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01. Minh Ngọc. ĐẺ ÍT THÌ KHỎE, THÌ GIÀU... / Minh Ngọc // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 01/9/2014.- Số 209 + 210 + 211.- Tr.39. 
 

Là địa bàn có nhiều dân tộc chung sống rải rác ở 17 bản; trong đó có những 

dân tộc đặc biệt khó khăn như: Kháng, Khơ Mú, La Ha nên công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) ở xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, Sơn La, 

gặp những khó khăn không nhỏ. 

Một trong những khó khăn lớn nhất đó là trình độ dân trí của người dân vùng 

sâu, vùng xa và hiểu biết về công tác DS - KHHGĐ. Cái quan niệm “Ta đẻ thì ta 

nuôi, nhà đông người mới mạnh” từng ăn sâu trong ý thức hệ của rất nhiều người. Để 

thay đổi nhận thức của người dân, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc rất tích 

cực, phối hợp tổ chức tốt nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, giải thích, tư vấn 

hỗ trợ và thực hiện dịch vụ về công tác DS - KHHGĐ tại xã, các cụm bản; thông qua 

các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ... Ông Quàng Văn 

Thương - Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong năm vừa qua chúng tôi đã phối hợp 

trung tâm y tế huyện tuyên truyền cho các cặp vợ chồng về những tác động không tốt 

của việc sinh con thứ 3, sinh con một bề làm mất cân bằng giới tính. Vai trò của các 

già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ cũng được quan tâm khích lệ để tạo hiệu quả 

cao trong hoạt động này. 

Anh Lò Văn Thân, 28 tuổi, dân bản Tạng Phát, tâm sự: Ngày trước các gia 

đình đẻ nhiều con bởi một số người muốn lấy người làm nương, làm ruộng; một số 

người thì cũng chẳng biết làm thế nào để tránh có con khi quan hệ vợ chồng. Nay thì 

chúng tôi hiểu rồi, nếu đẻ nhiều mà không biết cách làm ăn thì chỉ làm khổ con, khổ 

cháu và khổ cả chính mình, đói nghèo cứ thế đeo đuổi. Vợ chồng tôi tuy còn trẻ, con 

út cũng đã hơn 4 tuổi nhưng chúng tôi quyết tâm dừng lại ở 2 con để gây dựng cuộc 

sống cho mình. 

Bên chân ruộng lúa sắp gặt bên bản Nà Ta, chị Quàng Thị Thuận, 25 tuổi, cho 

biết: Chiềng Pha tuy toàn bộ dân sống bằng nông nghiệp nhưng không có nhiều đất 

ruộng, đất nương như những xã khác. Bởi thế, nếu cứ đẻ nhiều thì không có sức để đi 

làm, không có tiền để mua giống tốt, phân bón tốt cho cây trồng. Như thế là thu nhập 

thấp, là lại đói ăn, lại thất học... Cán bộ bảo thế và mình cũng thấy đúng như thế. Chị 

em phụ nữ trong bản chúng tôi mỗi khi sinh hoạt lại bày cho nhau cách vận động 

chồng và gia đình chồng cùng thực hiện tốt việc sinh đẻ có kế hoạch, tránh tảo hôn, 

kết hôn cận huyết. Đó cũng là một cách xóa nghèo của người dân chúng tôi. 
 

02. B.K. SƠN LA: HƠN 50% SỐ CẦU TREO CẦN ĐƯỢC SỬA CHỮA / B.K // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/9/2014.- Số 209 + 210 + 211.- Tr.38. 
 

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, hiện toàn tỉnh có 311 cầu treo phục 

vụ dân sinh. Tuy nhiên chỉ có 135/311 chiếc cầu treo còn khá tốt (chiếm khoảng 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2014 3 

43%) và 159 chiếc khác cần được sửa chữa để phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa đi 

lại qua suối trong mùa mưa lũ. 

Được biết trong năm 2014, ngoài việc duy tu, sửa chữa những cầu treo bị hư 

hỏng, tỉnh Sơn La đã có kế hoạch xây mới 29 chiếc cầu treo phục vụ đi lại cho đồng 

bào vùng sâu, vùng xa, trong đó 14 cầu treo theo đề án của Bộ Giao thông Vận tải, 

15 cầu treo theo đề án của Tổng đội Thanh niên xung phong. 
 

03. Đặng Thị Ánh Tuyết. ĐỒNG BÀO MÔNG Ở MỘC CHÂU VUI TẾT ĐỘC 

LẬP / Đặng Thị Ánh Tuyết // Biên phòng.- Ngày 03/9/2014.- Số 71.- Tr.12. 
 

Tết Độc lập của người Mông trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) ra đời từ 

cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Để ghi nhớ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn 

Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng bào đã lấy ngày 2/9 

hằng năm để tổ chức lễ hội, ăn mừng. Năm nay, nằm trong khuôn khổ lễ hội mừng 

Tết Độc lập, trong 3 ngày, từ 31/8 đến 2/9, tại huyện Mộc Châu đã diễn ra hàng loạt 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách được hòa mình vào không khí náo nhiệt của 

Tết Độc lập với các hoạt động văn hóa cộng đồng mang đặc trưng các dân tộc, biểu 

diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc... 
 

Cũng xem: 

04. Văn An. RỘN RÀNG TẾT ĐỘC LẬP TRÊN CAO NGUYÊN / Văn An // 

Tuổi trẻ thủ đô.- Ngày 01/9/2014.- Số 1413- Tr.22. 
 

05. Thúy Hà. NHIỀU HOẠT ĐỘNG TẠI TẾT ĐỘC LẬP 2.9 Ở MỘC CHÂU / 

Thúy Hà // Văn hóa.- Ngày 01/9/2014.- Số 2517.- Tr.6. 
 

06. Trường Sơn. TẾT ĐỘC LẬP TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Trường 

Sơn, Hải Huy // Quân đội nhân dân.- Ngày 04/9/2014.- Tr.5. 
 

07. Sỹ Hào. LỄ ĐỘC LẬP - TẾT KẾT ĐOÀN / Sỹ Hào // Dân tộc và phát triển.- 

Ngày 05/9/2014.- Số 72.- Tr.6 - 7. 
 

08. Tuệ Minh. NGẤT NGÂY VỚI CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Tuệ Minh // 

Lao động thủ đô cuối tuần.- Ngày 13/09/2014.- Số 110.- Tr. 16. 
 

09. Đinh Tiến Niếc. NỖI NIỀM BẢN “BA KHÔNG” / Đinh Tiến Niếc // Văn 

hóa.- Ngày 05/9/2014.- Số 2519.- Tr.9. 
 

Suối Pứng là bản đặc biệt khó khăn của đồng bào Mông thuộc xã Chiềng 

Sại, huyện Bắc Yên (Sơn La). Bản có 37 hộ, 146 khẩu, 100% là dân tộc Mông và 

cả 37 hộ đều là hộ nghèo. Bản được mọi người gọi với cái tên là bản “Ba không” 

vì đến nay bản vẫn “Không đường ô tô, không điện lưới quốc gia và không sóng 

truyền hình”. 

Nằm ở vị trí giữa sống núi giáp ranh ba xã: Chiềng Sại (Bắc Yên); Tân Hợp  
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và Tân Lập (Mộc Châu), cách trung tâm xã Chiềng Sại hơn 10km. Đất đai hạn hẹp, 

cả bản chỉ có vài héc ta đất nông nghiệp để trồng ít lúa nước và làm nương ngô, thu 

hoạch bấp bênh, nên đời sống bà con trong bản gặp không ít khó khăn. Cho đến hôm 

nay, bản vẫn chưa có đường giao thông đi lại, chủ yếu đi lại bằng đường mòn tắt núi. 

Còn điện thắp sáng thì chỉ trông chờ vào mùa mưa, một số hộ tranh thủ mua máy 

phát điện mini nhưng chỉ được một mùa, còn hầu hết bà con trong bản đều nghèo, 

phải dùng đèn dầu, hoặc đốt lửa lấy ánh sáng phục vụ sinh hoạt. Trong khi đó, điểm 

tái định cư Nậm Khao (Tân Lập) chỉ cách bản Suối Pứng khoảng 1 km thì điện lưới 

quốc gia đã có cách đây hơn 10 năm. Ông Lù A Súa, Chi hội trưởng Người cao tuổi 

của bản, cho biết “Bà con chúng tôi ở đây khổ lắm! Đường không có, điện cũng 

không. Làm lụng cả năm vẫn không đủ ăn, nhưng định cư ở đây lâu rồi, cũng đã 

quen với cảnh này, chỉ tội bọn trẻ con thôi, nó đi học nhưng tối về không có điện, 

phải dùng ánh đèn dầu leo lắt học bài, thật tội nghiệp!”. 

Còn cô giáo Vũ Thị Loan, giáo viên cắm bản Suối Pứng, thì than thở “Về đêm 

cả bản chìm trong bóng tối, không biết đến bao giờ bản mới có điện, may mà trật tự 

an ninh đảm bảo. Giáo viên lên đây dạy buổi sáng, buổi chiều phải chuẩn bị giáo án 

cho ngày hôm sau vì tối không có điện. Điểm trường mẫu giáo đã được nhà xây cấp 

4, còn điểm trường tiểu học vẫn phải sử dụng nhà lớp học bằng gỗ dựng đã lâu nên 

mối mọt và các thầy cô vẫn phải ở tạm trong những ngôi nhà công vụ “tranh tre, mái 

lá”.  

Ông Đinh Văn Nén, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sại, cho 

biết “Bản Suối Pứng, có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn nhất của xã hiện nay, 

mặc dù xã đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc vận động tuyên truyền, giúp bà con 

phát triển kinh tế - xã hội, nhưng đến nay bản vẫn chưa thoát khỏi đói nghèo, bởi đất 

sản xuất hạn hẹp. Thêm vào đó, đến nay bản vẫn chưa có đường, điện để mở mang 

giao lưu. Điểm trường tiểu học của bản đã xuống cấp trầm trọng, rất nguy hiểm cho 

giáo viên và học sinh. Việc tu bổ lại trường lớp, mua sắm cơ sở vật chất đang hết sức 

cần thiết. Việc này chúng tôi đã có báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo”. 

Để tháo gỡ khó khăn cho bản Suối Pứng, rất mong các cấp, các ngành của 

huyện và tỉnh sớm đến khảo sát nắm tình hình và có giải pháp hỗ trợ đầu tư mở 

đường giao thông để bà con thuận lợi trao đổi hàng hóa; sớm kéo điện lưới quốc gia 

về bản để bà con cập nhật thông tin, nâng cao dân trí; tổ chức xây dựng đề án phát 

triển kinh tế để bản Suối Pứng từng bước thoát khỏi nghèo, định canh, định cư, ổn 

định cuộc sống. 
 

10. Hoàng Đức. SƠN LA: BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN HƠN 400 VIÊN 

MA TÚY TỔNG HỢP / Hoàng Đức // Đại đoàn kết.- Ngày 06/9/2014.- Số 249.- 

Tr.2. 
 

Ngày 5/9, Công an TP. Sơn La (tỉnh Sơn La) cho biết, đang tạm giữ hai đối 
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tượng Lò Văn Pành (SN 1982, trú tại bản Phiêng Cải) và Lò Văn Mầng (SN 1973, 

trú tại bản Nhạp) xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để điều tra về hành 

vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút đêm 4/9, tại 

khu vực tổ 9, phường Tô Hiệu (TP. Sơn La), công an đã bắt quả tang Lò Văn Pành 

và Lò Văn Mầng đang vận chuyển 438 viên ma túy tổng hợp và 33,42 gam heroin. 

Các đối tượng khai nhận lên Điện Biên để mua ma túy rồi vận chuyển về Sơn La bán 

kiếm lời. 
 

Cũng xem: 

11. Minh Phượng. SƠN LA: BẮT QUẢ TANG VỤ VẬN CHUYỂN MA TÚY 

TỐNG HỢP VÀ HEROIN / Minh Phượng // An ninh trật tự.- Ngày 06/9/2014.- 

Số 3328.- Tr.5. 
 

12. Nguyễn Huy Minh. THUNG LŨNG NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRÊN TRĂM 

TUỔI / Nguyễn Huy Minh // Lao động.- Ngày 6/9/2014.- Số 208.- Tr.5. 
 

Tây Bắc có - thiên - đường, tôi biết điều ấy khoảng 15 năm về trước, đó là 

một vùng thung lũng cẩm tú ẩn mật lửng lơ lưng chừng trời bốn mùa sương 

phủ. Cư dân người Thái, người Mông nơi này vạm vỡ, gieo ngô trên những 

sườn đồi dốc thót ruột, đi săn trong các vạt rừng ken dày cổ thụ ăn về tận thang 

gác nhà sàn. Và sống hàng thế kỷ. Có người đã sống qua tuổi 120. 

1. Không rõ vì sao tôi lại tìm thấy Mường Quên Lãng trong những chuyến đi  

lang bạt dọc ngang miền Tây Bắc thời tuổi trẻ. Mường Quên Lãng, tiếng Thái là 

Mường Lựm thuộc huyện Yên Châu, Sơn La, muốn đến được nơi ấy phải đi theo 

đường 6, qua hết sườn dốc cao nguyên Châu Mộc, hỏi đường người bản xứ rồi bỏ lộ 

cái quan, rẽ phải, đi sâu thêm vào rừng thẳm chừng 20km thì sẽ đến. Đã lâu lắm rồi, 

thời quan lang phìa tạo còn làm mưa làm gió xứ hoa ban, cả hai vùng Châu Mộc và 

Châu Yên mênh mông đều chưa hề biết đến sự tồn tại của Mường Lựm. Người nơi 

đây sống thầm lặng trong vạt rừng nách núi, xa cách với bốn phương. Đến một ngày 

đám lính săn của quan lang Châu Yên mải theo con nai trắng lạc trong Lúng Co 

Bưng (Lũng Cây Bương), tình cờ phát hiện ra những nếp nhà bé bỏng quần tụ bên 

nhau ở nơi này, họ về báo với quan, quan vào thu đất nhận người, đặt tên vùng cai trị 

thu tô, mộ phu mới là Mường Lựm, tức là mường - bị - bỏ - quên lâu nay trong dãy 

núi xa. 

Ngày ấy, từ đường 6 vào Mường Lựm, tôi còn phải đi chặng xe ôm, chặng 

cuốc bộ trên cung đường ngược núi lầy lội vì sạt lở, càng đi càng hiểm trở, dốc đứng, 

rợn ngợp xuyên rừng hoang, luồn trong mây mù, đạp lên lá mục. Đến nhà sàn trưởng 

bản, đặt ba lô xuống và hỏi rằng, nếu được ở nhờ nơi này thì phải tránh điều cấm kỵ 

gì? Trả lời: Không nên đến gần nơi thờ ma xó, đó là góc thiêng của mỗi gia đình, vậy 

thôi. Đêm xuân ấy, tôi được nếm món canh hến sông Đà nấu hoa ban Tây Bắc ngon 

tới tận tương lai, rồi trưởng bản đánh chiêng đánh trống gọi người đến cùng xòe bên 
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bếp lửa, bên những gương mặt dần sáng hơn rượu, nồng nàn hơn rượu. Khi bình 

minh lên, tôi đã gặp rất nhiều người già cả nơi này như những gốc cây rừng biết đi 

biết đứng; nắm những đôi bàn tay thô ráp, khô lạnh như từ lâu lắm rồi máu không 

còn chảy dưới da của họ. Thời ấy, thung lũng Mường Lựm có khoảng 10 người 

người sống trên trăm tuổi và khoảng 30 người đang ở lứa tuổi 90 tới 100, có những 

người đã có cả trăm cháu chắt như các cụ Hà Văn Khoong, Hoàng Quảng Inh, Lò 

Thị Huôi, Quàng Văn Sướng, Hà Phong Váng, Hoàng Thị Xé... Đồng nghiệp Đỗ 

Doãn Hoàng về sau này cũng đã đặt chân đến Mường Lựm và hoàn thành một phóng 

sự có tiêu đề đến nay tôi vẫn nhớ: “Thung lũng tu tiên”. 

2. Mường Lựm có riêng một huyền thoại. Chuyện xưa kể rằng, nơi này có cô 

con gái mồ côi cha, càng lớn càng xinh đẹp khả ái, rất nhiều người theo đuổi. Một 

hôm, cô đi tắm ở mạn sông Đà, vừa về đến đầu bản thì thấy một bóng trắng bám 

theo. Hóa ra là một chàng trai hào hoa, áo quần trắng tinh, đến tận nhà làm quen; dần 

dà, hai người tâm đầu ý hợp. Chuyện chưa đâu vào đâu thì bỗng một hôm chàng áo 

trắng bị đám trai bản ghen ghét lén bỏ lá độc vào bát nước cho đứt ruột mà chết. 

Không ai rõ chàng từ đâu mà đến, chỉ biết đó là người khách lạ đầu tiên nằm chết ở 

đây. Ít ngày sau, trai tráng săn được một con nai trắng, cả bản chia nhau, riêng cô gái 

cùng mẹ đi nương nên không ăn thịt. Đêm ấy, vạt rừng quanh bản có nhiều tiếng 

than khóc: “Các ngươi đã giết con trai vua Thủy Tề rồi”. Gần tảng sáng, một tiếng 

nổ long trời lở đất, đất đá bay mù mịt, cây lớn đồng loạt bật tung, toàn bộ thung lũng 

sụt xuống như bị ai dìm xuống hố sâu vô tận. Cả bản hoảng loạn bỏ chạy, nhưng 

không ai thoát khỏi được miệng vực đang lở xuống. Riêng cô gái vừa chạy vừa lôi 

mẹ mình theo bóng một chàng trai mặc quần áo trắng tinh và một con nai trắng vừa 

chạy vừa tác liên hồi dẫn đường. Đến mép bản thì vạt áo Thái phía sau của cô gái bị 

cành cây móc chặt. Bỗng dưng con nai biết nói tiếng người, quay lại bảo cô xé cụt 

vạt áo phía sau đi mà chạy. Cô gái làm theo và đẩy mẹ lên vách núi, nơi đất lở không 

phạm tới. Hồi kết của câu chuyện là khi thảm họa qua đi, chàng trai con vua Thủy Tề 

và cô gái quay về Mường Lựm sống bên nhau đến đầu bạc răng long, đem lại sự tái 

sinh vĩnh cửu cho thung lũng bây giờ. Vùng đất sụt xuống và biến mất ngày ấy giờ là 

hồ Lốm nằm chính giữa thung lũng lạ lùng này, nhiều đời chưa bao giờ cạn nước, 

còn tất cả các cư dân người Thái hiện nay của Mường Lựm đều mặc trang phục cổ 

truyền cộc vạt phía sau, thoáng trông như vừa bị ai giật đứt. 

Bây giờ đi Tây Bắc không còn vất vả như chục năm về trước nữa, chúng tôi 

có thể dùng xe giường nằm, chạy 5 - 7 tiếng là đã vượt qua cao nguyên Châu Mộc. 

Bạn vong niên Đào Quang Tố đón chúng tôi ở cửa ngõ vào Mường Lựm. Đất Yên 

Châu này năm 1955 xảy ra thảm họa hổ, trong vòng 2 năm đã vồ chết gần 100 người. 

Châu ủy đã huy động bộ đội địa phương, du kích, thanh niên xung kích săn lùng diệt 

hổ, chỉ tính đến cuối năm 1957 đã tiêu diệt tới 49 chúa sơn lâm, dân mới tạm sống 
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yên. Trên sân thượng nhà ông Tố bây giờ đặt bàn thờ một người nữ thanh niên xung 

phong miền xuôi lên Yên Châu thì bị hổ vồ ăn thịt. Ông cũng là một người như thế, 

năm 1961, khi 17 tuổi, ôm ấp khát vọng văn chương đã xung phong đi xây dựng Tây 

Bắc theo “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên, rồi trở thành thầy giáo bản vùng 

này. Ông bày tỏ lòng biết ơn vì tôi đã đánh thức lại cả một giấc mơ văn chương 

tưởng như đã lãng quên đi trong những lần gặp gỡ mười mấy năm về trước, bằng 

một ngôn ngữ hài lòng. Hàn huyên đêm Yên Châu trong tiếng mưa rừng xối xả, 

chúng tôi ngủ một chút rồi chờ tới non trưa để vào Mường Lựm, sau khi nắng đã 

hong khô bớt đất bùn trên các cung đường dốc đứng. 

3. Nhà Hoàng Kim Phong nằm gần ngay lối rẽ xuống thung lũng Mường 

Lựm, đầu ngõ trồng vui dăm cây đào rừng đang rụng đầy quả chín xuống mấy vạt 

lúa non. Ông Phong người Thái, sinh năm 1947, làm lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân 

dân (KSND) huyện từ 1983, mới nghỉ hưu được 2 năm. Ông bảo đời ông chưa hề bị 

một bản kiểm điểm nào, chưa hề bị một cử tri nào chất vấn khi họp Hội đồng nhân 

dân (HĐND): “Tôi xin nghỉ sớm 2 năm để lấy 120 triệu mà người ta không cho, 62 - 

63 tuổi rồi mới được nghỉ, bực ơi là bực. Ở đất huyện chân không chằng không bám, 

về quê mình thôi. Hồi tôi mới sinh ở đây, bốn bề xung quanh là rừng, suốt cả mùa 

đông không nhìn thấy mặt trời. Sương mù dày lắm, phải lấy cỏ gianh ốp vào vách 

nhà làm bằng bương cho đỡ lạnh. Dạo ấy, tôi vẫn thấy dấu chân voi ở hủm nước Bua 

San; thường nghe tiếng kẻng báo động gọi đi săn gấu ăn ngô; khỉ, chuột, sóc, gà lôi 

đầy quanh rừng; cá từng vũng, từng vũng, thích thì dùng súng bắn, thích thì quăng 

chài, thoải mái”. Nghỉ hưu, ông Phong về lại bãi cỏ may của đất quê xưa, 80 dân 

quân chỉ từ 6h đến 9h sáng là dựng hoàn tất cái nhà sàn và bắt đầu cuộc sống mới. 

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Đức Minh (sinh năm 1940) bảo rằng, lúc nào 

cũng thấy người ở đây lao động, lao động từ khi còn thơ bé và khâu vá, đan lát tới 

tận lúc lìa đời. Người già nhất mà ông biết là bà Hà Thị Xé, 121 tuổi, nay đã mất 

cùng nhiều người khác nữa trên trăm tuổi. Ông Chủ tịch không nhớ nhiều lắm, Phó 

Chủ tịch Hội Cà Văn Bương mới từ nơi khác về định cư nên cũng không nắm được 

gì nhiều. Bạn đồng hành Đào Quang Tố đỡ lời rằng, những người thời ấy không phải 

lo lắng gì nhiều, người trước lo 10 phần, người nay lo 100 phần. Lo lắng tinh thần 

giờ gấp nhiều lần quá. Ở đây người ta tự tìm cây rừng chữa cho mình mỗi khi ngã 

bệnh; họ có niềm tin rằng mỗi người có tới 80 hồn ở các bộ phận trong cơ thể, nếu 

hồn ở bộ phận nào lưu lạc thì bộ phận đó sẽ sinh ra bệnh, thường đã cúng chữa bệnh 

thì hễ vuốt chỗ nào là khỏi đau chỗ ấy, thậm chí những cặp vợ chồng còn cúng xin 

con. Cộng với bầu không khí tuyệt đối sạch sẽ, đồ ăn thức uống hết sức an toàn đã 

tạo nên một thung lũng nhiều khác biệt. Chúng tôi phải tạm dừng câu chuyện để 

quay lại đường 6, bởi trên đầu cơn mưa rừng đang kéo đến. 

Non trưa ngày hôm sau quay lại, cán bộ xã Quàng Văn Quyết đã đợi sẵn. Cha  
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anh là cụ Quàng Văn Tủi, 95 tuổi, vừa mất dạo tháng 5. Nhà anh thịt một con trâu 

làm 3 ngày tang cho ngày chết, ngày ở, ngày đi, rồi hỏa táng. Giờ tro cốt cụ đã nằm 

lại trong rừng ma chung của bản, còn linh hồn có lẽ đã đến với Niết Bàn lớn (Liến 

Pán luống) theo tục lệ: “Ta cất bước vượt rừng hương thoảng/ Thẳng đường đến với 

Niết Bàn lớn lồng lộng/ Ấm áp trời quang quẻ/ Nơi trẻ mãi không già/... Lúa đầy 

đồng/ Cá chật sông/... Khăn piêu rực sào phơi/ Thêu ren hoa gối trắng...”. Quyết dắt 

tôi đi thăm mẹ là cụ Quàng Thị Lả, sinh năm 1924. Hơn 90 tuổi nhưng bà đang chuốt 

nan đan gùi, trong những ngày tạnh ráo còn có thể đi nương. Lại dắt qua nhà thăm bà 

Hoàng Thị Nhưa, sinh năm 1917, đã 98 tuổi. Bà là mẹ của Hoàng Huy Thưởng - 

Hiệu trưởng trường tiểu học Mường Lựm. Bà vốn là đội trưởng sản xuất, 55 tuổi 

đáng ra là đã hết tuổi lao động, nhưng ở đây không ai ngừng lao động, cho tới 90 - 

100 vẫn đi làm, loanh quanh vườn tược, rừng ruộng. Anh Quyết kể, chính tay anh  

đã trao tặng rất nhiều lần tiền và lụa cho những người già ở Mường Quên Lãng. 

Anh hối người nhà thịt vịt, làm bầu bí, đi vay gạo tẻ về thổi cơm vì đoán 

chúng tôi không ăn được gạo nếp, cơm đun bằng gỗ bách xanh thơm lạ thơm lùng. 

Vợ cả mất tháng 12 năm trước, đã lấy vợ mới, con út bị áp xe não, về Hà Nội mổ ở 

bệnh viện Bạch Mai, may mà chưa chuyển sang u, giờ cậu bé đi lại chầm chậm trong 

ngôi nhà sàn rộng gần 300m2 Quyết tự kéo gỗ rừng về dựng từ năm 1988. “Tôi khổ 

mà…” - Quyết nói. “Mỗi người một phận, anh ạ” - tôi nói. Quyết ừ. Ngày nào Quyết 

cũng dậy từ 5h sáng thăm nom mọi việc trong nhà, đi làm việc xã, rồi thăm đồng, 

thăm rừng, thăm ruộng cho tới 7h tối mới về. Đôi bàn tay cứng cỏi của anh là rất đỗi 

bình thường so với người nơi này nhưng mạnh mẽ hơn hẳn so với chúng tôi. Lúa 

nương thơm, mắc khén cũng thơm, cầm tay tôi nâng chén, Quyết cười: “Sao bàn tay 

mày mềm như lụa thế này?!”. Trong không gian thơm sực hương rượu cất lẩu xiêu 

vương khói bếp vừa dụi lửa, tôi gặp lại cảm giác của những năm tháng xưa cũ trước 

đây, thấy mình là một vị quân vương nhỏ. 

Tây Bắc có thiên đường, có lẽ tôi đã không nhầm lẫn về điều đó. 
 

13. Thanh Hằng. YÊU CẦU SƠN LA VÀ HÒA BÌNH KHẨN TRƯƠNG NGĂN 

DỊCH SỞI / Thanh Hằng // Công an nhân dân.- Ngày 07/9/2014.- Số 3329.- Tr.2. 
 

Ngày 6/9, Phó giáo sư Tiến sĩ (PGS.TS) Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế 

dự phòng, Bộ Y tế, cho biết, Cục đã gửi công điện đến Giám đốc Sở Y tế Sơn La và 

Hòa Bình đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch sởi, với việc giám sát chặt 

chẽ diễn biến của dịch bệnh sởi nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc, thực hiện 

các biện pháp xử lý ổ dịch triệt để, tiếp nhận, cách ly điều trị, tránh lây lan và biến 

chứng cho bệnh nhân. Cục cũng đề nghị rà soát thống kê toàn bộ trẻ em từ 1 - 14 tuổi 

trên phạm vi toàn tỉnh để phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương nhanh chóng 

tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi, rubella ngay trong tháng 9, nhằm khoanh 

vùng ổ dịch. Từ giữa tháng 8/2014 đến nay, đã phát hiện ổ dịch sởi tại huyện Vân 
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Hồ, tỉnh Sơn La với 50 trường hợp. Tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình (giáp huyện Vân Hồ) cũng có một ổ dịch sởi được phát hiện với 93 trường hợp 

sốt phát ban nghi sởi tại xã. 
 

14. Đắc Cường. THỦY ĐIỆN SƠN LA HƯỚNG TỚI 60 NĂM NGÀY TRUYỀN 

THỐNG / Đắc Cường // Nông thôn ngày nay.- Ngày 08/9/2014.- Số 215.- Tr.16. 
 

Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nguồn nhân lực 

chuẩn bị tiếp quản nhà máy Thủy điện Lai Châu - đó là mục tiêu “kép” mà Công ty 

Thủy điện Sơn La đã và đang tập trung thực hiện, lập thành tích thiết thực chào 

mừng 60 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 

21/12/2014) 

NỖ LỰC SẢN XUẤT 

Dự kiến, năm nay Thủy điện Sơn La sẽ cho sản lượng điện đạt 8,401 tỷ kWh, 

đóng góp quan trọng cho nguồn cung của hệ thống điện quốc gia. 

Để nhà máy vận hành an toàn, liên tục trong mùa mưa lũ, ngay từ đầu năm 

2014, Công ty Thủy điện Sơn La đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống lụt 

bão và tổ chức triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm. Cụ thể, công tác 

sửa chữa, bảo dưỡng, trùng tu, đại tu các tổ máy theo kế hoạch được EVN phê duyệt 

đã được thực hiện xong trước mùa mưa bão, bảo đảm an toàn, chất lượng và vượt 

tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, công ty còn tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và 

kiểm tra, vận hành chạy thử nâng hạ các hệ thống cửa xả của nhà máy, đảm bảo vận 

hành an toàn cho quá trình xả lũ. 

Công ty đã tiến hành kiểm tra phạm vi bảo vệ hành lang an toàn tại khu vực 

vùng lòng hồ trên địa bàn 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Đồng thời, phối hợp 

với Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) kiểm tra 

tình trạng vận hành của đập Thủy điện Sơn La, đảm bảo vận hành an toàn trong suốt 

mùa mưa lũ. 

SẴN SÀNG CHO THỦY ĐIỆN LAI CHÂU 

Từ năm 2013, chuẩn bị cho kế hoạch đưa Nhà máy Thủy điện Lai Châu vận 

hành vào năm 2015, Công ty Thủy điện Sơn La đã thành lập Phòng Chuẩn bị sản 

xuất Lai Châu với hơn 30 cán bộ công nhân viên là những kỹ sư có trình độ, năng 

lực, kinh nghiệm và đã tham gia trực tiếp vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La. Đến 

nay, Phòng Chuẩn bị sản xuất Lai Châu đã hoàn thành tư vấn, giám sát lắp đặt và 

đồng bộ thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu, đảm bảo an toàn, chất lượng và 

vượt tiến độ đề ra, đảm bảo năm 2015 đưa tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu 

vào vận hành. 

Với việc triển khai tổng thể kế hoạch sản xuất và phương án phòng chống lụt 

bão trong thời gian vừa qua, Công ty Thủy điện Sơn La đang phấn đấu hoàn thành 

xuất sắc kế hoạch, sản xuất năm 2014, lập thành tích chào mừng 60 năm truyền   
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thống ngành Điện lực Việt Nam. 
 

Cũng xem: 

15. Nguyễn Đắc Cường. CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA: THI ĐUA CHÀO MỪNG 

85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM / Nguyễn Đắc Cường 

// Lao động công đoàn.- Kỳ 1 tháng 9/2014.- Số 555.- Tr.37. 
 

16. Hoàng Hanh. BÀN GIAO SÂN CHƠI, KHU SINH HOẠT VĂN HÓA CHO 

BẢN THẲM HON / Hoàng Hanh // Kinh doanh và tiếp thị.- Ngày 08/9/2014.- Số 

950.- Tr.6. 
 

Công ty Thủy điện Sơn La đã tổ chức Lễ bàn giao sân chơi thể thao và sinh 

hoạt văn hóa cộng đồng cho nhân dân bản Thẳm Hon xã Tạ Bú huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La. Công trình có quy mô diện tích 1.200,0m2, tổng giá trị 70 triệu đồng do 

Chính quyền và Công ty Thủy điện Sơn La phát động toàn thể cán bộ công nhân viên 

(CBCNV) quyên góp, ủng hộ. 

Bản Thẳm Hon là bản 100% nhân dân là dân tộc H’Mông có vị trí địa lý gần 

Công trình Thủy điện Sơn La; việc bàn giao công trình trước dịp kỷ niệm 69 năm 

Quốc khánh và Tết Độc lập 2/9/2014, tạo điều kiện cho nhân dân bản Thẳm Hon có 

khu vui chơi thể thao, văn hóa sinh hoạt cộng đồng; làm cho Tết Độc lập 2/9 của 

nhân dân vui hơn, ý nghĩ hơn. 
 

17. Sỹ Lực. XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH PHỦ LÝ VÀ THÀNH PHỐ SƠN LA 

/ Sỹ Lực // Tiền phong.- Ngày 11/9/2014.- Số 254.- Tr.5. 
 

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải ngày 

10/9. Dự án xây dựng tuyến tránh TP. Sơn La có chiều dài khoảng 24km, đầu tư xây 

dựng theo tiêu chuẩn cấp III miền núi. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Dự 

án xây dựng quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Phủ Lý cũng có chiều dài khoảng 24km. Hai 

dự án này đều được triển khai theo hình thức xã hội hóa, có thu phí, dự kiến khởi 

công trong tháng 10 tới.  
 

18. Minh Nhật. SƠN LA: TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO VỆ 

TRẺ EM NĂM 2014 / Minh Nhật // Tạp chí Gia đình và trẻ em.- Ngày 

11/09/2014.- Số 37.- Tr.48 - 49. 

 

Nhiều năm gần đây, tỉnh Sơn La được đánh giá cao trong việc thực hiện 

đồng bộ các chính sách, pháp luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng dân tộc thiểu 

số. 

CÔNG TÁC CHĂM SÓC, BẢO VỆ TRẺ EM ĐƯỢC QUAN TÂM ĐÚNG MỨC 
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Sơn La là một tỉnh miền núi cao phía Bắc, có tổng số 298.380 trẻ em dưới 16 

tuổi, chiếm 27,2% dân số. Trong đó, có gần 110.000 trẻ em hiện đang sống trong các 

hộ gia đình nghèo và hộ cận nghèo; gần 6.230 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở Lao động 

Thương binh xã hội (LĐTBXH) tỉnh Sơn La) đã phối hợp với các cơ quan thông tin 

đại chúng từ Trung ương đến địa phương, thực hiện nhiều chuyên mục về công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em (BVCSTE). Đặc biệt, trong Tháng Hành động Vì trẻ em, 

tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em. 

Việc thực hiện các mục tiêu khác trong công tác BVCSTE 6 tháng đầu năm 

đạt được những kết quả khả quan, đã tạo đà cho kế hoạch hoạt động năm 2014 hoàn 

thành tốt. Phòng BVCSTE đã tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Quyết 

định 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật 

tim bẩm sinh cho trẻ em bị bệnh tim giai đoạn 2014 - 2015. Thực hiện quy định mức 

chi đối với các hoạt động của mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn (HCĐBKK) dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch Hành động 

quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Sơn La giai đoạn 2014 - 2020. 

Phòng BVCSTE cũng tham mưu cho lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh trong việc thực 

hiện kế hoạch liên ngành về công tác BVCSTE giữa Sở LĐTBXH và Sở GD - ĐT 

giai đoạn 2013 - 2020; kế hoạch hoạt động qũy bảo trợ trẻ em năm 2014; kế hoạch 

thực hiện công tác BVCSTE và hướng dẫn công tác BVCSTE năm 2014. 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các cơ quan, ban, ngành và địa phương đã tổ 

chức thăm hỏi, tặng 1.098 suất quà cho trẻ em có HCĐBKK tại các xã khó khăn 

trong tỉnh, trị giá 247 triệu đồng. Sở LĐTBXH đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 

cấp 145.803 thẻ bảo hiểm y tế (tính từ đầu năm đến 12/8/2014) cho trẻ em dưới 6 

tuổi; Phối hợp với Sở VHTTDL và UBND thành phố tổ chức Lễ phát động tháng 

Hành động Vì trẻ em năm 2014 với sự tham gia của 700 người; Phối hợp với Sở 

VHTTDL tổ chức Giải Bơi lội thiếu niên - nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ XI năm 

2014, với sự tham gia của gần 60 vận động viên. Sở LĐTBXH cũng đã rà soát, lập 

danh sách hơn 900 trẻ em khuyết tật về mắt, môi, vận động và khuyết tật khác đăng 

ký khám sàng lọc năm 2014; Đã khám sàng lọc cho 92 trẻ em bị tim bẩm sinh, chọn 

28 cháu đi phẫu thuật miễn phí; Trao 50 xe đạp và 98 suất học bổng cho trẻ em 

nghèo hiếu học năm học 2013 - 2014; Tuyên truyền, vận động đến hơn 100 cơ 

quan, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm hưởng ứng đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em 

gần 100 triệu đồng. 

HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT KẾ HOẠCH NĂM 2014 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Phòng BVCSTE tỉnh sẽ tiếp 

tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên mục, chuyên 

trang tuyên truyền về công tác BVCSTE; Phối hợp với Tỉnh đoàn, Nhà Thiếu nhi 
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tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền, ngoại khóa về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em; Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Trung 

thu, phối hợp với Sở GD - ĐT, Tỉnh đoàn và UBND huyện Phù Yên tổ chức hội thi 

tìm hiểu về chính sách pháp luật về BVCSTE trong các trường THCS ở địa bàn 

huyện Phù Yên; Phối hợp với Trung tâm 2 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám 

sàng lọc và phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 100 trẻ em khuyết tật. 

Cùng với đó là phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ 

chức phẫu thuật tim bẩm sinh cho 28 cháu đã có chỉ định phẫu thuật. 

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH tích cực vận động xây dựng qũy Bảo trợ trẻ em 

các cấp, tổ chức các hoạt động trợ giúp cho trẻ em có HCĐBKK, trẻ em nghèo, trẻ 

em dân tộc thiểu số; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt 

động BVCSTE trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và sự đồng 

thuận trong xã hội, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong công tác BVCSTE. 
 

19. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 12/09/2014.- Số 

109.- Tr.8. 
 

Trong 8 tháng năm 2014, Trạm y tế xã Phiêng Ban (Bắc Yên) tổ chức khám, 

chữa bệnh cho 2.979 lượt bệnh nhân, trong đó: Chuyển lên tuyến trên 1.426 bệnh 

nhân, điều trị 1.553 bệnh nhân. Trạm còn xây dựng được một thuốc nam mẫu với 

trên 60 loại cây thuốc đạt yêu cầu theo Tiêu chí của Bộ Y tế. 
 

20. Q.S. CHẬM QUYẾT TOÁN DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN 

SƠN LA / Q.S // Đại biểu nhân dân.- Ngày 14/09/2014.- Số 257.- Tr.2. 
 

Tỉnh Sơn La cho biết, công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án di dân tái định cư 

Thủy điện Sơn La các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu còn chậm. Đến hết ngày 

25/8, Sơn La mới quyết toán được 79,3% dự án và 38% số phương án; Điện Biên 

quyết toán được 58% số dự án và 57% phương án; Lai Châu quyết toán được 72,8% 

số dự án và 76% số phương án. Nguyên nhân, do các tỉnh tập trung giải ngân kế 

hoạch vốn ứng trước năm 2014 - 2015 kéo dài đến 30/6. Ngoài ra, thời tiết không 

thuận lợi đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 
 

21. Hoàng Yến. GỠ NÚT THẮT ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN 

VỮNG / Hoàng Yến // Đại đoàn kết.- Ngày 14/09/2014.- Số 257.- Tr.1 - 2. 
 

Ngày 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn công 

tác của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du 

lịch, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Dù còn 

phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với nỗ lực của cả hệ thống 

chính trị, Sơn La đang có nhiều cơ hội để tạo ra những đột phá mới. 
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Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa, trong 8 tháng đầu năm 

2014 kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên 

địa bàn tỉnh đạt 10.376 tỷ đồng, tăng 1.089 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch, tăng 11,7% 

so với cùng kỳ năm trước; tổng sản phẩm (GDP) ước đạt 7.119 tỷ đồng, tăng 8,93% 

so với cùng kỳ năm 2013. Tỉnh đã phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ ban 

hành Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thí điểm cho hộ nông dân góp vốn cổ phần bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để 

hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sản 

xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 

4.355 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống ma túy, 

xây dựng đời sống văn hóa mới, phát triển giáo dục đào tạo; giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, giữ vững, tạo điều kiện 

thuận lợi và phục vụ thực hiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - đảm bảo quốc 

phòng an ninh của tỉnh…  

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Sơn La đã đề nghị UBTƯMTTQ Việt Nam tiếp tục 

quan tâm, phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ 

quốc (MTTQ) tỉnh nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động; tạo điều kiện cán bộ lãnh 

đạo, cán bộ làm công tác mặt trận tỉnh được tham gia các chương trình hoạt động 

công tác mặt trận của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc MTTQ tỉnh 

trong thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm 

đầu tư các chương trình, mục tiêu quốc gia, hỗ trợ về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế 

- xã hội, giảm nghèo bền vững ở các xã còn đặc biệt khó khăn, các bản vùng cao biên 

giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; thực hiện tốt các chính sách an sinh 

xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương 

những nỗ lực vượt qua khó khăn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La 

trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây 

dựng hệ thống chính trị... Chủ tịch yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt 

quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã 

hội; thực hiện mục tiêu xóa nghèo bền vững; phát huy thế mạnh của địa phương như 

phát triển du lịch văn hóa, trồng rừng, phát triển cây cao su; phát triển đàn bò sữa… 

Năm 2015, tỉnh phấn đấu thực hiện xong mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non ở các 

xã.  

Về công tác mặt trận, Chủ tịch nhấn mạnh, phải thường xuyên đổi mới nội 

dung, chương trình làm việc; đổi mới phương pháp công tác để phát huy vai trò, 

trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phát huy 

hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền 
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vững mạnh; tham gia tích cực vào nhiệm vụ giám sát theo các chương trình, nhiệm 

vụ, mục tiêu quan trọng; tham gia nhiệm vụ giảm nghèo thông qua các chương trình, 

mục tiêu cụ thể.  

“Đặc biệt muốn thúc đẩy ngành nông nghiệp Sơn La tăng trưởng cao hơn, để 

nông dân có thu nhập cao hơn, bền vững hơn, ngoài việc người nông dân phải tiếp 

tục lao động cần cù và sáng tạo thì cần “mổ xẻ” khâu trước và sau trong chuỗi sản 

xuất nông nghiệp. Người nông dân không có khả năng dự báo giá cả và nhu cầu thị 

trường. Đến kỳ thu hoạch, giá cây, con dù thấp nông dân vẫn phải bán, nếu không sẽ 

còn thiệt hại hơn và không có tiền trả nợ vụ trước. Tình trạng được mùa mất giá, 

được giá mất mùa diễn ra từ hàng chục năm song người nông dân không thể chi phối 

được. Có thể nói một cách hình tượng: Đầu vào giá cao và chất lượng kém vẫn phải 

mua, đầu ra giá thấp vẫn phải bán đang là hai gọng kìm giữ chặt thu nhập thấp của 

người nông dân cho dù năng suất đã liên tục tăng trong hơn 20 năm qua và với nhiều 

cây, con năng suất đã đạt loại cao nhất thế giới. Để chấm dứt nghịch lý: Năng suất 

cao, thu nhập thấp; năng suất cao, tăng trưởng thấp thì phải có một cuộc cách mạng ở 

khâu trước và khâu sau trong chuỗi sản xuất nông nghiệp nhằm tháo gỡ các nút thắt 

đối với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp”, Chủ tịch Nguyễn Thiện 

Nhân nhấn mạnh.  

Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chủ trì buổi làm việc với 

UBMTTQ tỉnh Sơn La; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Khu di tích 

lịch sử Nhà tù Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngân 

hàng NN&PTNT đến thăm và trao 100 con bò giống tặng một số hộ gia đình chính 

sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Châu. Đây là hoạt động cụ thể 

trong triển khai thực hiện Chương trình “Bò sinh sản giúp người nghèo biên giới”. 
 

22. Hải Thanh. GỠ VƯỠNG QUYẾT TOÁN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY 

ĐIỆN SƠN LA / Hải Thanh // Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 15/09/2014.- Số 

221.- Tr.2. 
 

Đó là nội dung Hội nghị giao ban bàn biện pháp chỉ đạo thực hiện công 

tác quyết toán dự án di dân tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La, thuộc các tỉnh 

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, vừa được tổ chức. 

Tại Hội nghị, đại diện ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và 11 huyện (nơi 

có dự án Thủy điện Sơn La) đều nêu ra những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, 

khiến công tác quyết toán còn chậm. Bộ Tài chính đề nghị chính quyền 3 tỉnh trên 

phải chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện các thủ tục thanh toán gửi cơ quan 

kiểm soát, thanh toán vốn, tránh dồn nhiều vào cuối năm. Đại diện 3 tỉnh cũng thống 

nhất việc đảm bảo hoàn thành quyết toán dự án theo đúng tiến độ. Cụ thể, đến hết 
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31/12/2014 thực hiện phê duyệt xong quyết toán đối với các dự án và phương án đã 

hoàn thành… 
 

23. Nhã Phương. TRẢ LẠI MÀU XANH CHO RỪNG / Nhã Phương // Đại 

đoàn kết.- Ngày 15/09/2014.- Số 258.- Tr.7. 

Trong khi nhiều địa phương chưa chú trọng đến việc trồng rừng thì tại xã 

Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La người dân lại tự ý thức được việc 

trồng và bảo vệ rừng. Người dân đã đồng thuận trồng rừng, thấy được tiềm 

năng và lợi thế mà rừng mang lại. Việc làm này đã và đang giúp địa phương 

phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

BẢO VỆ TỪ CHÍNH NGƯỜI DÂN 

Từ những ngày đầu tháng 8, người dân các bản Piêng Lán, Tà Số 1, Tà Số 2… 

của xã Chiềng Hắc đã ra quân trồng 1.000 cây hoa ban dọc Quốc lộ 6, kết thúc vụ 

trồng rừng năm 2014. Chủ tịch UBND xã, ông Phạm Văn Hợi phấn khởi cho biết: 

“Năm nay, huyện Mộc Châu đã trồng mới hàng trăm ha rừng. Chỉ riêng ở xã Chiềng 

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

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

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

lời, vì lo nếu cố quá sợ cây giống không đảm bảo chất lượng”. 

Đến với dân bản Tà Số 1 trên đỉnh dãy núi Tú Vàng hùng vỹ rất nhiều 

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

là 2 loại cây được địa phương trồng dọc theo các tuyến quốc lộ, đường liên xã, bản 

để làm đẹp tươi thêm hương sắc núi rừng Tây Bắc. Cái hay ở việc trồng rừng này là 

Nhà nước hầu như không phải đầu tư gì ngoài cây giống, chọn địa điểm trồng, còn 

công sức, phân bón là của dân. Dân trồng rừng và hưởng lợi nên bà con rất hăng hái. 

Đang mải miết chăm sóc những loại cây mới trồng, chị Lò Thị Tám, thôn Tà 

Số 1 cho biết: Diện tích rừng trồng mới này trước kia vốn là đất rừng. Khi nghèo khó 

người dân thường đốt rừng làm nương rẫy. Nhưng khi có chủ trương trả lại diện tích 

đất rừng đã phá, cấp cây giống miễn phí để người dân trồng lại số diện tích rừng đã 

mất, cho phép dân thu hoạch sản phẩm từ rừng trồng nên chúng tôi ủng hộ ngay. 

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

Với đặc thù là một trong những huyện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp 

lớn, địa hình phức tạp, Hạt Kiểm lâm Mộc Châu đã luôn phát huy tốt vai trò là lực 

lượng nòng cốt, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng 

nhiều mô hình xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ góp phần nâng cao độ che phủ 

của rừng. 

Nhìn bản thiết kế kỹ thuật trồng rừng do Hạt Kiểm lâm Mộc Châu xây dựng, 

thấy chi phí trồng mới 1ha rừng ở đây thấp tới mức khó tin 17.091.000 đồng, nhiều 

thành viên trong đoàn ngạc nhiên, anh Đào Mạnh Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 
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Mộc Châu giải thích: Chi phí thiết kế cho 1ha rừng chỉ có 250.000 đồng, chi phí 

thẩm định thì mỗi ha chỉ có 25.000 đồng. Tuy kinh phí đầu tư ít ỏi nhưng đến thời 

điểm này có thể khẳng định mô hình trên đã phát huy hiệu quả và khá thành công. 

“Nhiều năm qua, Kiểm lâm Mộc Châu đã luôn trăn trở với việc bảo vệ rừng, 

đặc biệt với diện tích đất rừng bị người dân xâm hại hàng năm. Muốn trả lại màu 

xanh cho rừng thì phải dựa vào sức dân, phải tạo được sự đồng thuận. Vì thế, chúng 

tôi xây dựng kế hoạch, lập dự án và được huyện đồng ý, ủng hộ; kiểm lâm triển khai 

kế hoạch tuyên truyền, người dân đồng thuận, thế là thành công”, anh Phong khẳng 

định. 

Để đảm bảo công tác bảo vệ rừng thành công, toàn huyện đã lập 169 đội bảo 

vệ rừng tại cơ sở với 3.199 người thường xuyên luân phiên tổ chức tuần tra, kiểm tra 

rừng tại địa bàn, từng bản, tiểu khu, góp phần quan trọng hạn chế tình trạng phá rừng 

làm nương, khai thác lâm sản trái phép… Đến nay, Hạt Kiểm lâm đã tổ chức ký cam 

kết bảo vệ rừng với 15.875 hộ gia đình sinh sống trên địa bàn thực hiện không xâm 

hại tài nguyên rừng, giao cho cấp ủy, chính quyền cấp bản, tiểu khu giám sát và thực 

hiện. 

Ông Lò Thế Thi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La khẳng 

định: Đây là cách làm rất sáng tạo, riêng có của Hạt Kiểm lâm huyện Mộc Châu. 

Nhờ cách làm này mà mấy năm nay Mộc Châu đã trồng được trên 500ha rừng gắn 

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

cũng là đơn vị đi đầu trong việc làm rõ chủ rừng và trách nhiệm chủ rừng khiến độ 

che phủ rừng ngày một lớn. Tới đây, Chi cục sẽ nhân rộng cách làm trên tới 12/12 

huyện, thị trong tỉnh. 
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24. KC. SƠN LA PHÁT HIỆN NGÔI MỘ 2.000 NĂM / KC // Đại biểu nhân 

dân.- Ngày 16/09/2014.- Số 259.- Tr.4. 
 

Tại một hang đá trên ngọn núi Lán Le, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh 

Nhai, Sơn La vừa phát lộ ngôi mộ có niên đại khoảng 2.000 năm. Ngôi mộ nằm 

chính giữa nền hang, có nấm mồ cao khoảng 30 - 40cm và được xếp đá. Ngôi mộ 

còn nguyên vị trí, phần đầu còn cả xương sọ. Hướng đầu quay ra cửa hang và là 

hướng Bắc. Trên đầu đặt 5 chiếc qua đồng - loại vũ khí thường gặp trong văn hóa 

Đông Sơn. Đồ tùy táng phong phú, qua đó có thể hình dung cách chôn cất của người 

xưa… Nhận định ban đầu cho thấy, đây là địa điểm phân bổ hiếm hoi của nền văn 

hóa Đông Sơn được phát hiện trong lòng đất.   
 

25. Minh Ngọc. BẢN NẶM TRÒN ĐỔI THAY TỪ XÂY DỰNG NÔNG THÔN 

MỚI / Minh Ngọc // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/09/2014.- Số 222.- Tr.13. 
 

Là bản người Mông di cư được thành lập từ những năm 90 thế kỷ trước, 

những năm qua bản Nặm Tròn (xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) luôn là 

bản đặc biệt khó khăn. Nhưng từ khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 

(NTM), Nặm Tròn đã có nhiều đổi thay. 

Đường về Nặm Tròn giờ đây đã được trải bê tông phẳng lỳ, đủ cho 2 chiếc ô 

tô tải cỡ nhỏ tránh nhau. Hai bên đường là những nương ngô, sắn, vườn cây ăn quả 

mướt màu xanh. Tiếng máy bơm nước chạy sình sịch, đưa dòng nước sạch về với các 

hộ dân trong bản. Anh Thào A Dia - Trưởng bản Nặm Tròn cho biết: “Làm NTM, 

bản có điện sinh hoạt, đường giao thông kiên cố, có nhà văn hóa sạch đẹp, có nước 

hợp vệ sinh để dùng, bà con vui lắm”. 

Trước gian nhà nhỏ ngay đầu bản, chị Mùa Thị Mỷ đang giặt chậu quần áo 

bên bể nước, chị bảo: Trước đây dân trong bản thiếu nước sinh hoạt, phải dùng nước 

ao, mất vệ sinh lắm. Muốn lấy nước sạch để ăn uống thì phải đi xa, lai thồ từng can 

về, rất vẫt vả. Bây giờ Nhà nước xây cho dân bể chứa nước, có máy bơm nước để 

tăng sức đẩy nên dân đỡ khổ nhiều rồi. Nghe và làm theo chương trình NTM, dân 

chúng tôi được hưởng lợi thiết thực hơn. 

Già bản Thào Bua Dứng, 85 tuổi, thì bảo rằng: Từ khi làm NTM, dân được tập 

huấn khuyến nông nhiều hơn, nghe nhiều buổi truyền thông về pháp luật, dân số - kế 

hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm... thêm hiểu biết nhiều cái hay, cái có 

lợi cho dân. Vì thế khi làm con đường bê tông vào bản này, nhiều nhà bị lấy đất 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2014 18 

nhưng vẫn vui hộ nào cũng tham gia đóng góp ngày công để con đường sớm hoàn 

thành. 

Theo Trưởng bản Dia, trước đây dân bản cứ sợ làm NTM sẽ phải đóng góp 

nhiều cho Nhà nước mà mình không được hưởng lợi. Bây giờ thì ai cũng hiểu rằng 

làm NTM là vì dân nên phấn khởi lắm. “Bản tôi nghèo thật, nhưng cái nào Nhà nước 

cho thì mình hưởng, cái nào tự làm được thì phải tự làm để vươn lên, tiến bộ cùng xã 

hội. Mới đây thôi, chúng tôi vận động tất cả các hộ đều làm nhà vệ sinh và đào hố 

chứa rác thải, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đường bản... - Trưởng bản Dia cho hay. 

Những việc được coi là nhỏ ấy nhưng với người Mông ở Nặm Tròn là một 

bước tiến lớn. Dân bản đã hiểu rằng - biết làm nhiều cái tốt thì mục tiêu xây dựng 

NTM sẽ sớm hoàn thành và cuộc sống của minh sẽ sớm thay đổi. 
 

26. Tráng Đinh Minh. NẠN TẢO HÔN, KẾT HÔN CẬN HUYẾT TĂNG VỌT / 

Tráng Đinh Minh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/09/2014.- Số 223.- Tr.5. 
 

Chỉ trong vòng 6 tháng, toàn tỉnh Sơn La đã có 255 cặp tảo hôn và 26 cặp 

kết hôn cận huyết thống. Con số này tăng vọt so với năm 2013. Ngành dân số 

cho rằng nếu không có biện pháp giảm thiểu vấn nạn này, xã hội sẽ phải chịu 

nhiều gánh nặng. 

NHỮNG CHUYỆN KHÔNG AI MUỐN NÓI 

Nói về tình trạng kết hôn trước độ tuổi và hôn nhân cận huyết thống ở tỉnh 

Sơn La, ông Cẩm Văn Tổ - Giám đốc Trung tâm Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình 

huyện Mai Sơn, lắc đầu buồn bã: “Nói thật, nhìn đâu cũng thấy hiện tượng đáng 

buồn ấy. Ngay ở xã nhà tôi, con anh, con em chúng vẫn lấy nhau. Còn chuyện kết 

hôn trước độ tuổi thì ở cái tỉnh này nhiếu lắm. Riêng huyện Mai Sơn này, 6 tháng 

đầu năm nay đã có 91 cặp tảo hôn và 3 cặp kết hôn cận huyết thống”. 

Nhìn vào báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003 - 2013)  

của tỉnh Sơn La mới thấy lời ông Tổ nói không ngoa chút nào. Ngay tại các địa bàn 

mà tỉnh Sơn La, nơi triển khai mô hình giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết 

thống như: Tà Xùa (huyện Bắc Yên), Phổng Lái (Thuận Châu), Vân Hồ (Vân Hồ), 

Lóng Luông (Mộc Châu)... vẫn xảy ra những chuyện “không ai muốn nói ấy”. 

Huyện Thuận Châu có hơn 190 trường hợp tảo hôn, chiếm gần 30% tổng số 

cặp vợ chồng đã kết hôn trong 6 tháng đầu năm của huyện. Đặc biệt, có những xã tỷ 

lệ tảo hôn trong độ tuổi từ 12 - 17 lên đến 50%. Đó không phải là những con số khô 

khan mà là con số đáng báo động trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở 

Sơn La. 

Lý giải về chuyện kết hôn cận huyết thống, ông Lò Văn Sơn - một lão làng 

người Sinh Mun ở bản Pá Nó, xã Phiêng pằn (Mai Sơn), phân bua: Ngày xưa phải 

lấy vợ, lấy chồng sớm, kết hôn cận huyết là vì nhận thức chưa đầy đủ, nhưng bây giờ 
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vẫn vướng vào những vi phạm ấy là bởi lớp trẻ xem nhiều phim ảnh xấu, bị kích 

động sớm trong khi cha mẹ, ông bà mải lo làm ăn, không để ý đến con cái. 

PHẢI NÓI CHO LỚP TRẺ NGHE VÀ HIỂU 

Cũng bởi lý do này mà các bệnh liên quan tới di truyền đang có xu hướng tăng 

ở Sơn La, trong đó đặc biệt điển hình là bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) với 

hàng chục trẻ mắc bệnh. 

Khi đi tuyên truyền về bỏ hủ tục hôn nhân cận huyết, bà Lò Thị Phanh - 

nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mai Sơn thường lấy... chính mình ra làm ví dụ. 

Vợ chồng bà cùng là người Khơ Mú, là anh em con chú con bác với nhau. “Ngày 

xưa, do thiếu hiếu biết nên chúng tôi đã lấy nhau. Vì thế, bao năm sống rất hạnh 

phúc mà chẳng có con cái gì. Sau này chúng tôi mới hiểu rằng: Kết hôn cận huyết để 

lại cho con người ta nhiều nỗi đau và có những nỗi đau dai dẳng, kéo theo hệ lụy cho 

cả xã hội như việc sinh ra người thiểu năng, dị tật bẩm sinh, bị bệnh tan máu... là 

gánh nặng cho y tế và xã hội. Vì vậy tôi thấy cần phải tuyên truyền triệt để, chấm dứt 

hẳn tình trạng hôn nhân cận huyết” - bà Phanh nói. 

Ngay cả người Mông, dù họ luôn quy định “Không được lấy nhau nếu vợ và 

chồng cùng một họ” nhưng vẫn mắc phải hôn nhân cận huyết bởi lớp trẻ con cô, con 

cậu thấy khác họ vẫn thích nhau. “Khi chúng đã ngủ với nhau, có con thì các gia 

đình bắt buộc phải cưới. Vì thế, giờ quan trọng nhất là phải nói cho lớp trẻ nghe và 

hiểu” - một già bản người Mông nói.  

Ông Cám Văn Tổ khẳng định: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hiện tượng kết 

hôn cận huyết thống và tảo hôn nhưng nguyên nhân chính vẫn là ở khâu tuyên 

truyền. Cần phải đổi mới công tác tuyên truyền trên các mặt: Nội dung tuyên truyền 

sát thực hơn, rõ ràng hơn; tần suất tuyên truyền nhiều hơn; đối tượng tuyên truyền 

mở rộng hơn, hướng tới độ tuổi trẻ và các phụ huynh; phải giúp họ nhận thức đúng 

và đầy đủ thì mới thay đổi hành vi được. 

27. Nhật Linh. BÍ QUYẾT GIỮ LỬA PHÒNG THE Ở TUỔI XẾ CHIỀU KỲ 28: RƯỢU 

RẾT HẠ THỔ CỦA PHỤ NỮ THÁI GIÚP CHỒNG KHỎI CHỨNG “ĐUỐI 

SỨC” / Nhật Linh // Người giữ lửa.- Ngày 17/09/2014.- Số 58.- Tr.18. 
 

“Chao ôi là rượu rết hạ thổ. uống một chén con vào buổi tối, người tôi cứ rực 

lên như con bò tót và đương nhiên không bị đuối sức nữa. Rồi vợ tôi sinh đứa thứ ba, 

là con gái”. “Thôi nhé. Sinh con thứ ba đã bị cán bộ dân số nhắc nhở rồi. Từ nay anh 

uống ít ruợu rết thôi, mỗi tuần một chén”, vợ tôi bảo. Nhưng tôi lại có tính tham, tối 

nào cũng uống một chén. Và thế là đến lượt vợ tôi bị “đuối sức”, ông Từng kể. 

Theo lời ông Phạm Mạnh Từng thì chuyến đi khảo sát địa chất để chuẩn bị 

phương án xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La cách đây 25 năm là một may mắn 

lớn đối với ông. “Làm thủy điện bắt đầu từ việc thăm dò địa chất. Nếu chỉ đo lưu 
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lượng dòng chảy mà không thăm dò cẩn thận địa chất là chết. Lòng hồ thủy điện Sơn 

La chứa hàng tỷ mét khối nước. Nếu đập vỡ là hạ lưu thành cá hết. Do đó, việc khảo 

sát địa chất phải được làm hết sức tỉ mỉ và chính xác. Tôi được Tổng cục điều lên 

Sơn La, cùng đồng nghiệp khảo sát địa chất vùng lòng hồ, để quỵết định vị trí đập 

nước. 

Lúc đầu nhận nhiệm vụ tôi hơi nhăn nhó, vì phải rời phố lên rừng. Nhưng hóa 

ra lại hay. Chuyến công tác đó tôi đã bắt được vàng ròng. Ở Sơn La, chúng tôi 

thường xuyên được ăn các món của người Thái, nhất là các món cá nướng và đặc 

biệt là món măng chua, ăn một lần là nhớ mãi. Nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất đối 

với tôi là đội xòe Mường La. Đêm rét buốt. Đống lửa đốt lên rừng rực. Các cô gái 

trong đội xòe cùng chúng tôi múa vòng quanh đống lửa. Múa xòe không khó lắm, 

chỉ cần thuộc bài dân ca Thái “Inh Lả ơi” và nhẩm theo là múa được. Mỗi câu trong 

bài “Inh Là ơi” chỉ có ba từ. Chân trái bước vào từ thứ nhất và từ thứ ba là nhảy 

được. Các nhạc sĩ nói đó là thứ âm nhạc cổ xưa nhất mà cũng hiện đại nhất, vì nó rất 

giản dị. Cái đẹp nhất ở đời là sự giản dị, chứ không phải sự cẩu kỳ. 

Múa xòe không có điểm kết thúc. Gà rừng gáy sáng là hết một đêm xòe. Vòng 

xòe phải nắm tay nhau. Đêm đó, nắm tay trái tôi là một cậu trong đoàn khảo sát. Còn 

tay phải tôi là Lò Thị Sương, một cô gái Thái đẹp rực rỡ. Lúc đó tôi 34 tuổi, chưa vợ, 

còn Sương 23 tuổi. Một đêm nắm tay nhau, vừa múa, vừa ngắm nhìn nhau thì làm 

sao không nhớ. Tôi vừa múa, vừa dùng ngón tay trỏ gại gại vào lòng bàn tay của 

Sương. Đó không phải một lời tỏ tình, chỉ là một trò đùa tếu thôi. Sương không nói 

gì, chỉ mỉm cười và đôi mắt long lanh cũng cười. Hình ảnh của Sương đã đánh bay 

mất những gương mặt được chăm sóc tỉ mẩn bằng mỹ phẩm ở Hà Nội mà tôi từng 

quen biết. Nói anh đừng cười, vì mê Sương mà tôi đã nấp trong bụi, rình xem các cô 

gái Thái tắm suối. Lên Tây Bắc mà không được chiêm ngưỡng các cô gái Thái tắm 

suối là một thiệt thòi rất lớn. Họ như những cô tiên làm sáng bừng cả dòng nước.   

Đẹp mê hồn. 

Hình như đêm nào tôi cũng nhớ tới Sương và chỉ mong có hội xòe để được 

cẩm tay em. Rồi tôi liều ngỏ lời và được Sương đổng ý. “Nhưng anh phải ở rể. Bố 

mẹ không cho em theo anh về Hà Nội đâu. Con gái đem gả chồng xa, như con lợn 

béo, hổ tha vào rừng”. Sương nói như vậy. Ừ thì ở rể. Nhà tôi ba anh em trai, tôi là 

út, ở rể cũng được. Khi tôi đưa bố mẹ từ Hà Nội lên thưa chuyện với nhà gái về 

chuyện tình duyên của chúng tôi, bố mẹ Sương cũng đưa ra điều kiện ở rể. 

Gần một năm sau thì cưới, thịt một con trâu và bốn con lợn. Tôi thấy mình 

quá hạnh phúc vì Sương rất yêu tôi. Rồi Sương sinh liền cho tôi hai cậu con trai. Tôi 

rất mừng, bố mẹ tôi cõng mừng. Nhưng Sương thì chưa mừng lắm. Nhà tôi muốn đẻ 

bằng được một cô con gái nữa cơ. Người Thái quý con gái hơn con trai, cho dù có 
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bao nhiêu con trai mà chua có con gái thì vẫn đẻ tiếp. Ngày Hội Hoa ban là một lễ 

hội cổ truyền nhằm tôn vinh sắc đẹp của người con gái Thái. Màu hoa ban không 

khác gì nước da của cô gái Thái 17 tuổi. Nhà tôi cứ ao ước: “Em phải đẻ một đứa 

con gái”. Nhưng tôi tự thấy mình đuối sức rồi. Phụ nữ Thái ngực căng như sườn núi, 

chân dài và thẳng, eo thắt như eo ong vàng, mềm như sợi bún và dẻo như cánh cung, 

không đùa được. Đàn ông thành phố như tôi, lấy con gái Thái chỉ vài năm là đuối 

sức. 

Nhà tôi cũng biết tình trạng “giảm phong độ” của tôi. Cô ấy bảo: “Xem chừng 

cái anh cán bộ người Kinh này sắp hết hơi rồi”. Một buổi tối, nhà tôi nói: “Sáng mai 

anh mượn một cái máy xúc, đi vào bìa rừng, cạnh suối Nậm La, em bảo cái này”.  

Lúc đó công trường xây dựng thủy điện Sơn La đã khởi công nên mượn một chiếc 

máy xúc là có thể được. Khi tôi đưa máy xúc đến bìa rừng thì thấy nhà tôi đang đun 

một nồi nước rất to, khoảng 60 lít. Rồi cô ấy chỉ một gốc cây mục rất to ở bìa rừng 

và bảo: “Anh dùng máy xúc nhấc cái gốc cây kia lên. Nó mục rồi, nhấc lên không 

khó lắm đâu” Quả đúng vậy. Cái máy xúc ngoạm một nhát là nhấc được gốc cây lên. 

Tôi nhìn xuống cái hố dưới gốc cây và sợ đến nổi da gà. Dưới đó lúc nhúc những 

con rết đen ngòm, con nào, con nấy to bằng ngón tay cái và nhiều vô kể. 

“Giúp em một tay, khênh nồi nước sôi đến đó” Nhà tôi ra lệnh. Rồi cô ấy dội 

cả nồi nước sôi xuống hố khiến đám rết ở dưới đó chết hết. Nhà tôi đưa cho tôi một 

chiếc vợt cán dài, loại vợt người ta hay dùng để vớt cá trên thượng nguồn sông Đà: 

“Anh vợt hết đám rết kia lên. Chúng chết hết rồi còn sợ gì nữa” Tôi vợt hết rết dưới 

hố lên, được quá nửa cái xô nhựa to. Nhà tôi xách xô rết về nhà và vào rừng bẻ một 

bó to lá xác rắn, đem về bỏ vào nồi 60 lít, đổ rết vào, dội nước suối vào và luộc như 

luộc cá. Lần thứ nhất, nước trong nồi đen ngòm như nước cống. Loại nước đó cực 

độc, trộn cơm cho chó ăn chết ngay. Lần luộc thứ hai nước vẫn đen. Lần luộc thứ ba, 

nước nhạt màu hơn. Và lần luộc thứ tư thì nước trong. Lúc này con rết không đen 

nữa mà chuyển sang màu nhờ nhờ trắng. Cầm con rết bóc vỏ ra thì thịt nó trắng như 

thịt gà luộc Nhà tôi lấy loại thịt đó, kẹp với lá mắc mật, nướng trên than củi, làm 

món nhắm rượu cho tôi. 

Món nướng đó, chấm với chẻo mẻng khén, ăn sướng không thể tả.Và tuyệt 

vời nhất là đêm đó tôi không bị đuối sức. Số rết còn lại, nhà tôi lột vỏ, đem rang khô 

sém lên rồi cho vào cái vò lớn ngâm với rượu gạo, cùng lá dâm dương hoắc và tỏi 

tươi. Vò rượu đó nhà tôi chôn xuống đất. “Rượu này 100 ngày sau anh mới uống 

được và chỉ được uống mỗi ngày một chén sau khi mặt trời tắt nắng”. Nhà tôi nói 

như vậy. 

Năm ngoái, sau khi tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 56, nhà tôi đem vò rượu rết 

gửi về bên ngoại và mỗi tuần chỉ cho tôi đúng một chén. Hóa ra ngườiThái cũng đo 
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sức khỏe đàn ông giống như người Tây Tạng, tức là lấy số 8 làm đơn vị. Bảy nhân 

tám là năm mươi sáu tuổi. Lúc này, sinh lực của người đàn ông đã ở bên kia sườn 

dốc, phải tiết dục theo hướng giảm dần. Nếu không tham dục, không phải là đàn ông. 

Tôi cũng như vậy. Nhưng tham quá không có lợi cho sức khỏe và sẽ bị tổn thọ. Nhà 

tôi nói rằng: “8 năm sau (tức năm tôi 64 tuổi) ông chỉ được uống 2 tuần một chén 

thôi”. Tôi nghĩ như thế là hợp lý và bà nhà tôi thật khôn ngoan”. 
 

28. H.A. 1.300 TẤN GẠO ĐẾN VỚI HỌC SINH NGHÈO HUYỆN MƯỜNG LA 

(SƠN LA)  / H.A // Công an nhân dân.- Ngày 18/09/2014.- Số 3340.- Tr.1. 
 

Bộ Tài chính vừa phối hợp UBND tỉnh Sơn La tổ chức buổi lễ giao gạo cho 

các em học sinh của Trường THCS bán trú Nậm Păm, xã Nậm Păm, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La. Được biết, ngay từ cuối tháng 8/2014, Bộ Tài chính đã giao cho 

Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện cấp gạo hỗ trợ học sinh tạm ứng hai tháng đầu 

năm học cho 14 tỉnh miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên và các tỉnh có nhu cầu hỗ trợ 

gạo lớn với số lượng 11.330 tấn; đồng thời giao nhận gạo hai lần một học kỳ (bốn 

lần một năm học) để bảo đảm chất lượng gạo cho người sử dụng, phù hợp với điều 

kiện kho tàng bảo quản của các trường. 
 

29. Kiều Thiện. MÙA NHÃN VUI Ở SÔNG MÃ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 18/09/2014.- Số 224.- Tr.13. 
 

“Với gần 4.300ha nhãn cho thu hoạch với chất lượng quả rất cao, bán được 

giá gấp đôi, gấp ba so với nhãn thường, tư thương lại thu mua mạnh nên vụ nhãn 

năm nay người dân huyện Sông Mã rất phấn khởi” - ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ 

tịch UBND huyện Sông Mã (Sơn La) hào hứng thông tin. 

THU NHẬP HƠN LÀM NGÔ 4-5 LẦN 

Huyện vùng cao Sông Mã có lợi thế về cây nhãn. Đó là những vườn nhãn trải 

dài hàng chục km từ đầu huyện tới cuối huyện. Lão nông Lò Văn Quý ở bản Nà Hỳ, 

xã Chiềng Cang bảo: “Bây giờ đang là vụ nhãn chín. Dân làm nhãn chúng tôi chỉ 

mong trời nắng nóng. Trời càng nắng nhiều, nhãn càng mọng nước, chất đường 

nhiều hơn”. Cũng theo ông Quý thì người Thái, người Mông, Khơ Mú, Sinh Mun, 

Lào… trên đất Sông Mã này trước đây không biết trồng cây ăn quả để làm hàng hóa. 

Từ khi bà con Hưng Yên lên đây định canh, định cư những năm 60 - 70 của thế kỷ 

trước, cây nhãn mới xuất hiện ở đây. “Chúng tôi thấy người Kinh trồng nhãn cho thu 

nhập cao, vậy là học và làm theo. Lúc đầu chỉ có ở mấy khu Chiềng Khương, Nà 

Nghịu và thị trấn, nay thì lan ra toàn huyện. Vùng nào nắng nóng nhiều là trồng được 

nhãn và cho năng suất cao. Nhà tôi cũng có hơn 100 cây nhãn, năm nay chắc thu 

được khoảng 10 tấn quả tươi. Trừ chi phí chăm sóc cũng thu được hơn 100 triệu 

đồng, tính ra hơn làm ngô đến 4 - 5 lần” - ông Quý cho biết. 
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Ngay ở trung tâm xã Chiềng Cang, thương lái đang tấp nập thu mua nhãn. Chị 

Lò Thị Nen, dân bản Nhạp bảo: Hàng chục năm nay mới có một vụ nhãn được mùa 

như thế này. Nhà tôi có 57 cây, cây nào cũng sai trĩu, thu được tới hơn 6 tấn quả 

tươi. Năm nay nhãn lại được giá, nếu là nhãn ghép cành chất lượng cao thì giá bán 

tại gốc đã trên 20.000 đồng/kg; nhãn thường cũng được 15.000 - 16.000 đồng/kg. Có 

bao nhiêu là các thương lái mua hết, chẳng sợ ế, chẳng lo bị ép giá vì có rất nhiều 

người mua. 

PHÁT TRIỂN NHÃN TRÁI VỤ 

Trong quy hoạch phát triển kinh tế của huyện Sông Mã những năm gần đây, 

nhãn luôn là cây đứng tốp đầu trong số cây trồng lâu năm và chiếm tới 90% tổng 

diện tích cây ăn quả của huyện. Không chỉ lo phát triển về diện tích, 5 năm trở lại 

đây người dân Sông Mã đã liên kết “4 nhà” để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây 

nhãn. Ông Hoàng Nghĩ - chủ trang trại ở bản Loọng Mòn, xã Huổi Một cho biết: Từ 

năm 2010, huyện Sông Mã cũng đã phối hợp Viện Rau quả Trung ương hướng dẫn 

cho nhiều gia đình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cây nhãn để nâng cao chất lượng, 

năng suất nhãn. Đặc biệt là việc thí điểm đưa giống nhãn Hương Chi chín muộn vào 

ghép cải tạo trên thân cây nhãn lâu năm giúp năng suất nhãn tăng lên nhiều lần. 

Trong 4 năm qua, diện tích nhãn ghép của toàn huyện Sông Mã đã tăng lên 

khoảng 500 - 600ha, tập trung tại các xã Chiềng Khương, Chiềng Cang, Mường 

Hung, Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Yên Hưng, Chiềng Sơ.... “Trong thời gian tới, 

diện tích nhãn ghép chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn. Một số hộ còn thử nghiệm ghép 

giống nhãn trái vụ vốn chỉ có ở một số vùng cao của huyện Mường La. Nếu nhãn trái 

vụ ghép thành công thì giá trị kinh tế của cây nhãn ở Sông Mã còn tăng lên nhiều 

lần” - ông Nghĩ bảo vậy. 

Tư duy hàng hóa đã chi phối dân trồng nhãn ở đây, nên cây nhãn ở Sông Mã 

sẽ ngày càng phát triển vì được đầu tư toàn diện. Mỗi năm, thu nhập từ cây nhãn 

của người dân Sông Mã lên tới hàng trăm tỷ đồng”. 
 

30. Thanh Hà. XÃ TƯỜNG HẠ, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA NGƯỜI CAO TUỔI 

VƯỢT KHÓ KHĂN, XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI VỮNG MẠNH / Thanh Hà // 

Người cao tuổi cuối tuần.- Ngày 19/09/2014.- Số 151.- Tr.5. 
 

Xã Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thuộc vùng lòng hồ Sông Đà, diện 

tích tự nhiên gần 2.000ha, có 700 hộ với gần 3.000 khẩu, là nơi sinh sống đoàn kết 

của đổng bào 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh. Hội NCT xã Tường Hạ có 289 hội viên, 

đời sống đặc biệt khó khăn, 22% gia đình hội viên nghèo, 5% hội viên có lương hưu, 

26% hội viên được hưởng trợ cấp, số còn lại sống dựa vào sản xuất nông, lâm 

nghiệp. 

Hội Người cao tuổi (NCT) xã thành lập từ năm 1996, nhưng phải đến nám 

2006 mới đi vào hoạt động, khó khăn chồng chất vì không có kinh phí. Mãi năm 
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2011, Hội NCT xã bắt đầu triển khai các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, tư 

vấn sức khỏe hội viên. Nhờ sự nỗ lực của Ban Chấp hành và Chủ tịch Hà Xuân 

Chiến, hoạt động của Hội NCT xã Tường Hạ dần đi vào nền nếp. Mỗi năm tổ chức 

16 buổi sinh hoạt các chi hội nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước đến NCT và hội viên; Số hội viên mới kết nạp năm sau cao 

hơn năm trước. Một năm qua, Hội phối hợp với Trạm Y tế xã lập hồ sơ theo dõi sức 

khỏe cho 60 hội viên ốm yếu thuộc diện chính sách; Khám, tư vấn sức khỏe cho 130 

NCT. Hằng năm, thăm hỏi hàng chục hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời 

chu đáo, được dư luận nhân dân đánh giá tốt. Tuyên truyền và phát động phong trào 

trồng cây thuốc Nam tại gia đình, đặc biệt là cây Lược vàng. Đến nay đã có 80% hội 

viên có vườn cây thuốc Nam phục vụ chữa trị những căn bệnh đơn giản tại gia đình. 

Thành lập câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh, cờ tướng và văn nghệ dân gian thu hút gần 

200 hội viên tham gia sinh hoạt đều đặn. Duy trì tủ sách báo với 500 cuốn các loại, 

luân chuyển 300 đầu sách đến thư viện huyện, phục vụ tốt hơn nhu cầu văn hóa đọc 

của nhân dân và NCT. Chân quỹ Hội, Quỹ Chăm sóc NCT, Quỹ Phụng dưỡng... 

ngày càng tăng, tạo điều kiện cho các sinh hoạt của Hội tốt hơn. Tuy cuộc sống còn 

nhiều khó khăn, nhưng hội viên NCT xã Tường Hạ luôn sẵn sàng ủng hộ các chương 

trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò xây dựng Đảng, chính quyền có 6 

NCT tham gia công tác Đảng, 19 hội viên tham gia công tác đoàn thể và tổ liên gia 

tự quản ở cơ sở. 

Những nỗ lực của cán bộ, hội viên NCT xã Tường Hạ được cấp ủy, chính 

quyền ghi nhận: Hội NCT xã được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 220 hội viên đạt tiêu 

chuẩn “Tuổi cao - Gương sáng” trong đó 90 hội viên đạt “Tuổi cao - Gương sáng” 

xuất sắc. 
 

31. Kiều Thiện. SỐNG YÊN TÂM NHỜ CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ / Kiều Thiện 

- Nguyễn Trang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/09/2014.- Số 225.- Tr.5. 
 

Trước đây tỷ lệ mua bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện tại nhiều tỉnh chỉ ở mức  

0%, nhưng hiện tỷ lệ này tăng lên trông thấy, bởi người dân thấy rõ lợi ích của tấm 

thẻ BHYT. 

MUA BHYT LÀ MỘT MỤC TIÊU CỦA NẾP SỐNG MỚI 

Những năm 2010 - 2011, Sơn La là tỉnh “trắng” tỷ lệ mua BHYT cho hộ cận 

nghèo, nhưng tới thời điểm này, đã có hàng chục ngàn hộ tham gia. Đến với xã 

Chiềng Xôm, TP. Sơn La, ông Lù Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã cho biết: Chiềng 

Xôm có hơn 1.300 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu. Ngoại trừ một số cán bộ công 

chức, hưu trí, đối tượng chính sách, trẻ em, thì hầu hết người dân đều nằm trong diện 

không có BHYT miễn phí. 

“Thực hiện xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã gắn hoạt động tham gia 

mua BHYT tự nguyện vào nội dung bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện nay, 
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gần 80% số dân trong xã đã mua BHYT. Nhưng cái quan trọng là người dân được 

giải thích để hiểu về quyền lợi và tự nguyện tham gia BHYT chứ xã, bản không ép 

buộc” - ông Thiện cho hay. 

Bản Hụm là một trong những bản điểm xây dựng nông thôn mới của xã 

Chiềng Xôm. Từ khi xây dựng nông thôn mới, xã đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, sát 

với điều kiện cuộc sống của bà con để tổ chức thực hiện. Một trong những nhiệm vụ 

ấy là vận động bà con tham gia mua BHYT tự nguyện. Ông Quàng Văn Phóng - 

Trưởng bản phấn khởi cho biết: “Hiện bản chúng tôi hầu như không còn hộ nghèo, 

bởi vậy, việc mỗi người bớt ra mấy chục ngàn đồng/tháng để mua BHYT cũng 

không có gì là khó khăn lắm. Hơn nữa, bây giờ hiểu biết nâng cao nên ai cũng lo cho 

sức khỏe, khi ốm đau là tìm đến y tế công lập nên cái bảo hiểm nó thiết thực lắm, 

chẳng ai tiếc tiền nữa đâu. Dân bản mua hết cả rồi”. 

Anh Lò Văn Hội - Trưởng bản Sơn Pha, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tâm sự: 

“Về đây tái định cư, chúng tôi bị cắt đi nhiều khoản ưu đãi mà trước đây ở quê cũ 

(huyện Quỳnh Nhai - địa bàn đặc biệt khó khăn) vẫn được hưởng, trong đó có 

BHYT. Nhưng bây giờ có nhiều cái bệnh lạ, bệnh nguy hiểm, cũng chẳng ai biết 

mình sẽ mắc phải lúc nào, bởi thế chúng tôi động viên nhau cố gắng bớt chút tiền 

sinh hoạt hàng ngày để có tiền mua BHYT tự nguyện. Mỗi tháng mất mấy chục ngàn 

nhưng cũng yên tâm hơn khi không may bị ốm đau phải đi điều trị”. 

KHÔNG CÒN PHẢI TỚI THẦY LANG 

  Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những năm 2010 - 2011, các tỉnh đồng 

bằng sông Hồng và miền núi phía bắc có tỷ lệ người cận nghèo tham gia BHYT rất 

thấp, trong đó có Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, Phú Thọ. Thế nhưng, từ cuối 2013 

đến năm 2014, số người mua BHYT tự nguyện tại các tỉnh này tăng mạnh, với hàng 

chục ngàn người mua BHYT. 
 

32. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 19/09/2014.- Số 113.- 

Tr.9. 
Huyện đoàn Mai Sơn vừa bàn giao nhà bếp ăn bán trú cho Trường phổ thông 

dân tộc bán trú THCS Phiêng Pằn. Công trình có tổng trị giá gần 200 triệu đồng. 

Việc đưa vào sử dụng công trình tạo điều kiện cho hơn 280 học sinh bán trú nhà 

trường yên tâm học tập. 
 

33. Hồng Lê. CHI CỤC LÂM NGHIỆP SƠN LA: TẬP TRUNG THỰC HIỆN TÁI CƠ 

CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 / Hồng Lê // Bảo vệ pháp 

luật.- Ngày 19/09/2014.- Số 75.- Tr.15 
Chi cục lâm nghiệp Sơn La trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển 

(NN&PTNT) tỉnh Sơn La với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Sở NN&PTNT và 

UBND tỉnh Sơn La trong lĩnh vực lâm nghiệp, công tác trồng rừng, một số nhiệm vụ 

được giao theo thẩm quyền. Trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng 
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kể, tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo Quyết định số 

1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/7/2013 của Bộ NN&PTNT, tập trung thực hiện 

“Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất, nâng cao giá trị tăng 

sản phẩm gỗ qua chế biến, phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ, phát triển nền 

kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm” trong lâm nghiệp giai đoạn 

2014 - 2020. 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn như địa hình chia cắt mạnh, độ dốc cao, 

hạ tầng cơ sở, hệ hống giao thông còn thấp kém ảnh hưởng đến thị trường chế biến 

lâm sản, khó phát triển để khuyến khích người dân trồng rừng, bảo vệ rừng, chưa 

hình thành được các vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa tập trung phục vụ cho công 

việc chế biến lâm sản... 

Để thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 Sơn La đang 

tập trung một số lĩnh vực: 

Thứ nhất: Hiện nay đang rà soát lại quy hoạch, cơ cấu lại ba loại rừng theo 

các trục kinh tế của tỉnh: Vùng QL6, vùng lòng hồ Sông Đà, vùng cao biên giới để 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong bảo vệ và phát triển rừng thời gian tới, phù hợp 

với điều kiện thực tế của từng vùng. Trọng tâm là bảo tồn và phát triển đa dạng sinh 

học của hệ sinh thái rừng hiện còn, bảo vệ đất giữ nguồn sinh thủy cho lòng hồ sông 

Đà, sông Mã, cung cấp gỗ và lâm sản phục vụ cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

Thứ hai: Lựa chọn, ưu tiên trồng và phát triển cây bản địa, cây lâm sản ngoài 

gỗ cho giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện lập địa, phân bố tự nhiên cho từng 

vùng, tập trung vào một số loại như Sơn Tra vùng Bắc Yên, Mường La, Thuận Châu, 

Luồng (Chiềng Yên - Mộc Châu), Lùng - Vầu đắng (Xuân Nha - Vân Hồ). Tre dọc 

lòng hồ sông Đà như vùng Phù Yên, Bắc Yên… Dổi ăn quả vùng Yên Châu, Mai 

Sơn; Mác Ten, Sấu, Trám vùng Quỳnh Nhai, Thuận Châu và một số lâm sản ngoài 

gỗ như Sa Nhân, Cánh Kiến vùng Sông Mã. 

Thứ ba: Tập trung thúc đẩy thị trường lâm sản và xây dựng vùng nguyên liệu 

cho các nhà máy chế biến: Vùng nguyên liệu phục vụ nhà máy ván ép tre tại huyện 

Mộc Châu; nhà máy sản xuất tăm hương tại Vân Hồ. Tiếp tục khuyến khích các 

doanh nghiệp tập trung chế biến các sản phẩm Sơn Tra, Mác Ten và các lâm sản 

ngoài gỗ khác có lợi thế của địa phương. 

Thứ tư: Tập trung hỗ trợ cộng đồng thôn, bản xây dựng kế hoạch quản lý 

rừng để nâng cao vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo vệ và phát 

triển rừng cũng như việc sử dụng hiệu quả tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và 

các nguồn đầu tư cho lâm nghiệp hàng năm. Trong đó, cần tập trung hỗ trợ vận động 

thôn, bản xây dựng quy ước bảo vệ phát triển rừng, xây dựng kế hoạch quản lý rừng 

hàng năm và 5 năm, xây dựng quỹ bảo vệ và phát triển rừng của bản, quy chế quản 
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lý quỹ cũng như đẩy mạnh việc duy trì tốt hoạt động của tổ đội bảo vệ rừng và phòng 

chống cháy rừng. 

Với việc thực hiện các bước tập trung tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 

2014 - 2020 của tỉnh Sơn La, đặc thù của địa phương, tin rằng Sơn La sẽ thực hiện 

tốt và đạt được những kết quả cao nhất, cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội ngày càng bền vững hơn. 
 

34. Hoàng Sơn. SỰ THẬT VỀ LỜI NGUYỀN “ĂN CỦA RỪNG RƯNG RƯNG NƯỚC 

MẮT” KHIẾN NHIỀU THỢ SĂN RÙNG MÌNH: “VUA DIỆT THÚ DỮ” VÀ CUỘC 

ĐỜI TÀN PHẾ TRONG ÂN HẬN / Hoàng Sơn // Người Hà Nội cuối tuần.- Ngày 

20/09/2014.- Số 37.- Tr.6 - 7. 
 

Ở Quỳnh Nhai, Sơn La có không ít thợ săn phải bỏ mạng nơi rừng thiêng 

nước độc. Cụ Điêu Văn Sáu, 107 tuổi, đã gặp những bộ xương khô của thợ săn 

nằm bên bờ suối với khẩu súng hoen gỉ bên cạnh, Ông cũng từng nhận ra xác 

người bạn săn qua tấm áo rách tả tơi mà anh ta mặc trong ngày xăm xăm lần 

theo dấu chân thú. 

Từ nghìn năm nay, cánh rừng Huổi Luông (Quỳnh Nhai, Sơn La), nằm giữa 

những dãy núi đá vôi khổng lồ vẫn bí ẩn với những câu chuyện huyền thoại. Đến 

nay, trong cánh rừng mênh mông ấy, những loài thú quý hiếm như hổ, báo, bò tót, 

chó sói, gấu... vẫn còn. Một lần lang thang trong cánh rừng Huổi Luông, tôi đã gặp 

đoàn thợ săn gấu và cả những người phải trả nợ máu đại ngàn. 

NHỮNG NGƯỜI TÀN SÁT GẤU RỪNG 

Phải đi bằng thuyền máy ngược sông Đà rồi cuốc bộ từ bến Cà Nàng qua đỉnh 

Ít Pháy suốt một ngày trời mới tận mắt thấy hòn Văng Pót có hình lá phôi của người 

đàn bà xé thân mình hy sinh cứu bộ tộc trong truyền thuyết. Dưới chân hòn Văng Pót 

ấy, đám thợ săn 40 người, toàn là người Thái với súng ống tua tủa đang ngồi nghỉ 

sau mấy ngày trời ròng rã lội bộ trong rừng. 

Họ từ Mai Châu, Hòa Bình lên đây để truy sát loài gấu trong rừng Huôi 

Luông. Họ đi nhẫn nại, lặng lẽ như những con báo của rừng già. Sự thiện chiến của 

đám người này chính là tai họa đối với những cánh rừng nguyên sinh Tây Bắc cuối 

cùng còn sót lại trên tấm lâm đồ Việt Nam. 

Thợ săn Lò Văn Pâu gầy như xác ve, nước da bóng lên màu đồng của những 

ngày dãi nắng trên núi đá, dầm mưa trong rừng già, khoác cây súng kíp dài qúa đầu 

vẫn phăm phăm leo núi. Săn gấu là đam mê cả đời của ông. Chính vì cái đam mê tổ 

tông truyền lại ấy mà suốt 40 năm nay, ông đã kéo mấy chục tay súng thiện xạ trong 

bản lăn lộn khắp các cánh rừng nguyên sinh trải dài từ Hòa Bình lên tận vùng ngã ba 

biên giới Mường Nhé để hạ sát loài gấu, thậm chí cả loài chúa sơn lâm cũng không 

qua nổi họng súng của ông nếu trót để lại dấu vết nơi rừng thẳm. 
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Đám thợ săn cứ lang bang qua các bản làng. Chỉ cần nghe tin nơi nào đó có 

gấu về bẻ ngô, phá hoa màu là họ tìm đến giăng bẫy khắp rừng, hoặc mang súng đi 

truy sát. Bẫy gấu là một hệ thông dây phanh xe đạp được bện chắc với nhau. Chú 

gấu nào đen đủi giẫm vào bẫy thì chỉ có nước tự cắn đứt chân mình mới mong thoát 

được. Săn được gấu luôn là niềm mơ ước lớn nhất của thợ săn. Một con gấu sống 

nặng 1,5 tạ có giá từ 250 đến 270 triệu đồng. 

Đời ông Pâu đã bắn hạ không biết bao nhiêu gấu. Riêng hổ ông bắn gục 8 con. 

Đoàn thợ săn của ông đã bắn sạch thú ở những cánh rừng rậm rì Mai Châu, Đà Bắc, 

Kỳ Sơn (Hòa Bình). Dù bắn được nhiêu thú, nhưng ông vẫn nghèo kiết xác. Ông 

bảo, đi săn là niềm đam mê, chứ không hẳn là vì kiếm tiền. Nếu ai cũng đam mê như 

ông thì chắc rừng Việt Nam chẳng còn bóng dáng một con sóc. 

Rừng Quỳnh Nhai còn nhiều thú vì nằm trọn trong thung lũng, bao quanh bởi 

những dãy núi đá cao 2.000 mét. Ông Pâu bảo, trong rừng hổ, gấu vẫn còn rất nhiều. 

Rắn chúa và tê tê cũng từng có rất nhiều trong rừng Huổi Luông, nhưng đến nay đã 

cạn kiệt vì người Mông có tính cần cù, sẵn sàng bỏ cả tháng trời, đào tung cả sườn 

núi để tóm bằng được. 

Đoàn thợ săn này tìm vào sâu ngọn Ít Pháy vì người dân ở đây thông báo có 

dấu hiệu xuất hiện gấu. Theo ông Pâu mấy ngày nay, từ phía cánh rừng kia luôn có 

tiếng gà rừng gáỵ râm ran. Những tay săn gấu lão luyện đều biết rằng, nơi nào có 

nhiều tiếng gà rừng gáy gọi bầy thì nơi đó thường có gấu. Gấu và gà rừng luôn đi 

kiếm ăn với nhau. Khi gấu lật đá, phá gỗ mục lấy côn trùng ăn thì gà rừng cũng xà 

đến kiếm chác. 

Tôi xin được lội rừng cùng với đoàn thợ săn truy kích chú gấu tội nghiệp trót 

để lại dấu vết. Vượt qua những cánh rừng nguyên sinh, qua những con suối ầm ào 

chảy suốt ngày đêm, tôi cặm cụi bám theo đoàn thợ săn lặng lẽ đi trong tiếng vắt 

nhảy nhoanh nhoách. 

Cánh rừng thưa hiện ra dưới triền núi, những quả đồi mấp mô. Đám thợ săn   

dán mắt vào những tảng đá bị lật lên và vết chân gà rừng bới tãi. Họ sờ mó vào thân 

những cây gỗ mục có dấu hiệu bị vần ra chỗ khác hoặc bị ngoạm vỡ. Đám thợ săn 

đều biết đó là dấu vết của một con gấu ngựa rất lớn. Họ chia nhau lần tìm vết chân 

của nó song rất mờ. Ông Pâu bảo, trước sau rồi cũng tìm thấy nó, nhưng phải mất cả 

tuần lặn lội trong rừng. Nói rồi ông chỉ đạo đoàn thợ săn đặt bẫy kín các lối đi, dưới 

các gốc cây như ma trận. 

TRẢ NỢ RỪNG GIÀ 

Đêm trăng, bầu trời Nặm Cà Nàng càng nhuốm màu huyền thoại. Cụ Điêu 

Văn Sáu, 107 tuổi, nhìn về phía cánh rừng Huổi Luông kể những câu chuyện khủng 

khiếp của rùng già. Cách nay vài chục năm, đàn voi rừng còn thung thăng đi lại bên 
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bờ suối pá Suông uống nước, đàn trăn gió phóng vù vù trên những ngọn cây. Già 

từng vác súng bắn chết nhiều hổ về bản bắt bò và gấu về phá nương rẫy. 

Câu chuyện gấu vật lại thợ săn Lường Văn Khặm ở bản Phát, xã Cà Nàng vẫn 

là một cái gì đó thật kinh hoàng, còn nguyên tính thời sự cảnh báo cho những thợ săn 

tận diệt rừng già. 

Đường vào bản Phát là một lối mòn chênh vênh, vắt vẻo trên những sườn núi. 

Phải cuốc bộ từ sáng sớm đến nhọ mặt người, tôi và ông Bí thư xã Cà Nàng Hoàng 

Văn Dỏm mới tìm thấy nhà “nguyên” thợ săn Lường Văn Khăm ở tận cái chóp nón 

của bản đồ tỉnh Sơn La, nơi ngã ba của 3 huyện Quỳnh Nhai, Than Uyên và Sìn Hồ. 

Trong ngôi nhà sàn nhỏ, bừa bộn, người đàn ông cởi trần có khuôn mặt biến 

dạng: Hai hố mắt hõm vào vì mất một mảng xương mặt. ông ngồi bất động trên chiếc 

phản kê ở góc nhà. Tuy vậy, cơ thể ông vẫn toát lên vẻ khỏe mạnh của ngưòi thợ săn. 

Câu chuyện ông đánh nhau với gấu được kể qua lời phiên dịch của Bí thư xã Hoàng 

Văn Dỏm. 

Cách đây hon 10 năm, tại cánh rừng Huổi Cúc có dấu hiệu xuất hiện gấu. Bà 

con bảo thỉnh thoảng nó về nương phá ngô. Thợ săn lão luyện Lường Văn Khăm chỉ 

đạo một nhóm gồm 14 người ở bản Phát xách súng cuốc bộ suốt 3 giờ đồng hồ tìm 

vào cánh rừng gần mảnh nương mà con gấu về phá. Đám thợ săn chia làm 4 mũi tiến 

vào rừng. Ông Khặm khoác khẩu K44 trên vai, khẩu súng mà chính quyền phát cho 

để chống kẻ xấu, một mình dắt chó săn lần theo một hướng. 

Bỗng nhiên, chú chó săn không chịu dồn đuổi đàn hoẵng vào khe núi mà cứ 

lao vào bụi cây sủa ầm ĩ. Ông Khăm lò dò lại gần dùng nòng súng vạch bụi cây. Một 

khối đen vọt ra. Con gấu đi bằng hai chân. Túm lông trên đầu lòa xòa như cái bờm 

ngựa. Con gấu này phải nặng cỡ 2 tạ. Nó há miệng gầm gừ khoe những chiếc răng 

nhọn trắng ơn ởn. Nó bổ thẳng về phía ông Khặm. Nhanh như chớp, ông lộn qua 

phải, tránh cái tát kinh hoàng, rồi giương súng bóp cò. Nhưng đen đủi thaỵ, súng 

không nổ. Con gấu tát văng khẩu súng, rồi cứ nhè mặt ông mà ngoạm. Sau khi ông 

bất tỉnh, nó còn ngoạm thêm một miếng bụng cơ đùi ông Khặm rồi mới hậm hực bỏ 

đi. Nó còn tát chết thẳng cẳng con chó săn dám lao vào cứu chủ. 

Ông Khặm nhớ lại: “Khoảng một tiếng sau khi con gấu bỏ đi thì tôi tỉnh lại. 

Tay phải tôi quơ thấy khẩu súng, tay trái nhặt được miếng da mặt mình ở cạnh. Tôi 

gắng sức lên lại đạn, bóp cò nổ hai phát súng liền để báo cho đồng đội. Sủng nổ, tôi 

lại bất tỉnh cho đến 3 tháng sau mới nghe được tiếng mọi người trò chuyện”. 

Ông Lò Văn Muội, trưởng bản Phát và cũng là một thợ săn trong đoàn lúc bấy 

giờ kể lại: “Khi nghe thấy tiếng súng nổ, chúng tôi tìm đến và kinh hoàng nhận ra 

ông Khặm nằm bất động dưới đất. Khuôn mặt và đầu đầy thương tích. Hốc mũi ông 

Khặm chỉ còn hai cái lỗ, nhưng vẫn phập phồng thở. Ông ấy vẫn sống, kể cũng lạ”. 

Đám thợ săn cởi quần áo buộc kín mặt ông lại rồi thay nhau bất kể ngày đêm khiêng 
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ông chạy ra sông Đà, kết bè thả trôi về huyện. Huyện đội cho xe commăngca chở về 

Sơn La. Suốt một năm trời ông nằm viện phẫu thuật đắp da, vá xương. Người Cà 

Nàng khẳng định, con gấu này tấn công ông Khặm là trả thù cho đồng loại bị những 

thợ săn bản Phất bắn chết. Sau vụ ấy, đám thợ săn chờn tay, nhưng cũng vẫn có đến 

cả chục con gấu bị bắn hạ. Không biết con gấu tấn công ông Khặm có nằm trong số 

bị bắn hạ ấy không? 

Ngược trở ra huyện lị Quỳnh Nhai, rồi vào bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn 

tìm gặp ông Lò Văn Que, thợ săn nổi danh một thời của đất Quỳnh Nhai. Trưởng 

Công an xã Mường Giôn Bạc Cầm Hạnh dẫn tôi cuốc bộ suốt 3 giờ mới tìm thấy nhà 

ông Que dưới chân dãy núi Pú Coong Khẩu (Dịch nghĩa là những đống thóc). 

Ông Que năm nay 60 tuổi, người nhỏ thó, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, ngâm đôi 

bàn chân phù nề vào nồi thuốc nước. Đôi mắt giả của ông lúc nào cũng mở tông 

hống, không khép mi lại được vì không còn cơ. 

Ấy là năm 1997, thợ săn Lò Văn Que đuổi theo đàn chó sói qua đỉnh Pú 

Coong Khẩu đến tận sườn núi Huổi Cha. Không thấy bóng dáng đàn sói đâu, ông 

ngồi nghỉ dưới gốc cây phay. Ông nhìn thấy những vết cào xước trên thân cây. Trèo 

lên ngọn cây thì phát hiện một tổ ong to bằng miệng thúng. Ông chợt nghĩ: “Có con 

gấu đang nhòm ngó tổ ong này. Chắc chắn nó sẽ quay lại”. 

Chiều hôm sau, ông Que xách súng đến chỗ cây phay, ẩn mình trong bụi rậm 

Ông lên kế hoạch phải bắn một phát chết luôn, bởi nếu bị thương nó sẽ không bỏ 

chạy mà cứ nhằm kẻ thù tấn công đến hơi thở cuối cùng. 

Đúng như dự tính của ông, con gấu ngựa to tướng lừng lững đi tới. Nó hít hít 

xung quanh, ngước mắt lên phía có tổ ong rồi ôm cây trèo lên. Nó thò tay vốc mật, 

ngửa cổ, há mồm tợp những giọt mật ngon lành. Ăn xong tổ ong, nó từ từ tụt xuống. 

Khi nó tụt đến giữa thân cây thì ông Que bóp cò. Tiếng nổ đanh gọn, một nhúm lông 

đen tơi tả bay theo gió, viên đạn đã không trúng đầu mà lệch về phía vai. Con gấu rơi 

uỵch xuống đất, rồi lao về hướng tiếng súng nổ, vùng vẫy móng vuốt, nhằm mặt thợ 

săn Lò Văn Que cào cấu, cắn xé điên cuồng. Nó còn xé nát cả da thịt ở cánh tay, 

ngoạm gãy cả xương tay ông. 

Tưởng ông Que chết rồi nó mới lững thững bỏ đi. Ông nằm bất tỉnh, đến nửa 

đêm mọi người mới đốt đuốc vào rừng tìm thấỵ và khiêng đến Bệnh viện Sơn La. 

Bác sĩ nhìn thấy thân thể ông tả tơi chỉ còn thở thoi thóp đã lắc đầu bảo không cứu 

được. Nhưng một ông cán bộ huyện đã cho xe chở xuống tận Bệnh viện Việt - Đức. 

Vậy mà ông Que sống được. Tuy nhiên, giờ đây, do sức khỏe yếu nên ông mắc đủ 

các loại bệnh. Khổ nhất là hai cái bàn chân lúc nào cũng phù nề to tướng, không đi 

lại đuợc, cả ngày phải ngâm trong nồi nước thuốc. 

Chuyên thợ săn bị gấu tấn công ở Quỳnh Nhai rất nhiều. Hầu như ở bản làng  
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nào cũng có người bị gấu vật chết, hoặc bị tàn tật suốt đời. Ở bản Nà Mùn, xã 

Chiềng Khay, phải đi bộ 2 ngày mới vào đến nơi, có hai anh em nhà thợ săn Lường 

Văn Tun cũng bị gấu tấn công rất thảm khốc. Người em ông Tun đi săn gấu, bị con 

gấu khổng lồ, dữ dằn cắn vào đầu, chết thảm. Ông Tun một lần bắn chệch cũng bị 

con gấu tát sổ ruột, cào khuôn mặt rách nát. Gần chục năm nay, ông nằm liệt giường, 

liệt chiếu như một cái xác không hồn. 

Ông Lò Văn Định, Hạt phó Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai cho biết, hầu như 

năm nào cũng có người bị gấu tấn công. Con gấu ác là một chuyện, nhưng một phần 

nguyên nhân cũng là do con người đã săn bắn quá dữ khiến nó trở nên cục tính mà 

tấn công người, ông Định cũng cho hay, để bảo vệ đàn gấu cũng như các loại thú 

trong rừng Quỳnh Nhai, UBND huyện đã chỉ đạo cho Kiểm lâm và Công an huyện 

tiến hành thu hồi súng ống mà những năm trước phát cho dân chống phỉ, kể cả các 

loại súng kíp. Nhân dân đều huởng ứng rất tích cực, tuy nhiên, một số người Mông 

sống ở sâu trong rừng thì vẫn tự chế ra súng kíp để đi săn. 

Hiện tại, rừng Huổi Luông còn khá nhiều loại thú quý hiếm. Không những 

gấu, chó sói còn khá nhiều mà theo ông Vi Văn Lạc, Phó chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm lâm Sơn La, rừng Huổi Luông vẫn còn vài con hổ. Biện pháp bảo vệ những 

loài động vật quý hiếm trong rừng Huổi Luông cần phải thực hiện cấp bách. 
 

35. P.V. AGRIBANK PHỐI HỢP TRAO TẶNG BÒ CHO HỘ NGHÈO SƠN LA  

/ P.V // Nhà báo và Công luận.- Ngày 25/09/2014.- Số 38.- Tr.6. 
 

Sáng 13/92014, tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ trao tặng bò 

sinh sản giúp người nghèo biên giới do Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam, Agribank và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Tiết Văn Thành, Thành viên 

HĐTV, Quyền Tổng Giám đốc Agribank và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương 

và tỉnh Sơn La. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân đã trao trực tiếp 22 con bò trong tổng số 100 con bò sinh sản, trị giá 1 tỷ 

đồng cho 22 hộ nghèo của huyện Yên Châu. 

Số bò này do cán bộ, viên chức Agribank đóng góp để giúp đỡ hộ nghèo theo 

chương trình của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Trung ương 

Hội chữ thập đỏ phát động. Đây là hoạt động cụ thể trong triển khai thực hiện 

Chương trình “Bò sinh sản giúp người nghèo biên giới” sẽ tạo điều kiện cho hàng 

trăm hộ nghèo của tỉnh Sơn La phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Tại buổi lễ Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn 

Thiện Nhân cũng biểu dương sự đóng góp của cán bộ, viên chức Agribank trong 
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chương trình này và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan, tổ chức khác 

cùng giúp đỡ người nghèo biên giới xóa nghèo bền vững. 

 

 


