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01. KC. SƠN LA PHÁT HIỆN NGÔI MỘ 2.000 NĂM / KC // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

16/9/2014.- 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.   
 

02. Minh Ngọc. BẢN NẶM TRÒN ĐỔI THAY TỪ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Minh 

Ngọc // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/9/2014.- 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 vất 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 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. 
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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 mình sẽ sớm thay đổi. 
 

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

Minh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/9/2014.- 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 Cầm 

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 nhiều 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), Phỏng 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 Xinh 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 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 hiểu 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 
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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 Cầm 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. 
 

04. H.A. 1.300 TẤN GẠO ĐẾN VỚI HỌC SINH NGHÈO HUYỆN MƯỜNG LA (SƠN LA)  / 

H.A // Công an nhân dân.- Ngày 18/9/2014.- 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. 
 

05. Kiều Thiện. MÙA NHÃN VUI Ở SÔNG MÃ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

18/9/2014.- 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, Xinh 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 
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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. 

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”. - Ông Hoàng Nghĩ 
 

06. 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 19/9/2014.- 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 đồng bào 3 dân tộc Thái, 

Mường, Kinh. Hội Người cao tuổi (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 NCT xã thành lập từ năm 1996, nhưng phải đến năm 2006 mới đi vào hoạt động, khó 

khăn chồng chất vì không có kinh phí. Mãi năm 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 
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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. 
 

07. Kiều Thiện. SỐNG YÊN TÂM NHỜ CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ / Kiều Thiện;  Nguyễn 

Trang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/9/2014.- 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, 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 
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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”… 

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. 
 

08. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 19/9/2014.- 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. 
 

09. 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 19/9/2014.- Số 75.- 

Tr.13. 
 

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 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 thống 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 quốc lộ 6, 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 
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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 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. 
 

10. 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 20/9/2014.- 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 phổi của người đàn bà xé thân mình hy 
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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 Huổi  

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 quá 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. 

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 

thống 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 nhiều 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 gáy 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 
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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 rừng già. Cách nay 

vài chục năm, đàn voi rừng còn thung thăng đi lại bên 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 hơn 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 Khặm 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 Khặm 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 thay, 

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 bung 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. Súng 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 
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thay nhau bất kể ngày đêm khiêng 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 

Phát 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 lỵ 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 thấy 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 được, cả ngày phải ngâm trong nồi nước thuốc. 

Chuyện thợ săn bị gấu tấn công ở Quỳnh Nhai rất nhiều. Hầu như ở bản làng  

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. 
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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 hưởng 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. 
 

Cũng xem: 

11. Phạm Ngọc. CUỘC SỐNG BI THẢM CỦA THỢ SĂN BỊ GẤU TRẢ THÙ / Phạm Ngọc // 

Người Hà Nội cuối tuần.- Ngày 20/9/2014.- Số 37.- Tr.7. 
 

12. P.V. AGRIBANK PHỐI HỢP TRAO TẶNG BÒ CHO HỘ NGHÈO SƠN LA  / P.V // Nhà 

báo và Công luận.- Ngày 25/9/2014.- Số 38.- Tr.6. 
 

Sáng 13/9/2014, 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 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. 
 

13. Minh Ngọc. ĐƯA PHÁP LUẬT ĐẾN ĐIỂM NÓNG CÒ NÒI / Minh Ngọc // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 23/9/2014.- Số 228.- Tr.6. 
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Cò Nòi là xã có kinh tế phát triển mạnh của huyện Mai Sơn (Sơn La), là địa bàn trung 

chuyển của nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Cũng bởi vậy, những năm gần đây tình hình an ninh xã hội 

trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Các hiện tượng xấu như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo, tội 

phạm ma túy, hình sự... có chiều hướng gia tăng. 

Theo số liệu của UBND xã, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Công an xã Cò Nòi đã bắt, lập hồ sơ 

xử lý 6 vụ với 18 đối tượng tội phạm về ma túy; bắt 1 đối tượng tội phạm hình sự, 1 đối tượng lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản, 1 đối tượng có lệnh truy nã của Công an tỉnh Hòa Bình, 1 vụ trộm cắp tài 

sản với 8 đối tượng... 

Trước thực trạng ấy, Cò Nòi đã tăng cường hoạt động tuyên truyền vào đời sống nhân dân, 

tổ chức xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa xã, bản, thu hút hàng ngàn lượt người xem. Lực 

lượng công an và tư pháp xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức hàng 

chục buổi tuyên truyền về pháp luật trên các lĩnh vực: Phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, 

hộ tịch hộ khẩu, quản lý vũ khí vật liệu nổ, kinh doanh... Ông Lò Văn Tinh - dân bản Hua Nong 

cho biết: Chúng tôi được học tập về pháp luật, thêm hiểu biết về tác hại của ma túy, các cách phòng 

tránh, ngăn chặn. Bản còn thành lập các hòm thư tố giác, phát giác tội phạm, người nghi nghiện hút 

chất ma túy để đảm bảo an toàn cho người tố giác... 

Theo ông Lò Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND xã: Nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân, vừa 

qua lực lượng công an xã đã tổ chức xét nghiệm đột xuất và phát hiện 6 đối tượng sử dụng chất ma 

túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh, huyện. Người dân cũng là lực 

lượng góp phần giám sát chặt chẽ 13 người thi hành án phạt tù được cho hưởng án treo hiện cư trú 

tại địa bàn xã. Đặc biệt, với sự tham gia của người dân, vừa qua, Công an xã đã phát hiện và thu hồi 

14 khẩu súng tự chế trong dân (trong đó có 5 khẩu súng kíp, 9 khẩu súng bắn cồn), góp phần đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn được tốt hơn. 
 

14. C.A. NỮ ĐỘI TRƯỞNG GIÀU NGHỊ LỰC / C.A // Lao động xã hội.- Ngày 23/9/2014.- Số 

114.- Tr.12. 
 

Với ý chí làm giàu cho gia đình và cho những người xung quanh, chị Lò Thị Nết, Đội 

trưởng đội cao su Mường Sại - Chiềng Bằng (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) cần cù lao động, 

tận tụy, nhiệt tình với công việc và hết lòng vì gia đình. 

Chị Lò Thị Nết sinh năm 1987 là con thứ hai trong gia đình có đông anh chị em tại bản 

Muôn (xã Mường Sại). Chính vì thế nên ngay từ nhỏ chị đã ý thức được cuộc sống tự lập và gánh 

vác mọi công việc như một trụ cột chính trong gia đình. Sau khi học xong trường Công nhân kỹ 

thuật lâm nghiệp Trung ương 4, tại Phú Thọ chị được nhận vào làm công nhân vườn ươm cao su 

thuộc đội cao su Ít Ong huyện Mường La. Năm 2007 thực hiện việc xây dựng nhà máy Thủy điện 

Sơn La gia đình chị chuyển đến huyện Sông Mã, nhưng vì tình yêu với công việc chị đã quyết định 

ở lại và gắn bó cùng với cây cao su. Đến tháng 03/2008, chị được cử giữ chức cán bộ chuyên quản 

thuộc phòng Kỹ thuật của Công ty cổ phần Cao su Sơn La sau đó tăng cường vào Quỳnh Nhai phụ 

trách kỹ thuật tổ cao su Trạ Ngáy. Lúc bấy giờ điều kiện sinh hoạt như chỗ ở, điện, nước, đều thiếu 

thốn, mới ra trường kinh nghiệm còn hạn chế khiến chị gặp không ít khó khăn. 
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Tuy nhiên chính những khó khăn đó đã thôi thúc chị không ngừng phấn đấu vươn lên và 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tháng 11/2012 chị được lãnh đạo Công ty cổ phần Cao su 

Sơn La tín nhiệm giữ chức đội trưởng Đội cao su Mường Sại - Chiềng Bằng. Bằng sự nhiệt tình, 

tâm huyết và những việc làm cụ thể thiết thực sau hơn 5 năm gắn bó với cây cao su cũng là chừng 

ấy năm chị miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, sách báo và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để có những cách làm khoa học, mang lại hiệu quả cao. Vì vậy đến 

nay hơn 575ha cây cao su đội chị đang quản lý được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật từ khâu làm 

đất, đào hố, bón phân đang sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra để động viên, giúp đỡ chị em phụ 

nữ trong đội cao su chị cùng ban nữ công trong đội thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, 

tinh thần cho công nhân như thăm hỏi công nhân lúc ốm đau, hiếu hỷ, tặng quà con em trong đội có 

thành tích cao trong học tập. Năm 2012 chị đã vận động chị em công nhân tổ chức quyên góp tiền 

hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho chị Quàng Thị Tía, bản Pháo Phòng Không, (xã Chiềng 

Bằng) là công nhân trong đội cao su với số tiền 30 triệu đồng. Cùng với đó vận động chị em làm tốt 

công tác tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nước sạch vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phẩm 

chất của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Chị Nết 

chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Ngoài ra thường 

xuyên uốn nắn kịp thời anh chị em công nhân có ý thức trong thực hiện công việc đồng thời hàng 

năm phối hợp với công đoàn tổ chức tết thiếu nhi cho các con em trong đội, thăm hỏi ốm đau từ 

quỹ bệnh nhân nghèo để  giúp đỡ anh chị em công nhân yên tâm lao động và sản xuất…”. 

Không chỉ là người phụ nữ giỏi việc nước ở nhà, chị còn là một người vợ đảm đang, một 

người mẹ mẫu mực. Tuy bận rộn với công việc của đội cao su nhưng chị không bao giờ xao nhãng 

công việc gia đình. Đặc biệt chị luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế. Hiện tại gia 

đình chị nuôi hơn chục con lợn, 4 - 5 con bò và gia cầm các loại. Mỗi năm trừ chi phí mang lại cho 

gia đình chị khoản thu nhập hơn 60 triệu đồng… 

Với những nỗ lực cố gắng của mình chị Lò Thị Nết đã được Tập đoàn Cao su Việt Nam, 

UBND tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần Cao su Sơn La tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Chị Nết 

chính là điển hình xuất sắc, một tấm gương từ một nông dân trở thành nữ công nhân tiêu biểu xứng 

đáng với danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 
 

15. Kiều Thiện. ĐẾN CHIỀNG KHƯƠNG HỌC LÀM NÔNG THÔN MỚI / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 23/9/2014.- Số 228.- Tr.13. 
 

“Tôi nói với anh em các xã trong huyện rằng: Không phải đi học tập kinh nghiệm ở đâu 

xa xôi cho tốn kém, cứ ra Chiềng Khương, xem họ làm nông thôn mới như thế nào rồi về vận 

dụng chắc kết quả cũng không nhỏ…” - ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Sông 

Mã (Sơn La) nói. 

KHI DÂN ĐÃ ĐỒNG THUẬN… 

Chiềng Khương là xã vùng biên giới Việt - Lào của huyện Sông Mã, với nhiều dân tộc anh 

em: Thái, Kinh, Xinh Mun, Khơ Mú… chung sống. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), 
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Chiềng Khương gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Trung Vực - Chủ tịch UBND xã tâm sự: 

Huyện nghèo, xã cũng chưa có nhiều thuận lợi, bởi thế chúng tôi xác định phải lấy sức dân làm 

động lực chính, động lực lâu dài. Nhưng muốn vậy thì phải tạo được sự đồng thuận trong dân. Giải 

bài toán này, chúng tôi đã thành lập 23 ban phát triển xây dựng NTM tại 23 bản trong xã với thành 

phần là những người đứng đầu bản và những người có uy tín trong bản làng, dòng họ. Công tác 

tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, vừa dày về tần suất, vừa sâu về nội dung. Trong khi tuyên 

truyền phải tranh thủ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, có thắc mắc phải giải quyết ngay 

để tư tưởng người dân thông thoáng, nắm được vấn đề, hiểu được vấn đề và đồng thuận với Nhà 

nước... 

Tay thoăn thoắt vin cành, bẻ những chùm quả căng mọng vừa chín tới, anh Lò Văn Yêu - 

dân bản Mo (xã Chiềng Khương), vừa tiếp chuyện chúng tôi: Nói đến NTM thì lúc đầu dân chúng 

tôi cũng lo lắm. Hầu hết dân còn nghèo cả nên cứ nhìn vào các tiêu chí phấn đấu rồi nhìn vào thu 

nhập của gia đình mình là thấy xa vời lắm, lo lắm. Nhưng họp bản, họp dân, nghe cán bộ phân tích, 

chúng tôi mới hiểu ra: Làm NTM là làm cho dân, vì dân. Sức dân đóng góp là tự nguyện. Mục tiêu 

NTM là lâu dài, luôn có Nhà nước hỗ trợ trong từng bước thực hiện chương trình. Trong những 

mục tiêu ấy có những cái đã đạt được, có những cái mà nhà ai cũng đang phấn đấu: Ứng xử văn 

hóa, sống vệ sinh sạch sẽ, xóa đói nghèo… “Khi đã hiểu ra, dân chúng tôi ủng hộ ngay. Có hộ còn 

tự nguyện mang cả 20 triệu đồng tiền mặt góp với chương trình như nhà ông Ngọ bên bản Nam 

Tiến, để làm đường giao thông...” - anh Yêu cho hay. 

HIỆU QUẢ KHÔNG NGỜ 

Chủ tịch xã Nguyễn Trung Vực thừa nhận: “Thật không ngờ khi người dân đồng thuận thì 

hiệu quả lại cao đến thế. Trong xây dựng NTM chúng tôi lấy nội dung: Xây dựng đời sống văn hóa 

và giao thông nông thôn làm bước đột phá. Nhưng để làm được đường đi trong khu dân cư vừa 

rộng rãi, tránh cong cua thì đụng chạm đến quyền lợi người dân nên chúng tôi lo lắm”. 

Lo là lo vậy nhưng khi chương trình triển khai, những cán bộ ở Chiềng Khương đã rất vui 

mừng vì dân ủng hộ cao độ. Ngoài những hộ ủng hộ tiền mặt tới vài chục triệu đồng như ông Ngọ, 

còn có những hộ khác ủng hộ cả 150m2 đất bằng phẳng để làm nhà văn hóa bản như ông Lò Văn 

Nhiệm ở bản Búa; hộ ủng hộ ngót trăm khối cát, trị giá cả trăm triệu đồng như ông Thành, ông Sửu 

ở bản Nam Tiến... 

Già bản Cút Văn In (dân tộc Xinh Mun) ở bản Lon Kham bảo rằng: Cái NTM này mới thật. 

Nó làm ai cũng vui, ai cũng muốn đóng góp sức mình. Già yếu như tôi không đi làm đường, làm 

nương được nhưng cũng góp phần làm NTM bằng cách dạy bảo cháu con những điều hay, điều tốt; 

lúc rảnh rỗi thì dọn nhà, quét rác; chăm thêm con lợn, con gà để tăng thu nhập. NTM là hết đói, hết 

nghèo, hết bệnh tật, hết lạc hậu, là con người được vui hơn, đoàn kết hơn. 

    Chủ tịch xã Nguyễn Trung Vực cho biết: “Từ đầu năm đến nay, nhân dân đã tự nguyện 

đóng góp gần 12.000 ngày công, hơn 8.200m2 đất, 480m3 cát, gần 300 triệu đồng tiền mặt. Bà con 

đã tự nguyện chặt đi hàng trăm cây ăn quả đang cho thu hoạch để nắn đường”.  
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16. Thanh Tâm. 2 NGƯỜI Ở SƠN LA MẤT TÍCH / Thanh Tâm; Văn Minh // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 23/9/2014.- Số 228.- Tr.13. 
 

…Tỉnh Sơn La cũng chịu nhiều thiệt hại bởi hoàn lưu cơn bão số 3, trong đó có 2 nạn nhân 

bị mất tích do lũ cuốn là anh Đèo Văn Thích (SN 1967) và con trai là Đèo Văn Dương (SN 1990) ở 

bản Mỏ, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu. Lũ ống bất ngờ đổ về và cuốn trôi bố con anh Thích khi 

họ đang đi qua suối. Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được triển khai. 

17. Thanh Tâm. DỊCH ĐAU MẮT ĐỎ BÙNG PHÁT Ở SƠN LA / Thanh Tâm // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 23/9/2014.- Số 228.- Tr.4. 
 

Từ trung tuần tháng 9 đến nay, dịch đau mắt đỏ bùng phát tại nhiều địa bàn ở tỉnh Sơn La với 

hàng trăm người mắc, tập trung tại thành phố Sơn La và huyện Yên Châu. Sáng 22/9, ông Trần Văn 

Tráng - dân bản Buổn, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La cho biết: “Cách đây khoảng nửa tháng, 

cháu thứ 2 nhà tôi đi bị đau mắt đỏ. Hỏi thì cháu bảo bị lây do mấy bạn trong lớp. Thế rồi sau đó 

lần lượt 4 người trong nhà mắc hết. Tôi là người mắc cuối cùng, đến hôm nay mới gần khỏi”. Giáp 

bản Buổn là tổ dân cư 1, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La. Bà Đinh Thị Thơm, vừa dụi đôi mắt 

sưng vù, đỏ quạch, vừa bảo: Bọn trẻ ở đây lây đau mắt đỏ từ đâu mà làm cả cái khu này mắc hết 

rồi. Tôi mới bị mắc 3 hôm nay, từ sáng nay mắt nhức quá, phải nghỉ  

buổi chợ để ở nhà chữa trị. 

Tại Trường Tiểu học Quyết Thắng, sáng ngày 22/9, nhà trường đã phải vận động các học 

sinh bị đau mắt đỏ nên nghỉ học để tránh lây lan trên diện rộng. Bà Phạm Thị Huyền - Hiệu trưởng 

cho biết: Những ngày qua, đã có mấy chục học sinh trong trường bị đau mắt đỏ nên chúng tôi phải 

vận động những học sinh đã mắc bệnh nên nghỉ học từ 4 - 5 ngày. Tuy nhiên, một số học sinh 

không muốn nghỉ học. Từ hôm nay y tế nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra các lớp để nắm chắc số 

lượng các cháu mắc bệnh và tư vấn, giúp đỡ các cháu điều trị, chăm sóc mắt cũng như hướng dẫn 

các phụ huynh cho con em mình nghỉ học tạm thời. 

Tại nhiều lớp học trong trường, bắt gặp những hình ảnh các cháu bé lớp 2 - 3 - 4 với đôi mắt 

sưng vù nhưng vẫn cố gắng đến lớp học. Cháu Minh Ngọc - học sinh lớp 4, kể: Cháu mới bị mắc 3 

ngày hôm nay. Hôm qua mắt mới đỏ và chảy nước nhưng đến hôm nay thì ngứa và khó chịu lắm. 

Theo yêu cầu của nhà trường, từ ngày mai cháu sẽ phải xin nghỉ học cho đến khi khỏi hẳn nhưng 

cháu sợ nghỉ học nhiều thì sẽ không hiểu bài. Nhưng đến lớp thì lại sợ các bạn cười vì mắt cứ chảy 

nước, chảy dử, xấu hổ lắm. 

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La thừa nhận: Hiện 

Sơn La đã có dịch đau mắt đỏ. Tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi mới nhận được báo cáo của 

huyện Yên Châu với số lượng người mắc là hơn 80. “Với đau mắt đỏ cần điều trị trong vòng 

khoảng 1 tuần mới khỏi, tuy nhiên cũng tùy theo từng trường hợp cụ thể, có thể số ngày điều trị sẽ 

dài hơn đối với một số bệnh nhân. Đừng tưởng đau mắt đỏ là đơn giản, nhất là khi nó đã phát triển 

thành dịch” - ông Dũng bảo vậy. 
 

18. Trần Đại Tạo. LƯỜNG VƯƠNG TRUNG MỘT TRÍ THỨC, VĂN NGHỆ SĨ ĐA TÀI CỦA 

ĐỒNG BÀO TÂY BẮC / Trần Đại Tạo // Văn hóa các dân tộc.- Tháng  9/2014.- Số 9.- Tr.8 - 9. 
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Khái niệm trí thức và văn nghệ sĩ có nhiều tiêu chí thống nhất nhưng vẫn có nét đặc thù 

riêng. Người trí thức thiên về học vấn, học hàm, học vị, tư duy logíc (trí óc soi sáng); người nghệ sĩ 

thiên về sáng tạo có yếu tố bẩm sinh, Trời cho vượt trội, tư duy hình tượng (rung động trái tim). Dù 

trí thức hay văn nghệ sĩ nếu không có tấm lòng nhân ái gần bạn, gần dân thì tên tuổi và tác phẩm 

của họ không thể sống lâu bền trong lòng dân và đời sống xã hội. Nhiều người may mắn được cả 

ba: Trí tuệ, trái tim và lòng nhân ái xuyên thấm vào nhau. Lường Vương Trung (Vương Trung) là 

con người như vậy. Tên tuổi và tác phẩm của ông không chỉ nổi tiếng và đi vào lòng dân cả vùng 

Tây Bắc mà còn lan tỏa tới cả nước. Thậm chí có người còn gọi ông là Aitơmatốp ở Việt Nam. 

Thứ nhất, Lường Vương Trung là nhà trí thức. 

Xã hội Thái xưa có câu Lường Mo, Lò Tạo (họ Lường làm Mo, họ Lò làm quan). Mo chang 

là người chăm sóc phần hồn, phần văn hóa, tinh thần, tâm linh và được sùng kính như một “thủ 

lĩnh” tinh thần của cộng đồng. Dòng họ, bố và mẹ ông Lường Vương Trung đều hiểu sâu sắc văn 

nghệ dân gian Thái. Anh em, họ hàng bên ngoại cũng là nhà khoa học, nghệ sĩ nổi tiếng như ông 

Cầm Trọng, Cầm Bích, Ông được đi học từ thời Pháp thuộc. Khi Sơn La giải phóng (1952), ông 

tham gia kháng chiến rồi được đi đào tạo từ thấp đến cao (Khoa văn Đại học Tổng hợp; Trường 

viết văn Nguyễn Du khóa I) và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội ở Khu, ở tỉnh. 

Ông có chí tự học suốt cả cuộc đời và có nhiều công trình nghiên cứu giá trị cao, tầm trí tuệ, được 

công chúng và các nhà khoa học thừa nhận; được Ủy ban toàn quốc (UBTQ) Liên hiệp các hội Văn 

học, nghệ thuật Việt Nam tặng giải A cuốn tiểu thuyết Mối tình Mường Sinh; năm 1998 Hội Văn 

nghệ Dân gian Việt Nam tặng giải B cho tập sưu tầm, dịch tác Phẩm Táy pú xấc (Bước đường 

chinh chiến của cha ông) và nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu khác được giải ở cấp Trung 

ương. Vì vậy, Phó giáo sư, Tiến sĩ (PGS,TS) Văn Giá nói rằng: “Vương Trung là ông Mo thời hiện 

đại”. Năm 2013, khi đã đi xa được 1 năm, ông được Hội Văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

Việt Nam truy tặng Bằng vinh danh. 

Thứ hai, Vương Trung là văn nghệ sỹ đa tài.  

Ở lĩnh vực sáng tác. Với năng khiếu bẩm sinh vượt trội, trong cái nôi văn hóa gia đình, dòng 

họ và cộng đồng, Vương Trung là nhà văn Việt Nam sáng tác bằng tiếng dân tộc và tiếng phổ thông 

với các tập thơ: “Sóng Nặm Rốm”, “Inh Éng”, “Núi mây và đàn bò” và các tiểu thuyết “Mối tình 

Mường Sinh”, “Đất bản quê cha” v.v... Tác phẩm truyện thơ Inh Éng vào lòng dân, hầu như ai cũng 

thuộc, cũng hát đến mức dân gọi ông là ông Inh Éng. Vương Trung cũng viết nhiều kịch bản văn 

học cho phim truyện như Chuyện tình ở đất Mường Sinh, Sự tích hoa ban v.v... Nhà nghiên cứu 

văn hóa Nguyễn Anh Tuấn - bạn vong niên rất thân của Vương Trung nói: “Tác phẩm Đất bản quê 

cha là tập đại thành những trải nghiệm của ông về văn hóa - xã hội dân tộc Thái xưa kia và hiện tại; 

là một đỉnh của văn học miền núi hiện đại; Inh -Éng lại giàu chất sử thi của tình yêu thời đại mới”. 

Còn PGS,TS Văn Giá - người bạn vong niên của ông công tác lâu năm ở Tây Bắc lại nhận định: 

“Mối tình Mường Sinh là những trang văn đẹp đến mộng mị, đến nao lòng”. Ở Sơn La từ trước tới 

nay chỉ có 6 nhà văn Việt Nam: Hoàng Nó, Cầm Biêu, Lò Mười, Vương Trung, Lò Văn Cậy, Đinh 

Sơn, Sa Viết Sọi. Trong số đó chỉ có nhà văn Vương Trung sáng tác cả văn, cả thơ bằng tiếng dân 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 14 năm 2014 18 

tộc và tiếng phổ thông, Ông cũng là nhà văn duy nhất ở Sơn La viết tiểu thuyết. Riêng thơ tiếng 

Thái truyền thống là sáng tác để hát. Do đó đơn điệu, đơn giản. Từ những năm 1970, Vương Trung 

đã mạnh dạn bứt phá, cách tân thơ tiếng Thái để có tính nghệ thuật cao hơn. Ông tâm sự: “Thời 

gian đầu thơ tôi chưa thoát khỏi thơ dân gian. Thật may mắn cho tôi được vào học Trường viết văn 

Nguyễn Du khóa I. Trường đã trang bị cho tôi hành trang bước vào giai đoạn sáng tác mới”. Rất 

tiếc nhiều người không đồng ý cách tân thơ Thái vì như vậy thơ khó hát và không hát được. Chúng 

ta còn nhớ: Những ngày đầu cách mạng, Nguyễn Đình Thi sáng tác thơ không vần đã bị nhiều 

người phê phán không phải là thơ, nhưng đọc kỹ thì những bài thơ không vần của ông lại hay hơn 

bài có vần. Ở Sơn La, Vương Trung đơn thương độc mã trên dặm trường ấy mà đến hôm nay 2014 

các tác giả thơ Thái mới đang dò lần theo hướng đổi mới đó. So với các nhà văn Việt Nam ở Sơn 

La thì Vương Trung viết nhiều tác phẩm đa dạng nhất, nổi tiếng nhất, giành nhiều giải thưởng quốc 

gia nhất. 

Ở lĩnh vực nghiên cứu. Vương Trung là nhà nghiên cứu văn hóa sâu sắc. Ông sống trong cái 

nôi văn hóa Thái đậm đặc vùng Thuận Châu - Mường lớn của đồng bào Thái Đen; được đọc hàng 

ngàn cuốn sách cổ dân tộc Thái. Những công trình nghiên cứu, giới thiệu các tác phẩm văn học cổ 

như Táy pú xấc, Kén Kẻo, nhà sản cổ người Thái Việt Nam, Mo khuôn v.v... có tính lý luận của 

một nhà trí thức. Khi nghiên cứu Kén Kẻo, ông đã phát hiện và khái quát đôi cánh lãng mạn và yếu 

tố thực ảo xen kẽ của người xưa. Đọc công trình của Vương Trung, tôi cảm như trình độ viết của 

Vương Trung sánh ngang với cách viết của ông Nguyễn Văn Khỏa giới thiệu Hômerơ. Lĩnh vực 

này mang tính học thuật nên ít người làm được. Phải có trình độ học vấn, học thuật (văn học sử, lý 

luận văn học, văn học thế giới v.v…) mới giải mã được tác phẩm cổ. Bản thảo cuối cùng trước khi 

đi xa của Vương Trung là Pánh Mướng luông - lịch sử Mường lớn (Thuận Châu). Ở Sơn La cũng 

có nhiều người nghiên cứu văn hóa, nhưng có lẽ chỉ có ông Cầm Trọng và ông Vương Trung mới 

có đủ tầm trí tuệ của học thuật và vốn hiểu biết tường tận, sâu sắc văn hóa Thái để viết công trình 

có tính nghiên cứu sâu ở lĩnh vực văn hóa và đã đạt giải nhiều lần cấp quốc gia. 

Ở lĩnh vực sưu tầm, dịch. Vương Trung là người sưu tầm, dịch, phóng tác các tác phẩm văn 

học cổ có chất lượng cao. Ở Sơn La có nhiều người sưu tầm, dịch, giới thiệu, phóng tác các tác 

phẩm văn học cổ như các ông Hoàng Nó, Cầm Bao, Cầm Biêu, Cầm Cường, Điêu Chính Ngâu, Lò 

Mười, Lò Văn Cậy, Hoàng Trần Nghịch, Cầm Hùng, Lò Vũ Vân, Đinh Sơn, Đinh Ân, Đinh Chanh 

và bà Cầm Thị Chiêu v.v... mỗi người mỗi vẻ và đạt những thành công nhất định. Riêng ông 

Vương Trung có ưu thế về ngôn ngữ tiếng phổ thông đã đào tạo ở Khoa Văn Đại học Tổng hợp, 

Trường viết văn Nguyễn Du, đã sáng tác cả thơ tiếng Thái và tiếng phổ thông; lại có dòng máu Mo 

- hồn vía của dân tộc, do đó tác phẩm dịch, giới thiệu, phóng tác từ thơ Thái sang thơ tiếng phổ 

thông của ông vừa hay vừa sát nghĩa. Mặt khác, ông cùng với các ông Hoàng Nó, Cầm Biêu phóng 

tác truyện Một ngàn một đêm lẻ sang thơ tiếng Thái một cách tài tình, gần với đời sống dân tộc, 

được bà con đón đọc và hát say mê. Hàng năm vào dịp đón xuân mới, Bác Hồ có thơ chúc tết. Thế 

là ông Vương Trung cùng các nhà thơ Sơn La lại dịch thơ của Bác sang thơ tiếng Thái để bà con 
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hát v.v... So với các tác giả sưu tầm, dịch tác phẩm dân gian ở Sơn La thì Vương Trung là nổi trội 

nhất. 

Thứ ba, Vương Trung luôn cởi lòng với bạn, với dân. 

Bề ngoài có vẻ ít nói nhưng khi đã tiếp xúc với Vương Trung, chúng ta được đón nhận sự 

tinh tế trong ứng xử; sự chân tình, thân mật trong cuộc sống; Sự sâu sắc, nghiêm túc trong nghệ 

thuật. Các thầy giáo trẻ dạy học ở Tây Bắc năm xưa như Châu Hồng Thủy, Nguyễn Anh Tuấn, Vũ 

Anh Tuấn, Văn Giá nhận ông là thầy, là bạn vong niên thời tuổi trẻ gian khó. Nay họ đã là những 

nhà khoa học lớn của đất nước luôn kính trọng, biết ơn ông. Họ bên ông lúc ông bạo bệnh rồi cùng 

gia đình khóc tiễn ông ra đi mãi mãi. Vương Trung không chỉ là Ủy viên Ban chấp hành các Hội 

Văn học nghệ thuật (VHNT) Trung ương, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh Sơn La với nhiều đóng góp 

to lớn mà ông còn gắn bó, dìu dắt các văn nghệ sỹ của huyện Thuận Châu. Không chỉ trong thời 

gian công tác mà cả khi được nghỉ hưu, với cương vị là chi hội trưởng, ông luôn đưa Chi hội văn 

học huyện Thuận Châu dẫn đầu trong toàn tỉnh về sáng tác và quảng bá tác phẩm đến đồng bào các 

dân tộc trong huyện. Có lẽ cả nước chỉ có chi hội VHNT huyện Thuận Châu mới ra được tập thơ 

tiếng Thái đều đặn và được đông đảo công chúng say sưa đọc. Ông gần dân để có tác phẩm cho dân 

bao nhiêu thì lại kính nhi, viễn chi chốn quan trường bấy nhiêu. Tiến sĩ Đỗ Hồng Đức đã nhận xét: 

“Văn chương của Vương Trung là tiếng nói trung thực của chính con người ông”. Trong cuộc Hội 

thảo khoa học cấp Quốc gia ở Trường Đại học Tây Bắc vào tháng 4 năm 2014, Giáo sư, Tiến sỹ 

(GS,TS) Vũ Anh Tuấn đã có nhiều năm công tác ở Sơn La tâm sự: “Người miền núi mình không 

thích lăng xê, đánh bóng tên tuổi; không bon chen vào thị trường văn nghệ nên thiệt thòi lắm”. 

Đúng vậy, vào năm 2011 Nhà nước chuẩn bị xét, phong tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng 

Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh đã đề nghị ông làm hồ sơ nhưng ông ngại 

đua chen với các “Sư”, “Sỹ” (Giáo sư, Tiến sỹ) ở Trung ương. Trước khi qua đời, ông Inh Éng còn 

hỏi con trai đã đánh máy xong tác phẩm Pánh Mướng luông (chuyện kể lịch sử Mường lớn - Thuận 

Châu) chưa? Rồi ông nhẹ nhàng về với Đất bản quê cha vào mùa hoa ban 2012, hưởng dương 74 

tuổi. Theo bài cúng tiễn hồn người mất của dân tộc Thái, nếu người ở tầng lớp quan chức to, khi 

làm lễ cúng (dệt Heo) thì linh hồn lên được bậc cao nhất của Mường Trời. Con đường hoan lộ của 

ông trắc trở, nhưng ông có tài sản bằng trí tuệ, lòng nhân ái với những công trình, tác phẩm vô giá 

để đàng hoàng về với Mường Trời ở bậc cao nhất - bậc lòng dân. 

Lường Vương Trung, thơ văn và cuộc đời; truyền thống và hiện đại; trí tuệ, con tim và lòng 

nhân hậu luôn hòa quyện và lấp lánh trên đỉnh núi văn chương vùng Tây Bắc. 
 

19. Nguyễn Long. VỀ NƠI NGHÈO KHÓ / Nguyễn Long // An ninh thủ đô.- Ngày 24/9/2014.- Số 

4215.- Tr.6. 
 

Hơn 400 bộ chăn màn, hàng chục thùng sữa cùng các thiết bị tăng âm, loa đài, xà 

phòng, bàn chải, kem đánh răng, nước rửa bát… đã được gửi đến 4 trường phổ thông dân tộc 

nội trú của huyện Mai Sơn (Sơn La) ngay sau kỳ khai giảng. Đây là món quà của báo An ninh 

Thủ đô gửi tới các học trò nghèo nhân dịp đầu năm học khi mùa đông vùng cao đã cận kề… 
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Sáng chủ nhật 21/9, cả trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt vui như có hội. Tin 

đoàn công tác xã hội báo An ninh Thủ đô cùng Công ty cổ phần (CP) quảng cáo Hà Thái, Công ty 

TNHH quảng cáo Ngọc Hà sẽ lên tặng quà đã được loan báo từ mấy hôm nay. 

“Chuyện thầy trò nghèo vùng cao phải thường xuyên sống trong cảnh thiếu thốn chẳng còn 

lạ, nhưng riêng với Mai Sơn, những cán bộ công tác trong ngành giáo dục mỗi khi đến thăm vẫn 

phải động lòng” - ông Lê Trung Tấn, Ủy viên Ban chấp hành Hội cựu giáo chức huyện Mai Sơn 

ngậm ngùi cho biết. Ông Tấn theo nghề giáo mấy chục năm nay, đến tận lúc về hưu vẫn đăm đắm 

với nghề. Từng “cắm chốt” ở đây nhiều năm, ông thấy thương khi nhìn cảnh lũ trẻ lội suối đến 

trường. Các cụ bảo “có thực mới vực được đạo”, lũ trẻ ăn còn chẳng đủ, bảo sao có sức mà học. 

Thế nên đích thân ông đứng ra làm cầu nối để món quà của báo An ninh Thủ đô cùng bạn đọc tới 

được với thầy trò của huyện. 

Từ trung tâm huyện Mai Sơn phải cắt thêm 60km đường núi mới tới được Nà Ớt. Mặc dù 

vào chủ nhật, nhưng lúc chúng tôi đến, gần 200 học sinh nội trú của trường đều có mặt đông đủ. 

Thầy Nguyễn Trung Huấn - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nà Ớt là trường bán trú, thông 

thường cứ thứ bảy, chủ nhật trường cho các em về với gia đình. Nhưng nghe tin có báo An ninh 

Thủ đô lên thăm và tặng quà, học trò đều ở lại trường”. Hầu hết học sinh của Nà Ớt là con em đồng 

bào dân tộc thiểu số, cháu nào ở gần nhất cũng cách trường 5km leo núi, cháu nào xa thì cuốc bộ 

tới 30km đường rừng. Nhà nghèo nên việc cho con em theo học với người dân nơi đây là quá sức 

với họ. Thế nên các em tới lớp đã là sự cố gắng lắm, còn việc học tập thế nào, ăn ở ra sao người 

dân đều trông vào nhà trường. Các lớp học nằm cạnh con suối Nậm Lẹ, cứ trời mưa là nước ngập 

trắng sân trường.  

Hóa ra 400 bộ chăn màn, mấy chục thùng sữa cùng nhu yếu phẩm mà chúng tôi mang tới 

trên chiếc xe tải lặc lè rút cuộc cũng chẳng thấm tháp gì. Ngay tại sân trường Nà Ớt, số hàng ấy còn 

được chia cho 3 trường khác nữa. Bà Hà Thị Bình - Phó trưởng Phòng Giáo dục huyện giải thích: 

“Các anh thông cảm, huyện nghèo quá, số trường khó khăn không chỉ có mỗi Nà Ớt, còn 3 trường 

khác là Chiềng Nơi, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm cũng trong hoàn cảnh tương tự. Thế nên số quà này, 

chúng tôi muốn chia ra cho các em mỗi nơi một chút”. Từ Chiềng Nơi ra đến Nà Ớt nhận quà, thầy 

Cầm Văn Long - Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Nơi phải đi từ nửa 

đêm. Lúc gặp chúng tôi, thầy lúi húi mở cốp xe máy để cất sợi xích “đặc chủng” tự chế chuyên 

dùng quấn vào lốp xe để vượt những cung đường trơn trượt. Thầy Long bảo, từ Chiềng Nơi ra đến 

đây hơn 100km thì có 30km không xe gì có thể vượt qua nổi vào mùa mưa, trừ… ngựa. Vì thế, nhà 

trường chỉ dám cử 2 giáo viên đi nhận quà. Nhận xong cũng đành gửi lại nhờ Phòng Giáo dục bảo 

quản hộ. Đợi đến tháng 10, khi những con mưa rừng ít đi, mới có thể huy động giáo viên ra chở về 

cho các em. 

Nhận những thùng sữa đặc và chăn màn từ tay Thượng tá An Văn Huân, Phó tổng biên tập 

báo An ninh Thủ đô, thầy Long ngậm ngùi: “Học sinh của tôi, nhiều em từ bé đến giờ chưa biết sữa 

là gì. Trò nghèo đến mức, ngày nghỉ chúng cũng không muốn về, bởi ở lại với thầy còn có đậu phụ 

với muối mà ăn. Về nhà thì chỉ mẹ con nhìn nhau, cùng lắm là có được vài muôi mèn mén (thứ 

lương thực làm từ bột ngô xay). Trò đã vậy, các thầy cũng không khá gì, cho đến tận lúc này trường 
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Chiềng Nơi vẫn chưa có điện lưới. Thú thật đây là lần đầu tiên thầy trò chúng tôi được nhận quà, vì 

thế cả trường mừng lắm”. Nhìn số quà, thầy Long hạch toán ngay: “Trường có gần 400 học sinh thì 

tới 330 em là học sinh nội trú. Số chăn màn, sữa và nhu yếu phẩm này sẽ dành cho những trò đặc 

biệt khó khăn hoặc có thành tích tốt trong học tập”.  

Chúng tôi rời Mai Sơn với ngổn ngang những tâm sự trong lòng. So với học sinh miền xuôi, 

những gì mà thầy trò các trường dân tộc nội trú huyện Mai Sơn nhận được vừa rồi vẫn là quá nhỏ. 

Chắc chắn báo An ninh Thủ đô sẽ trở lại với Nà Ớt, Chiềng Nơi, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm… vào 

một ngày không xa. Và để điều đó sớm trở thành hiện thực, chúng tôi cần rất nhiều sự đồng hành từ 

bạn đọc. 
 

20. P.V. SƠN LA: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TP. SƠN LA ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG 

LAO ĐỘNG HẠNG BA / P.V // Giáo dục và thời đại.- Ngày 24/9/2014.- Số 229.- Tr.7. 
 

Công đoàn Giáo dục Thành phố Sơn La vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng Ba; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá 

nhân; Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân. Năm học qua, 

có 395 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm; ủng hộ “Quỹ Giáo dục vùng sâu, vùng xa” và chương trình 

“Đồng hành cùng bạn đến trường” hơn 2.600 quyển vở, 480 chiếc bút, 27 bộ đồ dùng học tập, trên 

7 nghìn bộ quần áo, 100 đôi giầy dép, 55 kg gạo và hơn 90 triệu đồng tiền mặt; ủng hộ quỹ “Mái 

ấm công đoàn” 47,4 triệu đồng; ủng hộ chương trình nông thôn mới 83 triệu đồng.  
 

21. Nguyễn Hồng Quân. THÀNH PHỐ SƠN LA HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ GẦN 

80% KHÁ, GIỎI / Nguyễn Hồng Quân // Quân khu hai.- Ngày 25/9/2014.- Số 818.- Tr.2. 
 

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Sơn La (Sơn La) đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

huấn luyện dân quân tự vệ năm 2014 với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trước khi bước vào 

huấn luyện, thành phố chỉ đạo Ban CHQS phường Quyết Thắng và Ban CHQS cơ quan Sở Kế 

hoạch & Đầu tư làm điểm rút kinh nghiệm, sau đó triển khai huấn cho tất cả các đầu mối. Nét mới 

trong huấn luyện và diễn tập cụm năm 2014 là cỏ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của thường trực 

thành ủy, UBND thành phố và sự kiểm tra chéo, đột xuất giữa các cụm xã, hạn chế khâu yếu, mặt 

yếu. Phát huy kết quả thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện dân 

quân tự vệ”, đổi mới về tổ chức và phương pháp huấn luyện, huấn luyện theo từng nội dung, từng 

cụm có cán bộ phụ trách cụm và các đồng chí trong Ban CHQS thành phố phụ trách từng cụm trực 

tiếp chỉ đạo huấn luyện; trú trọng huấn luyện theo phương pháp đội ngũ chiến thuật để cán bộ, 

chiến sỹ dân quân tự vệ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ và thành thạo hành động của mình trong xử 

lý tình huống A2, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên 

địa bàn, thành thạo động tác chiến thuật cá nhân, từ đó xây dựng quyết tâm và lòng tin đánh thắng 

địch trong mọi tình huống. Kết thúc huấn luyện, kiểm tra 100% các môn và khoa mục đạt yêu cầu, 

trong đó có trên 78,9 % khá, giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. 
 

22. Vũ Hương. ĐỒN MỘC LỴ / Vũ Hương // Quân khu hai.- Ngày 25/9/2014.- Số 818.- Tr.8. 
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Đồn Mộc Lỵ nằm trên đường đi Thác Dải Yếm và cửa khẩu Pa Háng (Lóng Sập) sang Lào, 

vị trí này án ngữ trên ngã ba đường từ Hà Nội lên Sơn La và từ Mộc Châu sang Lào. Đồn Mộc Lỵ 

được xây dựng trên ngọn núi đá hiểm trở và có nhiều vách đá dựng đứng, từ quốc lộ 6 rẽ vào chỉ 

mất chừng gần cây số. Giữa một khoảng sân rộng, tấm bia lịch sử Đồn Mộc Lỵ nằm trang trọng, là 

minh chứng lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của bộ đội ta. 

Đồn được thực dân Pháp xây dựng năm 1947. Lợi dụng những mỏm đá nhấp  

nhô, địch bố trí một hệ thống công sự, lô cốt kiên cố và nhiều tầng hỏa lực. Tại đây, một tiểu đoàn 

quân viễn chinh Pháp được trang bị vũ khí cực mạnh đồn trú. Trong trận đánh lịch sử đồn Mộc Lỵ 

năm 1952, quân ta đã tiêu diệt và bắt sống 350 tên địch, thu hơn 500 súng các loại, cùng toàn bộ vũ 

khí, đạn dược, quân trang quân dụng khác, giải phóng hơn 1.000 dân. Để có chiến thẳng đồn Mộc 

Lỵ, bộ đội ta đã phải mất nhiều tháng trinh sát, lên phương án tối ưu, chập tối 19/11/1952, mới tổ 

chức tấn công. Địch lợi dụng công sự, lô cốt và các ụ súng điên cuồng chống trả, ta và địch giành 

giật nhau từng công sự, từng mét hào... Trong trận đánh bi hùng đêm đó, 53 cán bộ, chiến sĩ của 

Trung đoàn 174, Sư đoàn 3, Đại đoàn 316 đã anh dũng hy sinh. 

Hiện nay, những lô cốt bê tông đã xanh rêu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Hệ thống lô cốt gồm 

các loại to, nhỏ, có những lỗ châu mai để đặt súng và cửa ra vào khá rộng. Men theo con đường 

mòn, đi qua các lô cốt theo một vòng tròn, mỗi lô cốt là một dấu ấn thú vị. Ở đây, phóng tầm mắt ra 

bốn bề, có một Mộc Châu rất khác: Không phải là những đồng cỏ, đồi chè trải dài tít tắp mà là 

những đồng lúa, được bao quanh bởi những dãy núi phía xa mờ mờ trong làn sương mỏng. Đó là xã 

Mường Sang (huyện Mộc Châu), nơi có thác Dải Yếm và những bản người Thái sinh sống từ lâu 

đời với những nếp nhả sàn yên bình, giản dị bên cánh đồng lúa xanh. 

Trở lại đài tưởng niệm, thắp nén tâm nhang nghiêng mình tự hào trước anh linh các anh hùng 

liệt sỹ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồn Mộc Lỵ vẫn trường tồn, không chỉ là một 

di tích lịch sử cấp quốc gia mà còn là nơi ghi dấu một chiến công hiển hách, khúc tráng ca về tinh 

thần chiến đấu dũng cảm, sự hy sinh quên mình của bộ đội ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp 

mở đường cho, chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. 
 

23. Hùng Sơn. TRINH SÁT TRONG VAI ÔNG CHỦ BUÔN PHẾ LIỆU ĐỂ ĐÁNH ÁN / Hùng 

Sơn // Pháp luật và cuộc sống.- Tháng 9/2014.- Số 39.- Tr.8. 
 

Mường Hung là xã vùng cao biên giới của huyện Sông Mã (Sơn La), từ lâu được biết 

đến là địa bàn trọng điểm về buôn bán ma túy do giáp ranh với cụm bản Nà Cáy, một trong 

những “trung tâm ma túy” lớn của huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Qua trinh sát địa 

bàn, lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La thấy nổi lên 2 đối tượng là Sồng Bả Sịa, trú ở bản Bua 

Hin (Mường Hung) và Lò Văn Anh, trú tại bản Co Tra thường tổ chức nhiều toán vượt biên 

sang Lào với nhiều danh nghĩa khác nhau để mua ma túy. Từ kết quả trinh sát này, lực lượng 

biên phòng đã lập kế hoạch để tiếp cận hai đối tượng Sồng Bả Sịa và Lò Văn Anh để tìm hiểu 

về phương thức hoạt động của chúng. 

BA LẦN CHẠM TRÁN BẤT NGỜ 
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Một buổi trưa vắng vẻ, tại quán cơm bình dân gần thị trấn Sông Mã có hai thanh niên bước 

vào gọi món nhậu. Quán vắng khách, chủ quán dường như cũng buồn ngủ nên khi nhìn thấy trong 

quán chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi uống rượu, hai thanh niên liền lại ngồi gần. 

Họ ngồi ở bàn bên cạnh và khi chủ quán sắp đồ nhậu lên bàn, hai người đã mau miệng mời người 

đàn ông trung niên kia cụng ly cho vui. Câu vào, câu ra, ba người trò chuyện vui vẻ. Kết thúc bữa 

ăn, hai thanh niên gọi chủ quán để trả tiền và đề nghị trả luôn cho người ngồi bên cạnh. Người đàn 

ông trung niên đồng ý. Họ chia tay nhau mỗi người mỗi ngả. 

Một tuần sau, vẫn ở quán cơm trên, lại có cuộc hội ngộ vô tình giữa hai thanh niên với người 

đàn ông nọ. Lần này, người đàn ông trung niên đề nghị được thanh toán và bữa ăn của ba người đã 

diễn ra rất vui vẻ. Hai hôm sau, cũng tại quán cơm này, ba người đàn ông lại gặp nhau lần nữa. Cho 

rằng không hẹn mà gặp nhau tới 3 lần là có duyên nên hai thanh niên ép người đàn ông trung niên 

phải chung mâm uống rượu với họ. Chuyện vào, chuyện ra, đến khi khách trong quán về hết, một 

người thanh niên mới ngỏ ý nhờ người đàn ông trung niên giúp cho một việc. Ban đầu ông ta vui vẻ 

đồng ý nhưng khi biết nội dung hai thanh niên yêu cầu thì ông ta nhẹ nhàng từ chối. Không ai biết 

hai thanh niên nhờ vả điều gì, chỉ biết rằng sau một hồi to nhỏ, cuối cùng người đàn ông trung niên 

đã phải miễn cưỡng gật đầu. Suốt chặng đường về, người đàn ông ấy cứ suy nghĩ miên man vì 

không hiểu tại sao hai thanh niên kia lại biết việc ông ta hàng ngày vẫn vào nhà Sồng Bả Sịa mua 

heroin về sử dụng trong khi Sịa là kẻ nổi tiếng đa nghi và độc ác, cả bản ai cũng sợ. Bất ngờ hơn là 

hai thanh niên đó còn khẳng định rằng trong túi quần của ông ta đang có mấy tép heroin và nếu họ 

trình báo với cơ quan công an, ông ta không tránh khỏi tù tội... 

Từ ngày nhận lời nhờ vả của hai thanh niên, người đàn ông trung niên ấy vẫn đều đặn đến 

nhà Sồng Bả Sịa mua heroin về sử dụng nhưng mỗi lần gặp Sịa, ông ta không quên nhắc đến một 

đại gia đang muốn “ăn hàng” với số lượng lớn nhưng chưa biết tìm nguồn ở đâu. Đại gia mà người 

đàn ông trung niên nhắc tới làm nghề buôn phế liệu, thường từ Thái Nguyên lên Sơn La gom hàng. 

Vì biết kẻ mua hàng chung thân của mình thuộc diện giàu có nên Sịa lấp lửng: “Bạn ông à, hôm 

nào dẫn vào đây chơi với tôi”. 

Bẵng đi một thời gian, người đàn ông trung niên không nhắc gì đến ông bạn đại gia của mình 

nữa. Thấy vậy, Sịa liền hỏi thì ông ta đáp: “Bạn tôi đang định chuyển hướng làm ăn lên Điện Biên, 

nghe nói ở đây khan hàng”. Sịa thủng thẳng: “Chẳng qua không tìm đúng mối chính thôi” rồi giục 

kẻ mua ma túy của mình đưa bạn tới. 

Một chiều đầu năm 2007, nhà Sịa nhộn nhịp vì có khách. Chiếc Camry bóng nhoáng vừa 

dừng thì hai người đàn ông trẻ, ăn mặc sành điệu bước xuống. Ngửi mùi nước hoa, Sịa biết ngay 

đây là dân chơi, thừa tiền lắm của nhưng vốn là kẻ lọc lõi đa nghi nên dù rất niềm nở đón khách, 

Sịa vẫn mang hàng lởm ra chào mời. 

Một cái gẩy móng tay sành điệu, ít bột trắng bay ra. Hai vị khách không nói  

một câu, đứng dậy cáo từ. Sịa chưa kịp đứng dậy, đã phải chột dạ khi một trong hai người ngọt 

nhạt: “Chúng tôi lấy hàng nhiều nhưng phải hàng thật còn của này thì ông nên bán cho người khác, 

đừng chào hàng chúng tôi cho mất thời gian”. Biết gặp kẻ sành “ăn”, Sịa mang hàng thật ra nhưng 
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hai vị khách xua tay bảo cho Sịa suy nghĩ rồi sẽ bàn bạc tiếp. Khách về rồi, Sịa cụt hứng. Như kẻ 

vừa đưa miếng ăn lên miệng thì rơi, ông trùm quyết định bằng mọi giá phải liên kết làm ăn với 2 

đại gia này. Từ hôm đó, thay vì chờ đợi gã đàn ông trung niên đến mua ma túy, tới lượt Sịa là 

người săn đón con nghiện này. Mỗi lần gặp nhau, Sịa lại khéo léo moi tin về hai ông bạn đại gia và 

những thông tin này nhanh chóng được báo lại cho Lò Văn Anh, kẻ đứng đằng sau mọi hoạt động 

của Sịa. 

Lò Văn Anh chỉ đạo Sồng Bả Sịa đàm phán lại với 2 khách hàng tiềm năng, cho biết đang có 

20 bánh heroin loại xịn muốn bán với giá 4.400 USD/bánh. Sịa liên lạc với hai người này, đề nghị 

cho xem tiền và giao hàng nhưng câu trả lời lại là không thể mang tiền lên nếu không chắc chắn có 

hàng. Biết gặp phải kẻ rắn mặt song cả Anh và Sịa vẫn không hé lộ về số ma túy đang cất giấu. 

Chúng muốn có một cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi đi đến quyết định cuối cùng là bắt tay 

làm ăn. 

Một hôm Sịa rủ gã mua hàng chung thân của mình đi Thái Nguyên chơi, nhân thể tạt vào nhà 

thăm hai ông bạn đại gia. Bất ngờ về quyết định của Sịa, song chuyến đi chơi vẫn được triển khai. 

Chuyến đi ấy, Lò Văn Anh cũng tham gia. Tuy nhiên, khi xe vừa lăn bánh được vài vòng thì Lò 

Văn Anh bất ngờ đổi ý, không đi nữa. Hai hôm sau, Anh và Sịa bất ngờ cử người đến đón người 

đàn ông trung niên nghiện rồi cả nhóm phóng xe thẳng về Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi nhận được 

thông báo thì vị đại gia này đang ở Lạng Sơn, không có nhà. Vậy là chuyến viếng thăm đường đột 

của thầy trò Lò Văn Anh phải đợi, song anh ta tỏ ra hài lòng khi mà chưa đầy nửa tiếng sau đã 

được một thanh niên mời vào khách sạn ngả lưng mà theo như lời anh ta thì đó là nhã ý của vị đại 

gia trẻ tuổi. Tối hôm đó, thầy trò Lò Văn Anh được tiếp đón long trọng tại tư dinh của vị đại gia trẻ 

tuổi. Nhìn nội thất cầu kỳ, đắt tiền của gia chủ, Lò Văn Anh đề nghị từ nay mọi thương lượng về 

buôn bán hãy chỉ bàn với hắn, không ai khác. 

ÁM HIỆU “CÀNH HOA MẬN” 

Sau chuyến viếng thăm đường đột ấy, Lò Văn Anh còn có vài lần bí mật đi Thái Nguyên nữa 

mà gã nghiện trung niên không hề biết. Tuy nhiên, những việc làm của tên trùm này đều nằm trong 

phán đoán của lực lượng biên phòng. Thế nên Lò Văn Anh thuê trọ ở khách sạn nào, ngồi lê la ở 

hàng quán, vỉa hè ở đâu, các trinh sát đều biết. Và trong vai những vị bán quán, nhân viên lễ tân 

khách sạn, các trinh sát đã tung hỏa mù khiến tên cáo già Lò Văn Anh tin sái cổ về 2 đại gia trẻ 

tuổi. Khi biết chắc chắn đối tác của mình làm nghề thu mua phế liệu thật, còn có cả tiền để tậu đất ở 

nước ngoài, Lò Văn Anh quyết định cho kẻ săn hàng biết mình đang có 20 bánh heroin. Ngay sau 

khi nhận được điện thoại của tên trùm Lò Văn Anh, hai đại gia đồng ý mang tiền lên nhà Anh để 

thỏa thuận giá cả. 

Trưa ngày 8/2/2007, sau khi vời được 2 đại gia đến nhà, Lò Văn Anh liền nháy mắt ra hiệu 

cho vợ là Lường Thị Diên. Theo kế hoạch đã định trước, Diên đi ới Sồng Bả Sịa và đối tượng 

người Lào đang nấp trong vườn, vào nhà giao dịch còn chị ta ra đầu nhà cảnh giới. Sau một tuần trà 

vừa là ngã giá vừa để thăm dò nhau, cuối cùng Lò Văn Anh và 2 tên đồng đảng mới dẫn “tay chơi 

đất Thái” đi xem hàng. Người thanh niên trẻ nhất đứng dậy cùng Sồng Bả Sịa, Lò Văn Anh và gã 
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người Lào nhanh chóng khuất vào vườn cây um tùm phía trước. Tiến đến một hang đá cách nhà 

khoảng 100m, đối tượng người Lào mở chiếc túi cho khách mua thử hàng. Một gẩy móng tay, ít bột 

trắng theo tay vị đại gia trẻ tuổi bay vèo vào cốc nước. Lắc qua lắc lại vài lần, vị khách đồng ý 

mua. Tuy nhiên quá trình đếm, thấy chỉ có 17 bánh heroin, vị khách liền đổi ý không mua nữa. 

Trên đường quay ra, vị khách vô ý làm gãy một cành hoa mận. 

Thấy vậy, sắc mặt tên cáo già tinh quái Lò Văn Anh thay đổi ngay, đang bình thường bỗng 

tím ngắt. Vị khách chựng lại một giây rồi khoát tay: “Các ông cố tình chơi bẩn, định cướp tiền của 

tôi hả, không dễ thế đâu”, rồi thoăn thoắt bước lên phía trước. Lò Văn Anh bám sát, tỏ ra nhượng 

bộ khi đưa ra đề nghị sẽ bớt cho vài giá. Vị khách mua hàng lưỡng lự trong giây lát, nhìn Lò Văn 

Anh với thái độ thăm dò rồi đồng ý. Đôi bên thỏa thuận địa điểm giao hàng, nhận tiền tại một 

quãng đường vắng, ngược lên biên giới, cách nhà Lò Văn Anh khoảng 1km. Sồng Bả Sịa được ông 

trùm giao nhiệm vụ chở hàng tới điểm hẹn. Một chiếc bao tải được đưa ra, 17 bánh heroin được 

xếp gọn rồi đổ đầy thóc lên sau đó khiêng ra xe máy, chằng cẩn thận. 

Sịa đi rồi, trong nhà lúc này Lò Văn Anh mới yêu cầu khách mang tiền ra  

thanh toán. Một chiếc ba lô nặng được nhấc lên từ sau đuôi xe, tuy nhiên khi cả ba đang mải miết 

đếm tiền thì lực lượng biên phòng bất ngờ xuất hiện. Nghe thấy tiếng động lạ, gã người ngoại quốc 

lao vút ra ngoài theo đường cửa sổ rồi biến mất vào vườn cây rậm rạp. Chỉ có vợ chồng Lò Văn 

Anh không chạy kịp nên bị khống chế ngay tại nhà. Tên cáo già lao như thiêu thân tới chỗ chiếc 

điện thoại di động với ý định bấm gọi cho Sịa nhưng chẳng hiểu sao lại vướng vào tay vị khách 

mua hàng, khiến nó văng đi xa hơn. Khám xét khẩn cấp nhà của tên trùm này, lực lượng biên 

phòng thu được sổ ghi nợ, giấy nhận nợ, bìa đỏ thế chấp và những thứ có liên quan đến hoạt động 

mua bán ma túy. 

Không hề hay biết biến cố vừa xảy ra với tên trùm đàn anh của mình nên khi đèo bao tải thóc 

đến điểm hẹn, Sồng Bả Sịa ung dung ngồi nghỉ ven đường, chờ đợi. Anh ta nhẩm đoán chuyến 

buôn bán này sẽ được chia chác một phần không nhỏ và với khoản tiền ấy, Sịa sẽ cho vợ con đi 

chơi cho biết đó biết đây. Mải nghĩ, Sịa không để ý tới hai chiếc xe máy phóng vù qua rồi bất ngờ 

cua một vòng lớn lượn lại. Tới khi hai chiếc xe áp sát bên mình, Sịa mới giật mình, vùng chạy 

nhưng đã muộn. Với tang vật 17 bánh ma túy mang theo, Sịa biết đời mình coi như chấm dứt. 

Chuyên án kết thúc, vị đại gia trẻ tuổi nhanh chóng bàn giao lại ngôi nhà ở Thái Nguyên cho 

người khác rồi khoác túi quay về nơi trước đó mình đã sống. Không ai biết anh từ đâu đến, công tác 

ở đơn vị nào. Chỉ biết rằng sau khi anh đi khỏi, người ta mới nghe tin có một đường dây ma túy lớn 

vừa bị triệt phá. Hai kẻ cầm đầu Sồng Bả Sịa và Lò Văn Anh bị bắt giữ. Lực lượng phòng chống tội 

phạm ma túy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, tiếp tục điều tra 

mở rộng để bóc gỡ những “chân rết” trong đường dây này.  

 

24. Minh Phong. CÔNG AN SƠN LA: PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN LỚN VỀ MA TÚY, 

THU GIỮ 11 BÁNH HEROIN / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 26/9/2014.- Số 3348.- 

Tr.1 + 2. 
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Từ cuối tháng 8 năm 2014, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát điều tra 

(CSĐT) về ma túy Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nắm được thông tin về một đường dây 

mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn ở bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện 

Mộc Châu. Nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, kín đáo. Từ những thông tin ban đầu 

lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các trinh sát của đội CSĐT tội phạm về ma túy Công 

an huyện Mộc Châu xuống địa bàn trinh sát, xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đã nắm 

được thông tin từ hai đối tượng Lìa Láo Mai và một người đàn ông dân tộc Mông tại bản Tà Phềnh, 

xã Tân Lập là hai mắt xích quan trọng nằm trong đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn này. 

Lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu đã chỉ đạo xác lập chuyên án và tích cực phối hợp với 

các lực lượng chuyên trách của Phòng 2, C47 Bộ Công an, Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La, Công 

an huyện Vân Hồ để tổ chức phá án. 

Hồi 19h ngày 24/9, tại địa bàn Tiểu khu 32, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, 

Công an huyện Mộc Châu, Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La, Phòng 2 - C47 Bộ Công an phối hợp 

với Công an huyện Vân Hồ, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập đã phá thành công chuyên án ma 

túy lớn, bắt 1 đối tượng, thu giữ 11 bánh heroin. 

Đối tượng bị bắt là Lìa Láo Mai, 40 tuổi, trú tại bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 11 bánh heroin có trọng lượng 4.180gam, 1 điện thoại di 

động, 3 xe máy, 1 triệu đồng tiền Việt Nam và một số vật chứng có liên quan khác. 

Khi bị bắt Mai tỏ ra rất ngoan cố, tìm mọi cách để chống đối hòng thoát thân nhưng trước sự 

dũng cảm, quyết liệt của các trinh sát ma túy dày dạn kinh nghiệm y đã bị khống chế và đưa về trụ 

sở. Trước những chứng cứ xác thực và thông tin, tài liệu cơ quan điều tra đã thu thập được, Mai đã 

phải cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Được biết đối tượng Mai đã 

từng có 1 tiền án 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhưng y vẫn “chứng nào tật ấy” 

và kết quả y chắc chắn phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. 
 

25. Xuân Khôi. SƠN LA: NGƯỜI DÂN CHỦ ĐỘNG TIÊM VẮC XIN ĐỂ PHÒNG DỊCH BỆNH 

/ Xuân Khôi // Dân tộc phát triển.- Ngày 26/9/2014.- Số 1033.- Tr.9. 
 

Sơn La là tỉnh có số bệnh nhân bị hội chứng não, màng não chiếm tỷ lệ cao. Tính từ đầu 

năm đến 31/8, toàn tỉnh có 146 ca (39 trường hợp dương tính với viêm não Nhật Bản), trong 

đó có 19 ca tử vong. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Sơn La, Sông Mã là huyện có số lượng bệnh nhân bị hội chứng 

não, màng não (HCNMN) nhiều nhất tỉnh, với 57 trường hợp, tiếp đến là Mường La (14 ca) và 

Quỳnh Nhai (16 ca). Các huyện còn lại như: Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu... chỉ có vài ca mắc lẻ 

tẻ. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi, 9 tháng đầu năm, riêng Sông Mã đã có tới 

100 người mắc HCNMN, trong đó có 17 ca bị nặng, gia đình xin về, 3 ca được xác định đã chết (01 

cháu 9 tuổi, ở Bản Ngày; 01 cháu gần 5 tuổi, bản Pá Có, xã Mường Lầm và 01 cháu gần 3 tuổi, bản 

Phá Thóng, xã Huổi Một). 
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Theo người nhà của cháu G.A.P (xin được giấu tên - PV) bản Phá Thóng, xã Huổi Một, thấy 

cháu sốt cao li bì suốt mấy ngày liền, kèm theo dấu hiệu khó thở nên ngày 28/7/2014, gia đình đưa 

cháu vào Bệnh viện Đa khoa Sông Mã điều trị. Tình hình của G.A.P ngày nặng thêm, các bác sĩ đã 

tư vấn nên cho cháu lên tuyến trên, nhưng do gia cảnh quá khó khăn, gia đình xin đưa cháu về nhà 

và đến ngày 31/7 thì cháu P mất. 

Điểm khác biệt ở các ca bị HCNMN năm nay, là tập trung phần lớn ở độ tuổi trên 15, với 

80/143 ca (chiếm 54,8%), mà không phải nhóm tuổi thường gặp từ 0 - 15 tuổi như những năm 

trước đây. Ông Đặng Huy Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sông Mã cho biết: Năm nay, 

số người lớn mắc HCNMN khá đông, có trường hợp còn bị rất nặng như: Anh Lò Văn Hặc, 30 tuổi, 

ở bản Kỳ Nình, xã Mường Sai nhập viện ngày 29/5, đến ngày 2/6 gia đình xin đưa anh về do bệnh 

tình quá nặng. 

Điều này cho thấy, diễn biến HCNMN đang trở nên phức tạp, khó lường. HCNMN thường 

gặp vào các tháng 6, 7, 8 vì thời tiết nóng nực, tạo điều kiện cho muỗi phát triển. Vì thế, tháng 7 

vừa qua, Bệnh viện Sông Mã có tới 13 bệnh nhân cùng điều trị bệnh này tại đây. 

Theo số liệu của Sở Y tế Sơn La, số lượng bệnh nhân mắc HCNMN nhiều nhất là năm 2009 

với 251 người, những năm sau đó, số người mắc giảm dần (2011: 153 ca; 2012: 91 ca; 2013: 68 

ca). Do những năm trước đây Sơn La không lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định nguyên 

nhân nên không xác định được có trường hợp nào mắc viêm não nhật bản viêm não nhật bản 

(VNNB) hay không. 

Qua tìm hiểu của chúng tôi, vắc xin VNNB được triển khai từ năm 2007 và chỉ triển khai ở 

nhóm 1 - 5 tuổi tại một vài huyện trọng điểm (4/11 huyện). Như vậy, nhóm người từ 12 tuổi trở lên 

là chưa được bảo vệ, kể cả các huyện được triển khai tiêm từ 2007 tại các huyện đã tiến hành tiêm 

vắc xin. Nhưng, từ tháng 7/2012, 11/11 huyện thị của Sơn La đã được tiến hành tiêm vắc xin 

VNNB, tuy nhiên chỉ tiêm cho nhóm đối tượng đủ 01 tuổi. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh VNNB, Sở Y tế Sơn La đã tiến hành mở rộng đối 

tượng tiêm chủng vắc xin VNNB. Từ đầu năm 2014 đến nay: Tổ chức tiêm mũi 1 và 2 đạt 75,5%; 

mũi 3 đạt 48,8%. Hiện, toàn tỉnh tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng vùng nguy cơ 

như: Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mường La và Phù Yên... Dự báo, Sơn La có thể vẫn tiếp tục ghi nhận 

các trường hợp HCNMN, trong đó có VNNB tái phát tại các huyện, nhưng sẽ có xu hướng giảm 

dần. 

Để phòng chống VNNB, Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 31/7/2014 về 

phòng, chống dịch bệnh VNNB và phòng chống dịch truyền nhiễm 6 tháng cuối năm 2014. Cùng 

với đó, UBND tỉnh Sơn La cũng đã cấp hơn 2,8 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch VNNB; chỉ 

đạo các trung tâm y tế triển khai các hoạt động giám sát phát hiện sớm ca bệnh, thu dung điều trị 

kịp thời và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương như: Phun thuốc diệt muỗi, 

tiêm phòng vắc xin; gửi hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân tử vong trên địa bàn tỉnh lên Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương để xác định rõ nguyên nhân… 
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Thực hiện tiêm vắc xin VNNB đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan trọng và 

hiệu quả nhất. Nếu chỉ tiêm 1 mũi vắc xin thì không có hiệu lực bảo vệ, nếu tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

hiệu lực bảo vệ đạt trên 80%, tiêm đủ 3 mũi vắc xin hiệu lực bảo vệ đạt 90 - 95% trong khoảng 3 

năm. Do đó, trẻ em cần tiêm chủng với 3 liều cơ bản: Mũi 1, lúc trẻ được 1 tuổi; mũi 2, sau mũi 1 

từ 1 đến 2 tuần; mũi 3, cách mũi 2 là 1 năm. Sau đó, cứ 3 - 4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi 

trẻ qua 15 tuổi. 
 

26. Văn Nguyễn. NGÔ NỘI HOÀN TOÀN LÉP VẾ: NĂM 2014, VIỆT NAM CÓ THỂ NHẬP 

KHẨU 4,5 TRIỆU TẤN NGÔ / Văn Nguyễn // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 29/9/2014.- Số 194.- 

Tr.6. 
 

Với giá sụt giảm liên tục so với năm ngoái, chỉ còn khoảng 220 USD/tấn tại thị trường 

Mỹ, ngô hạt nhập khẩu (NK) đang chiếm lĩnh thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, 

khiến ngô trong nước cũng giảm giá theo. 

NGÔ NỘI RỚT GIÁ 

Sơn La được coi là vựa ngô của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung với diện tích hơn 

152 nghìn ha. Sản lượng thu hoạch chính vụ khoảng 630 nghìn tấn. Năm nay, bà con các dân tộc 

thuộc tỉnh vùng cao này được mùa ngô, song không vui lắm vì giá ngô xuống thấp hơn so với năm 

ngoái. 

Chị Hoàng Thị Tảo, người dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, năm nay gia đình thu 

hoạch được hơn 2 tấn ngô, ngô được mùa, hạt đều tăm tắp, nhưng giá bán lại thấp. “Hiện giá ngô 

hạt bán cho các đại lý thu mua chỉ khoảng 5.200 đồng/kg, giảm gần 1.000 đồng/kg so với năm 

ngoái”, chị Tảo cho hay. 

Không riêng gia đình chị Tảo, nhiều hộ dân trồng ngô thuộc địa bàn các huyện Vân Hồ, Yên 

Châu… đều đang ở tình cảnh tương tự. 

…Cây ngô từ lâu được coi như cây xóa đói giảm nghèo cho bà con nhiều tỉnh miền núi phía 

Bắc. Ngoài ra, trong lộ trình tái cơ cấu cây trồng, ngành nông nghiệp cũng khuyến khích bà con 

nông dân tăng diện tích ngô thay thế cho diện tích lúa một vụ không ăn chắc. 

Tuy nhiên, với chi phí cho mỗi ha ngô, bà con phải bỏ ra ít nhất là 5 - 6 triệu đồng tiền mua 

các loại phân bón, đó còn chưa tính công chăm sóc, thu hoạch, nếu giá ngô xuống thấp, thì việc tái 

cơ cấu cây trồng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đời sống bà con vùng cao vốn đã nghèo nay lại càng 

khó khăn hơn. 
 

27. Thùy Chi. VIETGAHP VỚI NÔNG DÂN NUÔI BÒ SỮA MỘC CHÂU / Thùy Chi // Nhân 

dân.- Ngày 29/9/2014.- Tr.2. 
 

Cung ứng ra thị trường sản phẩm sữa vệ sinh an toàn thực phẩm, chuồng trại sạch sẽ, 

bảo vệ môi trường, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình, góp 

phần tăng nhanh số lượng đàn bò, thu nhập cao... Đó là những lý do đầy thuyết phục để gần 

một năm qua, những hộ chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu mạnh dạn ứng dụng 
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quy trình VietGap trong chăn nuôi bò sữa kể từ khi Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

(Mộc Châu Milk) đủ điều kiện cấp chứng nhận vào tháng 11/2013. 

Trên thực tế, chăn nuôi theo quy trình VietGap không phải là điều xa lạ với các hộ chăn nuôi 

bò sữa tại Mộc Châu do quy trình chăn nuôi trong nhiều năm qua vốn tuân thủ rất nghiêm ngặt từ 

quá trình chọn con giống, chăn nuôi, thú y, vệ sinh trang trại, vắt sữa... nhằm bảo đảm quy trình sản 

xuất sạch, cung ứng ra thị trường sản phẩm tiêu chuẩn hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, 

đó cũng chính là phương thức chính đáng nhất để hộ nuôi bò sữa cùng doanh nghiệp xây dựng 

thương hiệu sữa Mộc Châu uy tín, bền vững. Theo Phó Tổng giám đốc Mộc Châu Milk, Phạm Văn 

Nhán, VietGap chỉ là một phương pháp “chứng chỉ hóa”, nhằm động viên, khuyến khích người 

nông dân chăn nuôi bò sữa mạnh dạn hơn nữa trong việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn 

nuôi, thúc đẩy năng suất lao động. “Qua các lớp tập huấn, chúng tôi cũng tuyên truyền để bà con 

hiểu một trong những ưu điểm của VietGap chính là tạo cho họ điều kiện, môi trường làm việc tối 

ưu, nhằm ngăn chặn lạm dụng sức lao động của chính mình”. 

Lên Mộc Châu vào những ngày này, tiết thu dường như mát lành hơn, khi các  

hộ chăn nuôi bò sữa đang háo hức lựa chọn những con bò sữa, bò hậu bị đẹp nhất tham gia vòng sơ 

khảo, chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu đã được tổ chức tròn mười 

năm. Và cũng bởi một cảm giác được hưởng một bầu không khí thoáng đãng, trong trẻo hơn khi 

không còn mùi “đặc trưng” từ những con bò sữa và chất thải “xộc” vào mũi, “đập” vào mắt. Cho 

dù, quy mô đàn bò không ngừng tăng sau mỗi năm. Hiện nay, quy mô hộ chăn nuôi bò sữa Mộc 

Châu bình quân 30 con/hộ. Hộ nhiều từ 50 đến 60 con, cá biệt có gia đình lên tới 160 con. Khi 

được hỏi về những khó khăn gặp phải khi tham gia vào quy trình chăn nuôi sạch, hầu hết các gia 

đình nuôi bò chúng tôi gặp đều cho biết họ không gặp phải trở ngại nào. Anh Dương Văn Nội (đơn 

vị Vườn đào 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu) chủ của Hoa hậu Bò sữa năm 2013 cho biết: Sau 

khi dự hai khóa học chứng chỉ VietGap do Mộc Châu Milk phối hợp Cục Chăn nuôi (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức, cộng thêm hai lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm 

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư 1,2 tỷ đồng mở 

rộng quy mô trang trại, làm hố phân, cống thoát nước đạt tiêu chuẩn, đưa máy móc vào việc hỗ trợ 

nuôi bò. Kể từ đó, đàn bò của gia đình anh Nội tăng đáng kể từ 40 con lên đến 50 con, trong đó 28 

con bò đang cho sữa. Thu nhập bình quân từ 30 lên tới 45 triệu đồng/tháng. 

Còn trang trại của anh Nguyễn Văn Hải (đơn vị Vườn đào 1), do đầu tư chuồng trại từ vài 

năm trước, cho nên khi áp dụng VietGap, gia đình anh chỉ làm thêm hố phân khoảng 20 triệu đồng. 

Tuy nhiên, anh Hải lại mạnh dạn bỏ ra gần một tỷ đồng mua máy cày sản xuất ở Nhật Bản và một 

chiếc xe ben phục vụ nhu cầu sản xuất. Anh Hải cho biết: “Nói một cách đơn giản, dễ hiểu, áp dụng 

VietGap là để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, gia đình mình, sau đó đến môi trường và 

người tiêu dùng, cũng như tự mình giải phóng sức lao động cho mình và người thân. Trước đây, khi 

chưa có máy cày, xe ben, máy vắt sữa tự động, tối ngày các thành viên trong gia đình chỉ biết làm 

việc và làm việc. Giờ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào nuôi bò, chăm sóc, vắt sữa, thấy mình nhàn 

hơn, khỏe ra, chất lượng sữa nâng cao, thu nhập theo đó tăng cao, ai chả muốn làm”. Hiện nay, 
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trang trại của anh Hải có 63 con bò, trong đó 34 con cho sữa, thu 7,2 tạ sữa/ngày. Trừ chi phí, hằng 

tháng anh thu về 90 triệu đồng, lọt vào danh sách những tỷ phú nuôi bò trên cao nguyên Mộc Châu. 

Lợi ích nhìn thấy rõ ràng khi các hộ nông dân chăn nuôi bò thực hiện tiêu chuẩn VietGap. 

Chuồng trại được mở rộng khang trang, sạch đẹp hơn. Các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 

được đặt lên hàng đầu. Thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của VietGap từ quy trình chăn nuôi, 

chế biến thức ăn đến khâu vắt sữa, vận chuyển sữa đến điểm thu mua được người nuôi bò sữa chú 

trọng lên rất nhiều. Từ đó, góp phần tăng năng suất sản phẩm. Tuy nhiên, theo Phó Tổng giám đốc 

Nhán, trong quá trình triển khai áp dụng VietGap đối với mô hình chăn nuôi lớn gặp khó khăn do 

việc đầu tư mở rộng, xây trang trại theo đúng kỹ thuật, tiêu chuẩn cần nguồn vốn lớn. Hầu hết các 

trang trại được xây dựng khá lâu, việc đầu tư mở rộng không đồng bộ, một số chỉ tiêu đánh giá còn 

nhiều bất cập, rãnh thoát nước giữa các chuồng, hệ thống xử lý rác thải, khử trùng đối với người, 

phương tiện ra vào trang trại chưa được thực hiện triệt để khiến công tác kiểm tra đánh giá các tiêu 

chí mất nhiều thời gian. Thời gian tới, công ty tiếp tục hỗ trợ vốn đối với các hộ muốn mở rộng quy 

mô đàn bò; xây dựng và hoàn thiện phần mềm về quản lý đàn, quản lý dịch bệnh để có hồ sơ đầy 

đủ, bảo đảm truy nguyên nguồn gốc. Sự phát triển bền vững của mỗi hộ chăn nuôi chính là bảo 

đảm cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và ngược lại. 

Cùng với việc triển khai VietGap, năm 2013, Mộc Châu Milk đã được UBND tỉnh Sơn La 

phê duyệt quy hoạch vùng dự án phát triển chăn nuôi cho các năm 2015 - 2020 - 2030 với diện tích 

17 nghìn ha đất nông nghiệp nhằm phấn đấu đến năm 2020, đưa đàn bò sữa Mộc Châu lên 35 nghìn 

con, với sản lượng sữa đạt hơn 150 nghìn tấn/năm. Để làm được điều đó, Mộc Châu Milk đã đưa 

vào sử dụng hai trung tâm giống, quy mô hai nghìn con bò, thực hiện nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn giao giữ giống gốc. Trung tâm giống số ba đang được xây dựng, dự kiến 

hoàn thành vào cuối năm 2014. Đây là nơi áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thật, với phương thức 

chăn nuôi tiên tiến từ châu Âu, chọn lọc ra các giống bò cao sản; đào tạo chuyển giao công nghệ 

cho người chăn nuôi. Theo Tổng giám đốc Mộc Châu Milk Trần Công Chiến: “Hơn 55 năm đứng 

chân trên mảnh đất này, hơn ai hết chúng tôi và bà con nông dân chăn nuôi bò sữa hiểu rằng nếu 

mất đi cây chè, con bò sữa và sương mù là mất đi Mộc Châu. Mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi sẽ 

dần bị tàn phá nếu như chúng ta chỉ coi trọng việc phát triển đàn bò mà quên đi việc trồng cây 

xanh, xử lý môi trường, tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân nuôi bò. Áp dụng quy 

trình chăn nuôi VietGap cũng là hướng tới mục tiêu phát triển xanh - bền vững”. 
 

Cũng xem: 

28. Tân Yên. BÒ SỮA VIETGAHP / Tân Yên // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 02/10/2014.- Số 
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