 

phát động thi đua học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của đồng chí Lường Phát Chiêm và 

trao giải thưởng thanh niên Công an Sơn La tiêu biểu năm 2014. 

Sơn La là địa bàn trọng điểm, phức tạp về hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Tây 

Bắc. Từ năm 2006 trở lại đây, Sơn La đã quyết liệt trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy 

trên địa bàn, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. Qua 8 năm thực hiện, công an toàn tỉnh đã 

phối hợp bắt giữ gần 6.500 vụ, 9.900 đối tượng, thu giữ 351kg heroin, 96kg nhựa thuốc phiện, 

115.000 viên ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Đặc biệt triệt xóa gần 2.200 tụ điểm phức tạp 

về ma túy. 

Trong Lễ biểu dương lực lượng phòng chống ma túy Công an Sơn La còn phát động thi đua 

học tập gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm của đồng chí Lường Phát Chiêm trong vụ án bắt 108 

bánh heroin tại huyện Vân Hồ cuối tháng 7 là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm giáo dục, 

động viên khích lệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Sơn La nói chung, lực lượng phòng chống 

ma túy nói riêng tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngăn chặn cái 

chết trắng vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Trong buổi lễ, Tỉnh đoàn Sơn La đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Liệt sỹ, Đại 

úy Lường Phát Chiêm, trao tặng danh hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, 

người bị thương trong vụ án thu giữ 108 bánh heroin; trao giải thưởng Thanh niên Công an Sơn La 

tiêu biểu năm 2014 cho 10 đồng chí và biểu dương 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng chống tội phạm ma túy. 

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công 

an tỉnh Sơn La, một trong 52 gương mặt được biểu dương bày tỏ: “Chúng tôi đã xác định một tinh 

thần, một thái độ chiến đấu trong thời gian tới rất cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là học tập tấm gương hy 

sinh anh dũng của Đại úy Lường Phát Chiêm. Qua sự hy sinh cao cả của đồng chí chúng tôi nguyện 

và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, cố gắng khắc phục mọi khó khăn gian khổ để cống hiến, để giữ gìn và 

bảo vệ an toàn trật tự xã hội, đảm bảo vững chắc nền an ninh của đất nước, đặc biệt là đấu tranh 

không khoan nhượng với tội phạm ma túy”. 
 

33. Kiều Thiện. RỪNG MA LẤN KHU DÂN CƯ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

29/8/2014.- Số 207.- Tr.13. 
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Rừng ma là một tập tục của đồng bào Thái Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung. Đó 

là nghĩa địa trong rừng, cũng được coi là cánh rừng thiêng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, 

trong điều kiện hạn hẹp đất sản xuất hiện nay, quan niệm về rừng ma cần được thay đổi.  

ĐI ĐÂU CŨNG THẤY RỪNG MA 

Rừng ma ở Tây Bắc vốn là nghĩa địa của người Thái. Đó là những cánh rừng thiêng, cấm kỵ 

xâm phạm nên thường rất âm u với cây cao bóng cả, không khí lạnh lẽo. Đặc biệt trong rừng ma 

thường có nhiều nhà mồ được dựng như một ngôi nhà nhỏ, có cắm nhiều loại lọng, ô, cờ, quạt với 

màu sắc sặc sỡ. Người Thái trước đây có quan niệm cái chết là sự trở về với cõi vĩnh hằng. Vì vậy 

sau khi chôn cất, làm nhà mồ, chia của cho người chết là họ lui chân, không bao giờ thăm mộ, thờ 

cúng nữa. Bởi thế nếu vào rừng ma, bên cạnh những ngôi mộ mới là những ngôi mộ cũ chỉ còn tàn 

tích với những tre, nứa, vải vóc mục nát, bát đĩa ngả nghiêng, đổ vỡ. Sau dăm bảy năm, ngôi mộ cũ 

coi như không tồn tại. Sau một thời gian, chính ngôi mộ cũ ấy lại được chôn cất một người khác. Vì 

thế mỗi bản làng người Thái ở Tây Bắc đều có một rừng ma riêng và bao đời cũng chẳng cần phải 

mở rộng về diện tích.  

“Với người Thái, rừng ma là cánh rừng thiêng bất khả xâm phạm. Bản nào cũng có rừng ma 

của riêng mình, rộng thì đến 5 - 7ha đất, hẹp thì cũng 1 - 2ha. Nhưng bây giờ quan niệm về rừng 

ma cũng có những thay đổi” - ông Lò Văn Bân,  

người cao tuổi bản Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu (Sơn La) cho hay.  

Cũng theo ông Bân thì trước đây vùng Tây Bắc dân cư thưa thớt, nguồn nước sinh hoạt và 

sản xuất dư dôi, đất ở và đất sản xuất tương đối thoải mái, nên việc hình thành và tồn tại những 

cánh rừng ma là điều bình thường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc tồn tại các rừng ma có rất nhiều 

bất cập.  

NÊN THAY THẾ BẰNG NGHĨA ĐỊA TẬP TRUNG 

Đó là quan điểm của ông Trần Mạnh Hồng - Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành 

viên Môi trường và Đô thị tỉnh Sơn La. Theo ông Hồng thì mật độ dân cư vùng Tây Bắc ngày nay 

tăng nhanh, phân bố ở khắp nơi, thậm chí họ sống đan xen với rừng ma, nghĩa địa. Bởi thế việc duy 

trì những rừng ma này làm ảnh hưởng tới mỹ quan và môi trường sống, nhất là nguồn nước. “Đặc 

biệt người Thái bây giờ cũng chịu ảnh hưởng của miền xuôi, không theo nếp cũ chôn xong rồi quên 

mà cũng thực hiện thăm mộ, cúng giỗ và thậm chí nhiều hộ xây nhà mồ kiên cố. Điều này lại đặt ra 

vấn đề phải tăng quỹ đất rừng ma” - ông Hồng phân tích. 

Đến với những rừng ma của nhiều bản người Thái ở Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Yên Châu… ở 

Sơn La, quả đúng là bây giờ những cánh rừng ma ngày càng sát dần với những khu dân cư - điều 

mà chỉ hơn 10 năm trước đây là chuyện khó thấy. Với hình thức địa táng và nhu cầu sử dụng rừng 

ma theo quan niệm của dân bản thì nguy cơ nguồn nước ăn bị nhiễm “những thành phần không 

mong muốn” là điều khó tránh khỏi. Anh Lò Văn Thanh, dân bản Hồi Khôm, xã Noong Lay cho 

biết: “Cái rừng ma của bản này bị phá hết cây rồi. Tới đây chắc phải quy hoạch một rừng ma mới ở 

nơi khác thì cái ma và cái người không phải tranh nhau”.  



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2014 35 

Theo ông Hồng, chỉ giữ lại một số rừng ma ở những nơi có điều kiện về diện tích rừng và 

không ảnh hưởng xấu đến nguồn nước. Còn lại thì nên quy tập rừng ma vào những nghĩa địa tập 

trung, như vậy vừa giữ được vệ sinh môi trường, giảm áp lực về quỹ đất, vừa đáp ứng nhu cầu địa 

táng theo nếp sống mới của người Thái hiện nay.  

“Nếu không có hướng điều chỉnh việc địa táng trong những rừng ma sang nghĩa địa tập 

trung thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, đây sẽ là vấn đề bức xúc của vùng Tây Bắc” - Ông Trần 

Mạnh Hồng.  
 

34. Bùi Hùng. CHÀNG H’MÔNG TÁI SINH NHỮNG KHU RỪNG HUYỀN THOẠI / Bùi 

Hùng // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 31/8/2014.- Số 243 - 246.- Tr.35. 
 

 Nhờ Lù A Sáy dám nghĩ, dám làm, nhẫn nại nhặt từng hạt pơmu về trồng mà những 

quả đồi khô hạn vùng núi cao Tà Xùa (Sơn La) lại xanh ngát. Mong muốn lớn nhất của chàng 

trai H’mông này là tái sinh hàng vạn hécta rừng huyền thoại, giữ lấy giống gỗ quý cho con 

cháu đời sau… 

“ĐỜI MÌNH TRỒNG, ĐỜI CON CHĂM SÓC”… 

Ngoài đặc sản chè cổ thụ thơm ngon, xã Tà Xùa (Bắc Yên - Sơn La) còn được nhiều người 

biết đến bởi… sự tàn phá không thương tiếc của lâm tặc đối với hàng vạn hécta rừng pơmu nguyên 

sinh những năm trước. 

Vừa đặt chân lên thị trấn Bắc Yên, chúng tôi đã may mắn gặp Lù A Sáy (sinh năm 1979, bản 

Tà Xùa C, xã Tà Xùa), nhân vật “nổi tiếng” bởi kỳ tích tiên phong đem hạt cây pơmu về trồng và 

có lẽ cũng là người giữ “kỷ lục” có nhiều rừng pơmu nhất trên khắp dải đất hình chữ S thương yêu 

này. 

Từ thị trấn về nhà Lù A Sáy gần 20 cây số. Con đường trải nhựa uốn lượn như trong truyện 

cổ tích, cảm giác có thể chạm vào những đám mây trắng xóa dày đặc xung quanh. Đặt chân đến 

đỉnh Tà Xùa, khách phải rẽ đường đất để tới đồi pơmu của Lù A Sáy. Đường dốc hun hút, lởm 

chởm đá sau trận mưa đêm càng trở nên nguy hiểm. Xe nhiều lúc quay ngang bánh như muốn lao 

xuống vực. 

Sau gần 30 phút vật lộn tưởng như phó thác tính mạng cho số phận, chúng tôi cũng được tận 

mắt thấy cánh rừng huyền thoại. Lù A Sáy khoát tay tự hào giới thiệu: “Cây pơmu đấy. Nó gần 

chục năm tuổi rồi. Quả đồi này được 4ha. Còn quả đồi bên kia nhiều cây to hơn và cũng rộng hơn 

quả đồi này”. Trước mắt chúng tôi là quả đồi với những hàng pơmu thẳng tắp, như muốn nhắc nhở 

người dân Tà Xùa nói riêng và người dân Tây Bắc nói chung, hãy cùng Lù A Sáy giữ lấy giống gỗ 

quý cho con cháu đời sau. 

Lù A Sáy dẫn khách thăm quả đồi pơmu kế tiếp. Những hàng cây pơmu to như cột nhà kiêu 

hãnh vươn lên từ đất mẹ. Lù A Sáy khoe: “Không dễ để trồng được cây như thế này đâu. Đời mình 

trồng, đời con mình chăm sóc thì đời cháu mình mới được khai thác”. 

Nhà Lù A Sáy còn sở hữu những đồi chè đặc sản. Anh chia sẻ: “Mình có khoảng 2ha chè, 

mỗi năm thu được hơn một tạ búp. Chè mùa này không ngon lắm nên giá bán chỉ được 400 ngàn 
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một kilôgam. Còn vào mùa đông sương phủ kín cả ngày, người nọ đứng gần người kia chẳng nhận 

ra nhau, nên chè khá ngon và giá bán phải hơn 1 triệu đồng một kilôgam. Làm ra đến đâu, dưới 

xuôi họ lên mua hết cả”. 

TẤM GƯƠNG SÁNG GIỮA NÚI RỪNG 

Chúng tôi về nhà Lù A Sáy thưởng thức ly trà nóng của xứ sở sương mù. Quả đúng như 

những gì người ta thường nói về chè Tà Xùa. Bên ly trà thơm ngon, bố của Lù A Sáy, ông Lù A 

Chống ôn lại buổi ban đầu Lù A Sáy đem hạt pơmu về trồng: “Ban đầu, tôi cũng không đồng ý cho 

thằng Sáy trồng cây pơmu, bởi chẳng biết nó có lên nổi hay không, mà nếu có lên được thì biết đến 

bao giờ mới được thu. Trong khi cây chè đang đem lại hiệu quả kinh tế… Tuy nhiên về sau, tôi 

cũng bị nó thuyết phục vì ý nghĩa của việc trồng cây pơmu, nó muốn bảo tồn giống gỗ quý của Tây 

Bắc và nó muốn mọi người cùng nhau trồng cây pơmu trên những quả đồi khô hạn để khôi phục 

cánh rừng nguyên sinh ngày nào. Gia đình tôi hết sức ủng hộ nó. Bây 

giờ nhìn thấy gần chục hécta pơmu mỗi ngày một lớn, tôi vui lắm!”. 

Ông Đinh Thế Anh, Phó chủ tịch UBND xã Tà Xùa cũng chia sẻ: “Lù A Sáy là một tấm 

gương điển hình của xã Tà Xùa và của huyện Bắc Yên. Đồi pơmu anh tự lấy hạt trong rừng về 

trồng cây phát triển rất tốt và có thể nhân rộng cho bà con trồng ở những vùng đất xấu. Lù A Sáy 

nhận nhiều giấy khen của huyện, của tỉnh và anh cũng thường xuyên được tỉnh, huyện cho tham 

quan thực tế ở nhiều nơi. Xã đang xem xét giao một vài quỹ đất cho Lù A Sáy trồng pơmu”. 

Rời Tà Xùa, hình ảnh người đàn ông H’mông trẻ tâm huyết tái sinh rừng pơmu vẫn lưu mãi 

tâm trí chúng tôi. Giá nhiều người quản lý rừng chung chí hướng như Lù A Sáy, một ngày không 

xa sẽ có những cánh rừng quý như pơmu tái sinh… Chúng tôi cũng mong muốn, đoạn đường vào 

bản Tà Xùa sớm được cải thiện, để nhiều người đến với Tà Xùa hơn và mô hình tái sinh giống cây 

quý hiếm được nhân rộng hơn.  
 

35. Tráng Đinh Minh. TRỞ LẠI THUNG CUÔNG - CUNG ĐƯỜNG MA TÚY / Tráng Đinh 

Minh // Dòng Đời.- Ngày 31/8/2014.- Số 6.- Tr.12. 
 

Một tháng đã trôi qua những câu chuyện về chuyên án ma túy mang mật danh 279LL 

vẫn còn nóng hổi. Từ vụ đánh án này các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La 

đã bắt giữ được 5 đối tượng tội phạm (3 bị thương, 2 đã chết) cùng 108 bánh ma túy, 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... 

Từ cuộc đọ súng nảy lửa giữa lực lượng cảnh sát với nhóm tội phạm ma túy trên đất Thung 

Cuông thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tôi quyết định trở lại với địa bàn này với 

nhiều câu hỏi: Tại sao lại diễn ra ở Thung Cuông mà không phải là Tà Dê, Co Tang hay Lũng Xá 

(3 bản nổi tiếng về tội phạm ma túy ở xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ)? Khoảng 20 tên tội phạm 

còn lại tại sao chạy thoát cuộc vây bắt? Chúng sẽ đi đâu với đầy đủ vũ khí và lượng ma túy khủng 

mang trên người?... Và một lý do không kém phần quan trọng nữa mà kinh nghiệm bản thân sau 
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nhiều năm lăn lộn ở vùng đất này cho biết: Chỉ đến bây giờ thì may ra mới vào được bản và trở ra 

an toàn! 

THUNG CUÔNG, RỪNG RÚ HIỂM TRỞ 

Tôi không lạ gì đường đất Thung Cuông. Cái bản vùng cao heo hút với hơn 100 hộ dân 

thuần người Mông này là dải đất nhọn như mũi tên của xã Vân Hồ chen vào giữa đất Pa Phách, Pa 

Cốp của xã Đông Sang huyện Mộc Châu và xã Xuân Nha của huyện Vân Hồ (trước 2013 là chung 

1 huyện Mộc Châu). Đây là địa bàn rừng rú hiểm trở và đặc biệt còn rất nhiều trăn, rắn, thú nhỏ. 

Nếu không có con đường liên huyện - xã chạy qua thì có lẽ vùng đất này vẫn còn hoang sơ lắm. Tôi 

đã từng đến cách đây 2 năm trước trong vai một người đi thu mua hạt cải dầu để dò tìm tin tức về 

con đường ma túy nhưng chỉ nhận được những ánh mắt nghi hoặc, thiếu thiện cảm và câu trả lời: 

Chi pâu (Không biết). 

Khi đó, nhờ thông tin từ lực lượng biên phòng, tôi đã biết Thung Cuông là một trong những 

tuyến vận chuyển ma túy mà bọn tội phạm thường sử dụng sau khi từ biên giới Việt - Lào, vượt qua 

dãy núi Pha Luông thuộc địa phận xã Chiềng Sơn huyện Mộc Châu. Từ chân dãy núi Pha Luông 

“ngàn thước lên cao ngàn thước xuống” này, bọn tội phạm chia thành 2 đường chính: Về các bản 

Tà Dê, Lũng Xá, Co Tang... (xã Loóng Luông) hay rẽ ra bản Thung Cuông (xã Vân Hồ) cùng 

huyện Vân Hồ. Những con đường ấy lẩn quất dưới những tán cây xanh mướt mà chỉ có lực lượng 

biên phòng và lực lượng công an chuyên đánh án ma túy là rành rẽ. “Ở 2 tuyến chính này hầu hết 

chỉ có bọn tội phạm với số lượng lớn, vũ khí khủng mới sử dụng. Còn các tội phạm mua bán nhỏ lẻ 

khác thì ít khi đi tuyến này mà chủ yếu là mua lại ngoài Mộc Châu hoặc vượt biên qua khu vực bản 

Cột Mốc và những bản lân cận vùng biên. Các anh làm báo ở vùng này, đi đường, nếu lỡ gặp bọn 

này, tốt nhất là nên quay mặt đi như không nhìn thấy và rút cho nhanh vì nguy hiểm lắm. Chúng 

không thiếu súng đạn và sẵn sàng nhả đạn để bịt đầu mối, đảm bảo an toàn tuyến vận chuyển” - 

một sĩ quan biên phòng thân thiết với tôi nói như vậy. 

CON ĐƯỜNG “CHẾT” 

Con đường từ Quốc lộ 6 đi xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, Sơn La) lâu nay được giới tội 

phạm ma túy mệnh danh là “con đường chết”. Trong hàng chục năm qua, từ con đường này, hàng 

trăm vụ buôn bán, vận chuyển chất ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ nhưng lợi nhuận khủng từ buôn 

bán ma túy vẫn kích thích bước chân tội phạm. Theo đại tá Phùng Đình Triển - Phó giám đốc Sở 

Công an Sơn La thì giá của một bánh heroin khi được vận chuyển về trong khu vực Loóng Luông, 

Vân Hồ mới chỉ là 160 triệu đồng/bánh. Nhưng khi ra khỏi địa bàn này là tăng lên thêm 20 triệu 

đồng, về tới Hà Nội là tăng tiếp hàng chục triệu. Còn về tới Quảng Ninh hay Lạng Sơn thì giá đã là 

240 triệu đồng/bánh, tăng hơn 80 triệu đồng so với khi ở Vân Hồ nên bọn buôn bán bấp chấp tất cả. 

Trận chiến ở Thung Cuông cũng diễn ra ở ngay bên con đường liên huyện - xã này. Chiến 

trường là một thung lũng rộng, là địa bàn sản xuất ngô của người Mông ở Thung Cuông. Tiếng là 

thuộc đất Vân Hồ nhưng chắc chắn bọn tội phạm đã ra hướng này thì không phải là để đưa ma túy 

về Loóng Luông mà sẽ ra thị trấn Mộc Châu. Ai rành đường đất ở đây thì biết ngay từ bãi Thung 

Cuông này, đi vài km nữa là ra đến tiểu khu Vườn Đào của thị trấn Mộc Châu. Tuyến vận chuyển 

này tuy nguy hiểm nhưng gần hơn về tuyến Loóng Luông hàng chục km. Từ tiểu khu Vườn Đào đi 
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tiếp mấy trăm mét là tới căn nhà 7 tầng bên Quốc lộ 6 của “đại gia ma túy” - Giàng A Tàng (tức 

Tàng “Keang Nam”, bị bắt ngày 26.7.2013 với 265 bánh heroin và 600 viên ma túy tổng hợp tại 

Bắc Giang) hoặc xuyên thêm ít đường đất nữa là tới tiểu khu Nhà Nghỉ thị trấn Mộc Châu - nơi các 

đối tượng mua bán ma túy thường lựa chọn làm điểm dừng chân trước khi trả hàng cho các chân rết 

khác. 

Hẳn là khi Tàng xây căn hộ 7 tầng cao chót vót với hệ thống camera tứ phía bên trục Quốc lộ 

6, hắn đã tính tới phương án “đón khách phương xa và nhận hàng tại nhà” theo lộ trình vận chuyển 

ma túy này. Với chiều cao khủng 7 tầng và vị trí nằm giữa vùng đất mênh mông trống trải bên lề 

Quốc lộ 6 cùng hệ thống “chim lợn” bảo vệ dày đặc, Tàng “Keang Nam” có thể yên tâm làm ăn bất 

chính mà không sợ bị các trinh sát đột nhập. Từ nóc căn nhà 7 tầng này, Tàng có thể quan sát động 

tĩnh 4 phía với tầm nhìn cả cây số trong đêm bằng ống nhòm hồng ngoại và có thể đánh tín hiệu 

nhận bất an hay an toàn thông qua các ký hiệu đã thỏa thuận trước như: Bật điện tầng 4 hay tầng 6, 

lia đèn pin, mở hay tắt tivi v.v... 

Nhưng từ khi Tàng “Keang Nam” bị bắt, tuyến vận chuyển này hầu như đã đóng lại, chủ yếu 

tội phạm đi theo đường về xã Loóng Luông. Chắc hẳn trong đợt này, chúng nhận được một đơn đặt 

hàng khủng nào đó ở tiểu khu Vườn Đào hoặc thị trấn Mộc Châu nên mới đi ra con đường này. Sự 

xuất hiện của nhóm tội phạm quốc tịch Lào với người dẫn đường bản địa ở bản Thung Cuông vào 4 

giờ sáng ngày 19.7 cho thấy sự tính toán thời gian đến thị trấn Mộc Châu trước khi trời sáng đã rõ 

ràng chứ không phải một sự lạc đường như nhiều người vẫn nghĩ. 

Để tham gia trận đánh án vào sáng ngày 19.7, theo đại úy Chu Văn Quang - Phó Tiểu đoàn 

trưởng Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, là người cũng bị thương vào 

chân trong khi tham gia đánh án này thì lực lượng đánh án có sự tham gia của nhiều đơn vị: Phòng 

cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn 

La, Công an các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cục Quản lý huấn 

luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, Cục Cảnh sát kỹ thuật nghiệp vụ ngoại tuyến, Tiểu đoàn Đặc 

nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (CSCĐ)... 

Nhưng quan điểm của trận đánh án này là đảm bảo an toàn cho cả 2 bên với phương châm: 

Gọi đầu hàng là chính để bắt sống các đối tượng. Bởi thế lực lượng công an sử dụng quân số lớn, 

có đầy đủ mũ sắt, áo chống đạn bắn thẳng và cả chó nghiệp vụ. Khi phát hiện 2 tốp tội phạm lọt 

vào vòng vây, công an đã bắn pháo sáng, lia đèn pin, bắc loa kêu gọi bọn phạm tội bỏ súng, đầu 

hàng. Nhưng với những kẻ cùng đường thì đầu hàng cũng là chết nên bọn tội phạm đã nổ súng 

trước. Đạn vãi ra như trấu, hướng thẳng về phía có tiếng loa và ánh đèn pin. Ngay từ những phút 

đầu tiên, đại úy Lường Phát Chiêm đã dính đạn, sĩ quan Hà bị thương. Bọn tội phạm vừa bắn trả 

vừa rút về phía biên giới. Thấy rõ sự ngoan cố của tội phạm, thấy bên ta đã đổ máu, lực lượng công 

an quyết định nổ súng, 3 chó nghiệp vụ được tung ra. Một chú chó đã lao lên quật ngã một đối 

tượng nhưng ngay sau đó đã bị bọn tội phạm khác xả súng bắn chết chú chó này để cứu đồng bọn. 

Trận đấu súng kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Trước sự truy kích gắt gao của công an, bọn tội phạm 

đành bỏ lại 5 đồng bọn. Đây là điều tối kỵ của tội phạm ma túy lớn, chuyên nghiệp bởi bỏ lại đồng 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2014 39 

bọn đồng nghĩa với bại lộ cả đường dây. Thường thì chúng chỉ chấp nhận bỏ lại xác chết bởi có 

như vậy mới an toàn với những hoạt động bất hợp pháp của chúng. 

Chấp nhận để 20 tên tội phạm chạy thoát về hướng biên giới là một quyết định vô cùng khó 

khăn của lực lượng công an nhưng hơn ai hết, công an hiểu rõ tính liều lĩnh, manh động, cùng 

đường của nhóm tội phạm này. Việc truy quét quyết liệt sẽ có thể tiêu diệt, bắt sống được thêm 1 số 

đối tượng khác nhưng trên đường rút chạy bọn tội phạm có thể tấn công dân thường, bắt cóc con 

tin, khi đó tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều. Chính vì thế, lực lượng đánh án đã phải dằn lòng để cho 

chúng con đường thoát. 

Theo đại tá Phùng Đình Triển thì không loại trừ trường hợp chỉ ít ngày nữa bọn tội phạm này 

sẽ hoạt động trở lại. Nhưng cuộc chiến phòng chống ma túy trên đất Sơn La sẽ không có ngày 

ngừng nghỉ với quyết tâm làm sạch tội phạm ma túy trên địa bàn.  

 


