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01. Trần Đình Long. 4 ĐỜI LƯU GIỮ BÀI THUỐC CỔ CHỮA VÔ SINH TỪ NGƯỜI LÀO 

/ Trần Đình Long // Khoa học đời sống.- Ngày 01/10/2014.- Số 118.- Tr.18. 
 

Sinh ra trên vùng đất nghèo thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La (Tây Bắc của Việt 

Nam) với ba đời làm nghề bốc thuốc, cô bé Phan Ngọc Linh đen đúa, gầy gò là con út trong 

gia đình ông Phan Thanh Hùng và bà Dương Ngọc Lan từ nhỏ đến lớn chỉ có một ước mơ 

giản dị: Trở thành lương y bốc thuốc cứu người giống như ông bà, cha mẹ mình. 

ĐƯỢC CHO BÀI THUỐC CHỮA VÔ SINH TỪ NGƯỜI LÀO 

Linh là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Vốn sinh sau đẻ muộn nên Linh được chiều 

nhất. Mặc dù ở vùng sâu, vùng xa nhưng do có nghề làm thuốc nên Linh được gia đình chu cấp cho 

ăn học đầy đủ. Năm 1996 thi đỗ vào trường y học cổ truyền, đó là bước đệm rất lớn để Linh đi vào 

nghề thuốc đĩnh đạc. 

Tốt nghiệp ra trường khi các anh chị của Linh đều lấy vợ, chồng, không ai muốn theo nghề 

thuốc của gia đình (vì nghề thuốc không cho thu nhập cao như buôn bán), thế là Linh quay về nối 

tiếp nghề thuốc của gia đình và có điều kiện chăm sóc cha mẹ hơn. Linh kể: “Quê mình rất nghèo, 

người dân tộc chiếm tới 1/3. Người dân ở đây đi nương rẫy là chính, một số người đi buôn bán xa 

hay đi làm thuê nên cuộc sống kham khổ. Nhiều gia đình cái đói, cái ốm vẫn hoành hành. Mỗi khi 

ốm đau họ thường mang gà, mang ngô đổi lấy thuốc chữa bệnh. Ngoài làm các vị thuốc chữa bệnh 

thông thường, gia đình mình lưu giữ bài thuốc nổi tiếng chữa vô sinh của dòng họ Phan. Bài thuốc 

có từ thời cụ của mình. Thời đó, cụ bà lấy chồng được 2 năm thì mãi không có con. Bố mẹ chồng 

của cụ sốt ruột giục giã con trai đi tìm vợ bé. Cụ bà buồn lắm, chạy chữa nhiều nơi nhưng thai 

không đậu. Tình cờ một lần buôn bán xa, cụ gặp một người Lào có nghề làm thuốc. Cụ kể cảnh ngộ 

của mình và ông cụ người Lào đó đã bày cho cụ cách tự chế một bài thuốc giúp nâng cao thể trạng 

cho cả nam và nữ để nhanh chóng đậu thai. Bài thuốc rất đơn giản. Chỉ gồm 9 vị là hoa, rễ, thân, lá 

của những cây thuốc sống ở vùng Tây Bắc. Sau khi thu hái sẽ sao đen, hạ thổ, chặt nhỏ hoặc tán ra 

và uống thay nước. Thuốc uống không quá 3 tuần là đậu thai. Cụ bà về làm cẩn thận như lời dặn 

của ông cụ người Lào, kết quả chỉ 3 tuần thuốc cụ thấy mất kinh. Quá vui mừng chuyến buôn sau, 

cụ bà gặp ông cụ người Lào, ông cụ bày cho bà thêm một vài vị thuốc nữa giúp an thai. Cụ bà 

không biết chữ nhưng nhớ như in trong đầu với ý định, lỡ sau này có ai cần thì làm phước”. 

Thời gian qua nhanh, cụ bà đã có con đàn cháu đống, cả nam nữ có tới 7 người và cũng từ đó 

rất nhiều người đến nhờ cụ chữa vô sinh, hiếm muộn. Và rồi dòng họ Phan hồi đó nổi tiếng với bài 

thuốc chữa vô sinh hiệu quả nhanh, chỉ sau 3 - 5 tuần là đậu thai. Bài thuốc được cụ bà truyền lại cho 

người con gái tâm huyết nhất với nghề và đến Linh là đời thứ 4 lưu giữ bài thuốc quý. 

NGHỀ THUỐC VẤT VẢ LÀ VẬY, KHÔNG PHẢI AI CŨNG TRỤ ĐƯỢC 

Từ bé Linh cùng các chị được mẹ cho tiếp cận nghề thuốc. Các cây thuốc được mẹ thu hái 

trên các ngọn núi Sa Pa, Lai Châu, Sơn La. Mùa hè đi hái thuốc còn đỡ vất vả chứ mùa đông thì vô 

cùng khổ. Với những loại thuốc dùng thân, lá, thậm chí rễ thì còn đỡ, khổ nhất là những loại thuốc 

chỉ dùng hoa. Hoa thuốc dùng cho phụ nữ vô sinh thường là loại hoa nở ban đêm khi sương rơi 

xuống. Loại hoa này chỉ hái được từ giờ hợi cho tới giờ mão và thường phải hái vào mùa thu xế 
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sang đông. Nhiều lần đi hái thuốc Linh ngã lăn veo veo trên sườn đồi đâm sợ. Các anh chị của Linh 

thấy vất vả nên không theo được nghề. Linh cười nói: “Âu cũng là cái duyên với nghề thuốc. Mấy 

đời làm thuốc, được nhiều người tin và tìm đến chữa chả nhẽ không làm nữa thì uổng. Quá trình 

học ở trường giúp mình yêu nghề thuốc hơn. Các thầy trong trường thường nói, nước Nam ta có 

kho dược liệu vô tận nhưng chúng ta khai thác chưa được bao nhiêu. Trong khi càng ngày thế giới 

càng tiến đến dùng thảo dược thay thế thuốc tây y, tại sao ta ngồi trên đống thuốc mà lại phải lệ 

thuộc vào rất nhiều loại thuốc đắt đỏ của nước ngoài? Quá trình làm thuốc ở nhà cũng cho mình 

thấy, có những ca vô sinh đi thụ tinh ống nghiệm 3 lần, chi phí tới hàng trăm triệu đồng nhưng 

không đậu thai, trong khi chỉ hơn chục thang thuốc Nam mình cắt cho uống, kinh phí không bao 

nhiêu mà đã đậu thai. Nếu biết tận dụng kho thuốc của nước Nam ta thì đã giải quyết được bao 

nhiêu ca vô sinh mà không tốn kém”. 

Có kiến thức, Linh về quê áp dụng ngay để phát triển vùng dược liệu. Hằng ngày Linh lên 

kiểm soát chất lượng cây thuốc. Vào kỳ thu hái, Linh ở trên núi cả tuần. Những bông hoa thuốc 

trông như hoa mắc cỡ khi hái xong vẫn còn ngậm sương đêm được cắt và phơi khô rồi mới mang 

xuống núi để chế biến. Mỗi thang thuốc chữa vô sinh được bốc đúng 9 vị thuốc, mỗi thang 9 nắm. 

Phụ nữ nội tiết kém, buồng trứng đa nang cũng vẫn dùng 9 vị thuốc nhưng liều lượng mỗi vị khác 

nhau. Với bệnh rối loạn phóng noãn thì bốc tăng hoặc giảm từng vị trong 9 loại thuốc. Các cặp vợ 

chồng muốn uống thuốc chữa vô sinh hiếm muộn thì phải làm xét nghiệm của chồng, chụp tử cung 

vòi trứng của vợ, bốc thuốc và uống chừng gần 1 tháng khi kinh đều, trứng tốt mới cho “gặp nhau”. 

Một số trường hợp như viêm dính ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung thì Đông y bó tay, phải 

chuyển Tây y để giải quyết phần viêm dính, lạc nội mạc sau đó mới dùng thuốc được. 
 

02. NQ. SƠN LA: CẢNH BÁO HÀNG NGHÌN TRẺ EM CÓ NGUY CƠ BỊ NHIỄM VIRUS 

HIV / NQ // Nhân đạo và đời sống.- Ngày 02/10/2014.- Số 40.- Tr.9. 
 

Theo cảnh báo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, khoảng 12.500 trẻ em 

trên địa bàn tỉnh có nguy cơ bị nhiễm căn bệnh HIV/AIDS và hiện đã có 156 trẻ em bị nhiễm căn 

bệnh thế kỷ này. 

Số trẻ em bị ảnh hưởng căn bệnh AIDS như trẻ em mất bố hoặc mẹ, hoặc cả  

bố mẹ bị chết vì căn bệnh AIDS; trẻ em là con em, người thân trong gia đình có bệnh nhân nhiễm 

virus HIV, người nghiện ma túy.  

Hơn 150 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS có hồ sơ quản lý đã được ngành y tế cấp thuốc điều trị 

miễn phí.  

Tuy nhiên, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh HIV/AIDS ở các thôn, bản vùng sâu, vùng 

xa của tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. Thông tin từ Trung tâm 

Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La cho biết, số người nhiễm HIV tại địa bàn tỉnh không ngừng 

gia tăng, tính đến ngày 1/12/2013, toàn tỉnh phát hiện 8.782 trường hợp có HIV, trong đó gần 3.000 

người đã chuyển sang giai đoạn AIDS.  
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Sơn La đang là địa phương đứng thứ hai về số người nhiễm/số dân trong toàn quốc, sau 

thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tính riêng số người nghiện có hồ sơ quản lý đã lên tới trên 15.000 

người. 

Ông Đàm Văn Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La cho biết, 

ước tính mỗi năm, Sơn La có thêm khoảng 400 trường hợp nhiễm HIV. Nhưng đáng lo ngại là càng 

kiểm tra, giám sát thì số người nhiễm càng gia tăng. Đây là một thách thức đối với công tác dự 

phòng hạn chế số người nhiễm HIV mới hàng năm, cũng như công tác chăm sóc, điều trị bằng 

thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS tại Sơn La. 
 

03. Chu Lương. TRUNG TÂM GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG HUYỆN MỘC CHÂU: NÂNG ĐỠ NHỮNG 

BƯỚC CHÂN SA NGÃ / Chu Lương // Lao động xã hội.- Ngày 02/10/2014.- Số 118.- Tr.14. 
 

Đắm chìm trong những làn khói thuốc và nỗi đau vật vã khi lên cơn bởi ma lực của 

“nàng tiên nâu”, những tưởng rằng số phận bao con người không may lầm đường, sa ngã vào 

ma túy sẽ sống nốt quãng đời còn lại trong vũng lầy. Thế nhưng bằng tình thương con người, 

sự tận tình đầy trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm Giáo dục - Lao động 

huyện Mộc Châu (Sơn La), hàng trăm người nghiện đã từ bỏ ma túy, vươn lên trong cuộc 

sống, trở thành người có ích cho xã hội. 

Đóng trên địa bàn xã Đông Sang, Trung tâm Giáo dục Lao động huyện Mộc Châu được 

thành lập năm 2008 và đi vào hoạt động từ đầu năm 2009. Đến nay, trung tâm đã điều trị, chữa 

bệnh cho hàng trăm người nghiện ma túy. Hiện trung tâm đang điều trị cho gần 80 học viên. 

Có mặt tại trung tâm trong những ngày nắng nóng oi bức, chúng tôi mới thấy hết được 

những vất vả mà các anh chị em cán bộ trung tâm hàng ngày phải đối mặt. Nếu không phải là người 

trong nghề thì khó mà theo được. 

Ông Đinh Thành Môn, Giám đốc trung tâm cho biết, xác định là địa phương có tình hình 

buôn bán và sử dụng ma túy phức tạp, tỷ lệ người nghiện khá cao, vì vậy trong những năm qua, 

lãnh đạo và cán bộ trung tâm luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Làm công tác cai nghiện thì 

trước tiên cán bộ phải là những người am hiểu và yêu nghề, phải biết xem học viên cai nghiện như 

con em của mình, không được kỳ thị, có như vậy thì mới giúp học viên cai nghiện thành công. 

Ngoài công tác chuyên môn thì việc rèn luyện học viên chấp hành nội quy là công việc hàng đầu 

trong quá trình chữa bệnh phục hồi sức khỏe tại trung tâm. Đối với những học viên mới vào, công 

tác tuyên truyền, giáo dục để học viên thực hiện nề nếp, kỷ cương, tuân thủ nghiêm túc quy trình 

cai nghiện... là rất quan trọng. 

Trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận 15 học viên. Ngay sau khi học viên được tiếp 

nhận vào trung tâm đều được hỗ trợ y tế để phân loại nhân thân, đánh giá mức độ nghiện, sức khỏe, 

lứa tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp.... để từ đó có biện pháp hỗ trợ điều trị cắt cơn, cai 

nghiện, chữa bệnh, phục hồi sức khỏe cho phù hợp. 

Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện, sự phối hợp của 

các cấp chính quyền. Tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm luôn có nhiều năm kinh nghiệm, tinh 
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thần, trách nhiệm cao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vị trí cách xa trung tâm huyện, giao 

thông đi lại vô cùng vất vả, với 5km đường đất, khiến hoạt động của trung tâm vào mùa mưa lũ hầu 

như bị tê liệt. Cơ sở vật chất một số hạng mục đã bị xuống cấp chưa được tu sửa... nhà ở cho học 

viên chưa đảm bảo cho công tác quản lý, bảo vệ. 

Đặc biệt là các đối tượng học viên phần lớn trước khi vào trung tâm đều có lý lịch phức tạp, 

có tiền án tiền sự, mắc các bệnh truyền nhiễm HIV, lao phổi cao. Mặt khác đa số học viên là những 

người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức kém, sống buông thả, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia 

đình và xã hội, tư tưởng lập trường không vững vàng, dễ bị kích động, lôi kéo nên ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác quản lý, chữa trị, giáo dục, lao động và rèn luyện. 

Theo ông Đinh Thành Môn, Giám đốc trung tâm, những người nghiện ma túy khi lên cơn 

nghiện khiến họ mất tự chủ và đôi khi đánh mất bản năng con người. Chứng kiến cảnh này nhiều 

cán bộ không khỏi xót xa và càng thấy có trách nhiệm hơn trong việc điều trị, cai nghiện cho họ. 

Ngoài ra, trung tâm còn thường xuyên đào tạo, rèn luyện cho học viên kỹ năng sống, học nghề 

trong lao động. Có được những kinh nghiệm thực tiễn, họ có thể vận dụng vào cuộc sống và trang 

bị kiến thức để tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều học viên đã nhận thấy giá trị từ cuộc sống, biết quý 

trọng, phấn đấu, cố gắng hoàn thiện tốt chương trình cai nghiện. 

Trung tâm hiện có 21 cán bộ, kiêm luôn các vị trí, từ công việc chữa bệnh, hành chính, nấu 

ăn, giáo dục và cả... bảo vệ, trong khi học viên đông gấp nhiều lần, và phần lớn là những người có 

tiền án, tiền sự, kém hiểu biết... Cơ sở vật chất vẫn chưa hoàn thiện, đội ngũ cán bộ còn thiếu, một 

số chưa được đào tạo cơ bản và ít kinh nghiệm đã ảnh hưởng đến công tác quản lý. 

Hàng tháng, trung tâm đều tổ chức gặp gỡ từng người để họ được giãi bày tâm tư, nguyện 

vọng. Bằng tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm, giúp đỡ học viên, cán bộ trung tâm đã cảm hóa, thức 

tỉnh những con người sa ngã tìm lại chính mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 
 

04. Trần Phương. PHÁ CHUYÊN ÁN MA TÚY 161 BÁNH HEROIN TẠI SƠN LA: CHÂN DUNG 

NHỮNG GÃ TRÙM MA TÚY 8X LUÔN KÈ KÈ SÚNG ĐÃ LÊN NÒNG / Trần Phương; 

Đào Giang // Đời sống và pháp luật.- Ngày 06/10/2014.- Số 120.- Tr.16. 
 

Sử dụng ô tô bán tải để vận chuyển ma túy, trên mỗi xe, những gã trùm ma túy 8X này 

bố trí sẵn súng đã lên nòng và lựu đạn. Nếu “có động” bọn chúng sẵn sàng xả đạn, sẵn sàng 

chết để bảo vệ “hàng”. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí và quả cảm của các lực lượng công an, 

băng nhóm này đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng mà không có bất kỳ hành động phản 

kháng nào. 

NHỮNG CUỘC CHUYỂN “HÀNG” LÚC NHÁ NHEM TỐI 

Liên tục trong những tháng trở lại đây, cơ quan chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện 

nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn, đặc biệt các đối tượng ngày càng manh động và sẵn sàng 

chống trả lại lực lượng chức năng nhằm bảo vệ “hàng”. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực 

lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số 

lượng lớn có vũ trang từ khu vực biên giới vào địa bàn Sơn La, nhất là địa bàn hai huyện Mộc 

Châu, Vân Hồ. Các nhóm này thường xuyên gặp gỡ nhau lúc chập tối và thực hiện hàng loạt các 
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giao dịch mờ ám. Được quần chúng nhân dân báo tin, Công an huyện Mộc Châu nhận định, khả 

năng các đối tượng này đến địa bàn trên để giao dịch, buôn bán ma túy. Nhóm đối tượng này tỏ ra 

rất chuyên nghiệp, mọi hành vi phạm tội của chúng đều được che đậy một cách hoàn hảo. Sau 

nhiều ngày thu thập thông tin, các trinh sát đã có thể nắm được các thông tin ban đầu về hoạt động 

của nhóm tội phạm. 

Đến ngày 01/10, xác định các đối tượng sau nhiều lần giao dịch sẽ tiến hành một phi vụ đặc 

biệt lớn, PC47, Công an tỉnh Sơn La đã quyết định “cất vó”. Vào khoảng 18h tối 01/10, lực lượng 

cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính hai chiếc xe bán tải đang di chuyển 

trên quốc lộ 6. Ngay khi nhận thấy hai tài xế trên xe có dấu hiệu bất thường, các lực lượng trong 

ban chuyên án đã ập đến, khống chế đối tượng. 

Ban chuyên án đã bắt quả tang Ngô Minh Loan (SN 1985, HKTT tại thị trấn Quảng Yên, 

huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng) và Bùi Tuấn Linh (SN 1990, HKTT tại tiểu khu 9, Tân Lập, 

Mộc Châu, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí, thu giữ 161 bánh 

heroin, 1 quả lựu đạn, 2.300 USD, 20 triệu đồng, 2 ô tô, 8 điện thoại di động và một số tang vật 

khác có liên quan. Cơ quan công an cũng bắt hai đối tượng liên quan khác là Nguyễn Văn Thường 

(SN 1986, HKTT tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Đào Xuân Lâm (SN 1986 ở Đại Từ, 

Thái Nguyên), về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép, thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn. 

Trao đổi về chuyên án, Đại úy Lê Trọng Tư, cán bộ PC47, Công an tỉnh Sơn La cho biết: 

“Phát hiện đối tượng vận chuyển “hàng” vào lúc nhá nhem tối, lực lượng công an đã bám theo và 

bắt giữ các đối tượng cùng một số tang vật. Đây là chuyên án chúng tôi đã xác lập từ lâu và theo 

dõi chặt chẽ mọi hoạt động của chúng. Vì là liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa bàn khác 

nhau nên quá trình đấu tranh, bắt giữ các đối tượng này gặp không ít khó khăn. Đây là chuyên án 

ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng Công an Sơn La đã bóc gỡ thành công”. 

GIAN NAN TRIỆT PHÁ NHỮNG “BÓNG MA” TỪ BÊN KIA BIÊN GIỚI 

Trong thời gian vừa qua, cuộc chiến chống lại tội phạm về ma túy luôn là công tác nóng 

bỏng tại khu vực Tây Bắc nói riêng và địa bàn Sơn La nói chung. Được biết, trong thời gian qua, 

lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số 

lượng lớn, có vũ trang từ khu vực biên giới nước bạn vào địa bàn Sơn La. 

Lần gần nhất, hồi 19h ngày 24/9/2014, tại địa bàn Tiểu khu 32, xã Tân Lập, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu, PC47 Công an tỉnh Sơn La, phòng 2 - C47 bộ Công 

an đồng chủ trì 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 ĐTDĐ, 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 cố 

sống cố chết để chống lại lực lượng công an, 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. 
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Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng PC47, Công an tỉnh 

Sơn La cho rằng, việc thành công lớn nhất của ban chuyên án này đó chính là đảm bảo an toàn cho 

các chiến sỹ tham gia đấu tranh chống tội phạm. Sự manh động, sẵn sàng chống trả của các đối 

tượng gây không ít khó khăn cho quá trình đấu tranh phá án. Do đã được chuẩn bị kỹ càng nên đã 

không hề có một sự đáng tiếc nào xảy ra. Đối với lực lượng cảnh sát ma túy, là lực lượng chủ công, 

nòng cốt trong đấu tranh các chuyên án, chuẩn bị các phương án, cử lực lượng tham gia bắt giữ đối 

tượng và tang vật, đảm bảo cho chuyên án thành công. Hiện ban chuyên án vẫn tiếp tục đấu tranh 

mở rộng vụ án... 

MỖI NĂM BẮT 1.500 ĐỐI TƯỢNG PHẠM CÁC TỘI VỀ MA TÚY 

Theo Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng ban chuyên án 

triệt phá 161 bánh heroin thì Sơn La là tỉnh miền núi cao, có 250km đường biên giới quốc gia giáp 

với Lào với dân số là 1,2 triệu người. Cũng vì siêu lợi nhuận của ma túy nên nhiều người tham gia 

vào các đường dây phạm tội như vận chuyển, buôn bán ma túy. Từ biên giới đến khu vực “Tam 

giác vàng” bằng đường ô tô khoảng 700km, đi đường rừng núi hiểm trở thì chỉ khoảng 500km nên 

bọn tội phạm vận chuyển buôn bán ma túy thường tập trung ở khu vực này. Sơn La cũng là địa bàn 

trung chuyển ma túy đi một số quốc gia khác. Bình quân mỗi năm, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 

trên dưới 800 vụ buôn bán vận chuyển ma túy. Bắt xử lý trên dưới 1.500 đối tượng phạm các tội về 

ma túy và bắt giữ khoảng trên 80kg heroin, 100.000 viên ma túy tổng hợp. Tội phạm lợi dụng vào 

địa bàn hiểm trở, câu kết với nhau đưa ma túy vào trong nội địa, từ đây đưa ma túy đi nhiều nơi 

khác tiêu thụ. 
 

Cũng xem:  

05. Tuấn Nguyễn. THU 161 BÁNH HEROIN CÙNG “HÀNG NÓNG” / Tuấn Nguyễn // Tiền 

phong.- Ngày 03/10/2014.- Số 276.- Tr.2. 
 

06. Thái Sơn. BẮT VỤ VẬN CHUYỂN 161 BÁNH HEROIN / Thái Sơn // Thanh niên.- Ngày 

03/10/2014.- Số 276.- Tr.2. 
 

07. Hoàng Anh. SƠN LA: BẮT 4 ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 161 BÁNH HEROIN / Hoàng 

Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 03/10/2014.- Số 276.- Tr.10. 
 

08. T.L. SƠN LA: BẮT VỤ VẬN CHUYỂN 161 BÁNH HEROIN / T.L // Lao động.- Ngày 

03/10/2014.- Số 231.- Tr.7. 
 

09. Bùi Lan Oanh. CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIỆN TRƯỞNG, PHÓ VIỆN 

TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA / Bùi Lan Oanh // Bảo vệ pháp 

luật.- Ngày 03/10/2014.- Số 79.- Tr.2. 
 

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn La vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định 

của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn 

La, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự buổi 

lễ.  

Trước đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký quyết định bổ nhiệm Viện  
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trưởng VKSND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đình Đức, Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng 

VKSND tỉnh Sơn La đối với đồng chí Hoàng Văn Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc 

mừng các đồng chí được bổ nhiệm và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Đình Đức 

và Hoàng Văn Minh cùng Ban cán sự đảng, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức của ngành Kiểm 

sát Sơn La tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

ngành. 
 

10. Nguyễn Mạnh Hùng. KÝ ỨC SỐP CỘP / Nguyễn Mạnh Hùng // Quân đội nhân dân cuối 

tuần.- Ngày 05/10/2014.- Số 979.- Tr.2. 

Theo bản vẽ thiết kế, gói thầu mà Lữ đoàn Công binh 249 đảm nhiệm là một trong những 

đoạn khó khăn nhất của tuyến đường tuần tra biên giới, kéo dài từ địa đầu Móng Cái (Quảng Ninh) 

đến Kiên Giang. Những ngày ấy, Sốp Cộp - Sơn La đang cuối mùa mưa, nếu không là những cơn 

mưa dai dẳng, thì trời cũng mịt mùng với những tảng mây trìu trĩu mọng nước, ngỡ như có thể sập 

xuống bất cứ lúc nào… 

Vai mang mấy chai nước, ít thực phẩm khô dự trữ, trên tay là con dao phát bén nhọn, Trung 

tá Nguyễn Hữu Hữu - Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn và chiến sỹ Cao Xuân Đấu cứ dọc suối mà đi. 

Gặp dây leo thì phát, gặp cây vướng lối thì chặt, như cái thời “đánh giặc mà đi, mở đường mà tiến”. 

Đến giữa tuyến, đoạn đỉnh núi mờ mịt mây ngàn, dưới là vách đứng và vực thẳm, các anh đành 

phải bỏ lại con dao rừng để… bò cho tới khi qua bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, đôi bàn 

tay của cả hai đầy những trầy xước và chi chít vết gai đâm bởi khi nãy để khỏi trượt rơi xuống vực, 

các anh đã phải ôm cả vào đá nhọn, bám vào gai sắc. Hết tuyến 4km, đi bộ xuống 7km nữa thì trời 

cũng gần tối. Phát hiện có một bản của đồng bào dân tộc thiểu số ở gần đó, hai anh em bàn nhau 

vào bản hỏi mấy người già xem có xe ôm để ra không, nhưng ai cũng ngơ ngác lắc đầu. Hóa ra họ 

không biết tiếng Kinh. Có lẽ mấy cháu bé được đi học sẽ biết… Nghĩ thế, anh liền đi tìm hỏi thì 

được biết bản có một hai người chạy xe ôm nhưng đường từ đây ra trung tâm huyện mùa này, ban 

ngày đã vô cùng khó khăn rồi nói gì đi vào ban đêm, nên sẽ không ai nhận đưa các anh ra đó. 

Không ra được trung tâm huyện thì đêm nay ngủ ở đâu giữa lúc trời mưa rét thế này? Vào bản xin 

ngủ nhờ? Chập choạng tối, lạ nước lạ cái, người lớn lại không biết tiếng Kinh, đi gõ cửa chắc gì đã 

được… Chợt nhớ đoạn bắt đầu vào tuyến, anh có nhìn thấy một chiếc chuồng trâu bỏ không của 

đồng bào, thế là quyết định luôn. Một đêm lạnh, ẩm thấp và muỗi thì như trấu, lại thêm cái đói thi 

thoảng gõ lọc ọc trong bụng nên dù mệt nhưng hai anh em mãi tới khuya mới ngủ được… 

Đó là kỷ niệm đầu tiên với Sốp Cộp, cách nay đã 8 năm. Sau này, khi bắt đầu làm đường 

trên tuyến, các anh lại có 10m2 “sâu nặng tình cảm” trên đỉnh núi. Số là khi bắt đầu thi công, hầu 

như điện thoại của mọi người chỉ còn chức năng duy nhất đó là nghe nhạc. Giữa lúc ai cũng nghĩ 

đành phải “gửi thương nhớ cho mây ngàn” thì tình cờ một lần đi khảo sát trên đỉnh núi, bỗng nhiên 

nghe có tiếng “tít tít” báo tin nhắn điện thoại ở trong túi của một người. Ngơ ngác nhìn nhau, ai 

cũng nghĩ mình nghe nhầm. Chỉ đến khi nghe tiếng hét toáng lên “có sóng điện thoại!” của người 

có máy vừa tít tít và tất cả xúm lại thấy một vạch sóng chập chờn lúc ẩn lúc hiện thì mới tin đó là 
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sự thực. Hóa ra, chỉ có khoảng 10m2 ở trên đỉnh núi ấy là có sóng và cũng chỉ có chiếc Nokia đen 

trắng kia mới đủ khỏe để bắt được tín hiệu. Vậy là anh em liền đặt tên cho chỗ ấy là “10m2 tình 

cảm” bởi bao thương nhớ giận hờn, buồn vui, lo lắng… của mọi người dành cho gia đình đều đem 

lên đó trút cả. Những ngày làm đường Sốp Cộp thiếu thốn, vất vả nhưng cũng đầy nhung nhớ và kỷ 

niệm. Có một câu chuyện vui rằng để đỡ nhớ vợ con, mọi người mới đùa, có lẽ phải làm sao đó cho 

vợ… giận thì mới ổn, không ngờ mưu kế đó lại được anh quân y Thắng đem… áp dụng. Ngay câu 

đầu tiên gọi về cho vợ, anh đã nặng nhẹ: Em làm sao mà để có người gọi cho anh bảo rằng… 

Không ngờ cuộc điện thoại ấy, có cả chị gái của anh cũng đang ngồi đó và chiếc điện thoại ngay 

lập tức được chuyển qua. Thế là anh bị bà chị cho một trận tơi bời! 

Lữ đoàn 249 là đơn vị công binh vượt sông và đây là lần đầu tiên các anh tham gia làm 

đường, nhưng không vì thế mà chất lượng công việc giảm sút. Khi thi công đoạn vách đứng mấy 

chục mét, nhiều người đến khảo sát lắc đầu cho rằng, kể cả có giàn khoan lớn cũng chưa chắc đã 

làm được. Bởi nếu đưa giàn khoan vào đây, tay với chỉ trên dưới chục mét cũng không thể với tới 

và độ mất an toàn là vô cùng lớn! Vậy mà các anh đã làm được. Với kinh nghiệm 20 năm làm công 

trình, các anh quyết định dùng máy khoan lỗ nhỏ vì loại này có thể dòng dây dài tới… 200m đủ sức 

để chinh phục vách đá kia. Rồi khi thi công nền đường, tất cả những đoạn gặp đá, các anh không đổ 

đi mà “để dành” cho những đoạn nền đất yếu. Cách làm ấy giúp cho nền đường chắc đều, không bị 

sụt, lún. Rồi khi bảo dưỡng bê tông, các anh dùng bao tải đay có cát dày 5cm và cho nước vào để 

dưỡng bê tông… Hoặc với những đoạn có độ dốc vượt quá 60% thì không được đắp bồi (bởi mưa 

xuống chúng sẽ bị sụt, lở)… Tất cả các kinh nghiệm đó về sau đều được ban quản lý dự án phổ 

biến cho các nhà thầu áp dụng. 

Trung tá Nguyễn Hữu Hữu bảo rằng, dù công việc “đội đá vá… đường biên” khá vất vả, lại  

thường xuyên ở những nơi thâm sơn cùng cốc, đèo heo hút gió nhưng có những niềm vui mà không 

dễ gì ở những nơi an nhàn sung sướng có thể có được. Đó là cảnh gia đình A Thào ở bản Nà Pi trèo 

đèo lội suối gần chục cây số mang gà đến ngồi trước lán của bộ đội để cảm ơn bộ đội đã chữa khỏi 

bệnh cho đứa cháu hơn ba tuổi bị viêm phổi và muốn bộ đội nhận cậu bé làm con nuôi. Dù nói cách 

gì, gia đình cũng nhất quyết bộ đội phải lấy gà thì mới chịu về. Biết rằng đó là tình cảm của đồng 

bào dành cho mình, nhưng nếu nhận, sẽ thành tiền lệ, lần sau đồng bào lại cứ thế, nhưng từ chối thế 

nào đây? Vậy là các anh quyết định gọi điện cầu cứu trưởng bản và “dọa” rằng, nếu như bà con cứ 

làm thế này thì bộ đội sẽ không xuống bản chữa bệnh cho dân nữa! Nghe vậy, trưởng bản thủng 

thẳng bảo: “Nó cho thì phải lấy chứ! Không quý mày thì mua nhiều tiền nó cũng không bán cho 

mày đâu!”. Rồi có cụ già cũng ở bản Nà Pi, mỗi lần đau bụng là lại bảo ma nó sắp bắt đi. Khi bộ 

đội xuống chữa khỏi, cụ quý bộ đội lắm, hễ có xe ở xuôi lên là cụ lại ra đứng vẫy, hỏi có phải là bộ 

đội làm đường không. Tết năm 2010, mới chiều mồng một mà bao nhiêu gạo, thịt dự trữ của 7 anh 

em trực tết đã hết veo, không còn một thứ gì! Lý do là bởi đồng bào ở đây yêu quý bộ đội làm 

đường quá nên cả bản kéo nhau lên chúc Tết hết tốp này đến tốp khác, tốp nào cũng phải… “say 

sưa”. Thế là ngay chiều hôm ấy, các anh phải điện về sở chỉ huy để xin “tăng viện”. Nhưng mà, ở 
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nơi heo hút như thế, làm sao một sớm một chiều có thể mang lương thực thực phẩm đến kịp? Vậy 

là các anh phải đi bộ xuống đồn biên phòng “vay tạm” ít bữa! 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm đường, làm tốt công tác dân vận, những thành tích ấy của 

các anh đã được cấp trên tặng bằng khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong làm đường 

tuần tra biên giới 2007 - 2012”. Từ đó đến nay, các anh lại tiếp tục truyền thống “mở đường mà 

tiến” tại những cung đoạn hiểm trở, cheo leo chẳng kém gì điệp trùng Sốp Cộp, trên con đường 

“Nam quốc sơn hà”… 
 

11. Minh Thắng. BIỂU DƯƠNG THÀNH TÍCH PHÁ 2 VỤ ÁN MA TÚY LỚN TẠI SƠN LA 
/ Minh Thắng // Tiền phong.- Ngày 03/10/2014.- Số 276.- Tr.2. 
 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư khen Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn 

La và Công an tỉnh Sơn La vì đã có thành tích phá liên tiếp 2 vụ án ma túy lớn. 

Cụ thể, liên tiếp trong các ngày 26/9 và 1/10 vừa qua, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khám phá thành công 2 vụ án ma túy lớn, bắt 7 đối 

tượng, thu giữ tổng số 221 bánh heroin, gần 16.000 viên ma túy tổng hợp, nhiều vũ khí quân dụng 

và các tang vật khác. Bức thư khen có đoạn viết: “Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm của Chính phủ, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương chiến công của các 

đồng chí. Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương liên quan, Công an tỉnh 

Sơn La tiếp tục phát huy thắng lợi, điều tra mở rộng vụ án, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh 

quyết liệt với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực 

Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung”. 
 

Cũng xem: 

12. Trà My. BIỂU DƯƠNG CÔNG AN TỈNH SƠN LA BẮT GIỮ VỤ BUÔN MA TÚY LỚN 
/ Trà My // Công an thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 07/10/2014.- Số 2688.- Tr.1+2. 
 

13. Nguyễn Lân Hùng. MỘC CHÂU LẠI THI BÒ SỮA! / Nguyễn Lân Hùng // Nông nghiệp 

Việt Nam.- Ngày 06/10/2014.- Số 198.- Tr.13. 
 

Đã có lần, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nói với chúng tôi: “…Trong 

các nghề hiện nay ở nông thôn, nghề nuôi bò sữa là nghề đạt hiệu quả cao nhất…”. 

Điều đó đã được chứng minh ngay tại Mộc Châu (Sơn La). Theo báo cáo của Công ty cổ 

phần Giống bò sữa Mộc Châu thì bình quân mỗi hộ nuôi bò sữa ở đây có thu nhập hàng tháng từ 30 

- 40 triệu đồng. Thậm chí, có nhiều hộ còn thu từ 80 - 100 triệu đồng/tháng. 

Đấy quả là điều mơ ước của hàng triệu nông dân. Đã có thời, ta chỉ cần mong mỗi héc ta đất 

canh tác ở đồng bằng cho thu khoảng 50 triệu đồng/năm. Ấy vậy mà nhiều nơi cũng không đạt 

được. 

Nhưng bây giờ, ngay ở vùng núi non này của Sơn La mà bà con có được nguồn thu lớn như 

vậy thì thật đáng tự hào. Công trạng này phải chia sẻ cho cả… con bò nữa! Chính lũ bò sữa ở đây 

đã làm cho bà con ta đổi đời. Chúng đưa tới những nguồn thu khổng lồ cho từng gia đình… 
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Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, bọn tôi lên Sơn La phải đi vô cùng vất vả. Đường 

đèo dốc quanh co, vừa hẹp lại vừa lắm ổ gà. Qua đèo 64 chót vót ngang lưng trời, nhiều hôm ô tô 

phải đi chậm như người đi bộ vì sương mù dày đặc. Lặn lội quá nửa ngày mới tới được Mộc Châu. 

Kỳ lạ lắm, cao nguyên này đẹp vô cùng. Cảnh vật và khí hậu đều hấp dẫn. Một màu xanh 

nõn nà phủ kín trên những quả đồi như bát úp trồng kín chè. Cả một vùng bao la toàn chè là chè. 

Nhưng quanh các nhà dân còn được ken kín bởi những gốc mận xanh tốt. Mận trên này ngon vô 

cùng, cắn ngập răng, ngọt lừ. 

Cả nước đều mê mận Mộc Châu. Thời đó, ở trên này về, người ta chỉ lo mua chè và mua 

mận để làm quà. Có ai nói gì tới bò sữa đâu. Thực ra, lúc đó cũng đã có bò sữa. Nhưng không biết 

do cơ chế hay do trình độ khoa học kỹ thuật mà nghề nuôi bò sữa rất èo uột. Nghe nói, nuôi nó toàn 

bị lỗ nhưng ta vẫn phải cố nuôi vì nó là tặng phẩm của các nước bạn… 

Nhưng, chuyện xưa đã vĩnh viễn qua rồi. Nay ở Mộc Châu, điểm sáng nhất lại là bò sữa. 

Dân hồ hởi nuôi bò sữa. Hàng loạt trang trại mọc lên, chủ yếu để nuôi bò sữa. Những thảm cỏ xanh 

rì ken kín từ đồi này sang đồi khác. 

Người ta còn trồng cả ngô để cho bò ăn. Ngô được trồng rất dày nhưng thu hoạch non để ủ 

cả cây và bắp làm thức ăn cho bò. Khắp cao nguyên rộn rã tiếng động cơ. Ô tô và xe kéo hối hả chở 

cỏ và chở ngô về từng trang trại. 

Bây giờ, việc vắt sữa bằng tay đã được thay 100% bằng máy. Số bò trong mỗi hộ tăng dần 

lên. Quan hệ giữa Công ty với các hộ chăn nuôi rất khăng khít, giống như một gia đình. 

Ngoài việc thu mua sữa, Công ty còn lo toàn bộ khâu kỹ thuật và thú y cho từng hộ chăn 

nuôi. Họ còn nhập cả cỏ Alfalfa về để cấp cho từng gia đình. Nhiều chính sách hỗ trợ được ban 

hành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nuôi bò sữa… 

Tình thân ái tràn ngập. Họ quý mến nhau và luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Giữa Công ty và 

người chăn nuôi đã gắn bó với nhau như một. Điều này không phải ở đâu cũng có. Chính nó đã 

quyết định sự thành công của việc nuôi bò sữa ở Mộc Châu. 

Từ 2004, hằng năm tại Mộc Châu, người ta đều tổ chức cuộc thi hoa hậu cho bò sữa vào 

khoảng tháng 10. Đấy đúng là một ngày hội. Cả một vùng trên cao 

nguyên rộn rã suốt ngày đêm. Khách thập phương kéo tới đông nghịt. Họ kết hợp  

vừa đi nghỉ mát, vừa đi xem bò. Không khí ở đây đông vui, náo nhiệt. 

Bà con các dân tộc trên này ăn mặc sặc sỡ. Họ rất vui khi có ngày hội này. Dân bản lũ lượt 

kéo ra. Mỗi gia đình như một tiểu đội vượt đèo tiến ra thị trấn. Nhà nào có bò đi dự thi thì càng vui. 

Cả bò và người cứ quấn quýt lấy nhau. Họ chăm chút cho bò như chăm cho cô dâu sắp đi lấy 

chồng. Không khí ở thị trấn nhộn nhịp như tết!  

Năm trước, “cô” bò được nhận danh hiệu hoa hậu cho năng suất tới 60 lít sữa/ngày (tức là 

khoảng 3 xô sữa: Sáng 1 xô, trưa 1 xô và tối 1 xô. Không phải là xô 10 lít mà là xô 20 lít đấy!). Ấy 

vậy nữa, trước đó 1 năm, bò của bà Vũ Thị Đáng được bầu là hoa hậu với năng suất tới 75,6 kg 

sữa/ngày! 
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Chính cuộc thi này đã động viên được mọi gia đình quyết tâm nâng cao năng suất và chất 

lượng sữa cho từng con bò. Ai cũng phấn đấu để bò của mình sẽ được chọn đi thi. Nó khuấy động 

cả một phong trào rầm rộ thi đua chăm sóc cho bò thật tốt trong khắp vùng. 

Năm nay, cuộc thi sẽ diễn ra vào sáng ngày 15/10. Dù bận mấy, tôi cũng sẽ cố thu xếp để lên 

dự cuộc thi hấp dẫn này. Biết đâu hôm đó sẽ gặp được nhiều bà con ở các nơi cùng về dự. Ta sẽ có 

dịp gặp nhau để trao đổi nhiều hơn về cái cách thức làm ăn và về cách nuôi bò sữa. 

Đường lên Mộc Châu bây giờ tốt lắm rồi, đèo được hạ thấp, đường được mở rộng, núi non 

hữu tình hiếm nơi có. Người Mộc Châu hiếu khách, đất Mộc Châu mát lành. 

Bà con nuôi bò sữa ở các nơi hãy lên đây để xem người ta tổ chức thi hoa hậu cho bò sữa 

như thế nào. Những nơi có ý định nuôi bò sữa cũng nên lên đây để thăm và học hỏi thêm.  
 

Cũng xem: 

14. Thảo Nguyên. CHUYỆN GHI TỪ “LÒ LUYỆN” THI HOA HẬU BÒ SỮA / Thảo 

Nguyên // Tiên phong.- Ngày 11/10/2014.- Số 284.- Tr.13. 
 

15. Trần Quang. HỘI THI “HOA HẬU BÒ SỮA” MỘC CHÂU: NÉT ĐẸP NÔNG THÔN MỚI 

TRÊN THẢO NGUYÊN XANH / Trần Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/10/2014.- Số 

245.- Tr.12. 
 

16. Ngọc Thùy. 135 “NÀNG BÒ” ĐUA TRANH VƯƠNG MIỆN / Ngọc Thùy // Gia đình và 

xã hội.- Ngày 10/10/2014.- Số 122.- Tr.15. 
 

17. Trần Quang. LÃI 100 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG NHỜ NUÔI BÒ SỮA SẠCH / Trần 

Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/10/2014.- Số 239.- Tr.12. 
 

Từ việc chuyển đổi chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang làm ăn lớn, áp dụng quy trình 

VietGap, hơn 500 hộ dân ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) có 

thu nhập cao hơn nhiều so với trước. Thực tế cho thấy, đã đến lúc nuôi bò sữa cũng cần áp 

dụng đúng theo quy trình chăn nuôi sạch. 

Cuối năm 2013, dự án chăn nuôi theo quy trình VietGap đã được Công ty cổ phần Giống bò 

sữa Mộc Châu triển khai thành công đến trên 500 hộ dân nuôi bò (đạt 100% kế hoạch) tại thị trấn 

Nông trường Mộc Châu (Sơn La). 

BÒ HẾT ỐM, NĂNG SUẤT CAO 

Hơn 10 năm gắn bó với việc chăn nuôi bò sữa ở Nông trường Mộc Châu (Sơn La), vui, buồn 

với nghề có cả, nhưng chưa khi nào bà Vũ Thị Đáng ở tiểu khu 70 lại phấn khởi như bây giờ. Chia 

sẻ về niềm vui này, bà Đáng nói: “Khi mới lên đây làm kinh tế, đăng ký xin nuôi bò, tôi còn băn 

khoăn lắm, nhưng khi bắt tay vào nuôi được phía công ty tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, 

đến giờ mới thấy bò sữa dễ nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao”. Gia đình bà Đáng từ chỗ chỉ nuôi 2 con 

bò sữa vào năm 2002, đến nay số lượng bò đã được nhân giống tăng lên nhanh chóng với trên 40 

con, trong đó có trên 15 con đang cho sữa với sản lượng 15 - 40 lít sữa/con/ngày. “Điều đáng mừng 

hơn cả là từ năm 2013, nông dân (ND) chúng tôi ở đây được tiếp cận với quy trình chăn nuôi bò 

sữa an toàn theo quy chuẩn VietGap từ khâu nguyên liệu đầu vào đến cách chăn nuôi, chuồng 
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trại… thấy hiệu quả hơn hẳn. Bởi không chỉ vệ sinh môi trường chuồng trại sạch, bò nuôi khỏe mà 

sản lượng và chất lượng sữa thu mỗi ngày đạt cao hơn” - bà Đáng cho biết. Hiện với sản lượng thu 

được hơn 400 lít sữa/ngày với giá trên 13.000 đồng/lít, thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình 

sau khi trừ mọi chi phí lên đến 100 triệu đồng. 

Là một trong hàng trăm triệu phú bò sữa ở Mộc Châu, gia đình anh Dương Văn Nội ở khu 

Vườn đào 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu cũng được hưởng lợi từ chương trình chăn nuôi an 

toàn VietGap. Anh Nội cho biết: “Thời gian đầu, khi mới chăn nuôi bò theo VietGap, tôi cũng lo 

lắm. Tuy vậy, hiệu quả về lâu dài lại rất lớn, nên tôi vẫn quyết định làm theo”. 

Theo anh Nội, khi tham gia với quy trình chăn nuôi VietGap, mỗi hộ dân được tham gia 2 

buổi học miễn phí về xây dựng chuồng trại, cách chăm sóc… Sau khi học xong, anh đã mạnh dạn 

vay vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng vào xây dựng chuồng, trại mới đáp ứng quy trình chăn nuôi VietGap. 

“Những năm trước, còn chăn nuôi manh mún, chuồng trại còn thô sơ, bò nuôi hay bị ốm vặt nhưng 

từ khi có chuồng mới, rộng rãi, thoáng mát, không chỉ giúp bò khỏe mạnh không bị ốm mà sản 

lượng sữa ước tính tăng lên từ 15 - 20%/ngày” - anh Nội chia sẻ. 

Ông Nguyễn Chí Áp - cán bộ thú y (Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu) cho biết: “Để 

chuyển đổi mô hình nuôi bò sữa theo quy chuẩn VietGap, chúng tôi đã áp chỉ tiêu và có chính sách 

thưởng, phạt cụ thể. Chẳng hạn, hàng ngày công ty sẽ cho cán bộ xuống các hộ nuôi bò kiểm tra 

quy trình nuôi và chấm điểm, nếu hộ nào đạt điểm tuyệt đối sẽ được thưởng tùy theo sản lượng sữa 

đạt được mỗi ngày và cao hơn là sẽ được đưa vào danh sách thưởng hay tháng, quý, năm. Ngoài ra, 

đối với các hộ kiểm tra không đạt yêu cầu nhất là về công tác vệ sinh môi trường sẽ bị gửi kết quả 

về công ty xử lý nghiêm, nên hầu hết bà con đều làm đúng quy trình”. 

HƯỚNG ĐẾN SẢN XUẤT SỮA HỮU CƠ 

Trao đổi với Nông thôn ngày nay, ông Hà Trung Chiến - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu 

(Sơn La) cho biết: “Chương trình chăn nuôi bò sữa Mộc Châu là một chương trình lớn của Sơn La. 

Nghề nuôi bò sữa đang tạo công ăn việc làm với thu nhập cao cho hàng trăm hộ nông dân của tỉnh. 

Đặc biệt, trong năm qua, từ việc áp dụng thành công quy trình chăn nuôi an toàn VietGap đã không 

chỉ giúp cho thương hiệu sữa của tỉnh phát triển và được người tiêu dùng ở trên 40 tỉnh, thành phố 

trên cả nước đánh giá rất cao và gần như các sản phẩm sữa được sản xuất ra không đủ cung cấp cho 

thị trường”. 

Ông Trần Công Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống 

bò sữa Mộc Châu cho biết: “Từ việc áp dụng thành công quy trình VietGap trong chăn nuôi bò sữa 

cho trên 500 hộ nuôi bò sữa, chúng tôi đang hướng tới mô hình sản xuất hữu cơ”. Theo ông Chiến: 

“Với số lượng đàn bò lên đến trên 16.000 con bò sữa như hiện nay và dự kiến tăng lên 30.000 con 

vào năm 2020, để tạo lợi nhuận tối đa cho bà con nông dân nuôi bò, thời gian qua chúng tôi đã đầu 

tư một số công nghệ tiên tiến như áp dụng khẩu phần thức ăn mới, sử dụng hợp lý cỏ Alfalfa có 

hàm lượng dinh dưỡng cao, sử dụng thức ăn ủ chua, thức ăn tổng hợp TMR cho đàn bò”. 

“Để phát triển đàn bò và thương hiệu sữa Mộc Châu, ngoài chính sách hỗ trợ bảo hiểm vật 

nuôi, giá sữa cho nông dân nuôi bò ngoài phía doanh nghiệp, huyện đã có chính sách hỗ trợ vốn 
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được trích ra từ ngân sách huyện cho nông dân trồng ngô nguyên liệu ủ chua cung cấp cho đàn 

bò”. Ông Hà Trung Chiến - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu. 
 

18. Thái Sơn. CHUYỆN BÀ LUYẾN “RAU SẠCH” / Thái Sơn // Nhân dân.- Ngày 

06/10/2014.- Tr.4. 
         

Từ hộ nghèo, bà Nguyễn Thị Luyến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Tự Nhiên, xã 

Ðông Sang (Mộc Châu, Sơn La) trở thành Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) rau sạch ở tuổi 60. 

Câu chuyện vượt khó đi lên và những gì người phụ nữ chân yếu tay mềm đã gây dựng trên 

mảnh đất này, thật kỳ diệu. 

Bản Tự Nhiên, trước đây vốn là mảnh đất sình lầy, bỏ hoang, đời sống người dân gặp nhiều 

khó khăn. Vài năm trở lại đây, nhất là kể từ khi có nhiều gia đình tham gia sản xuất, trồng rau sạch, 

nông dân nơi đây đã thành công khi ghi tên “rau sạch Tự Nhiên” trên bản đồ rau sạch của tỉnh Sơn 

La và trên cả nước. Với gần 20ha rau sạch, cung ứng cho thị trường hơn 60 tấn rau, củ sạch. Thu 

nhập người dân trung bình từ 200 đến 250 triệu đồng/năm, là con số mơ ước bao đời, nhất là đối 

với đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Mường. Ðó là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của bà 

Luyến. 

Trước đây, gia đình bà Luyến thuộc diện nghèo. Một nách nuôi sáu đứa con cùng người 

chồng thương binh hạng 1/4, mất khả năng lao động, những tưởng cả đời gia đình bà Luyến không 

thoát được cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai. Thế rồi, năm 2000, được sự hỗ trợ của hội phụ nữ xã, bà 

Luyến vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. 

Số tiền ấy, bà bắt tay cải tạo mảnh đất 1ha thành vườn trồng rau màu với hai  

vụ su su, bắp cải, cà chua. Sau tám năm tần tảo, không chỉ thoát nghèo, bà Luyến trở thành gương 

mặt điển hình phụ nữ của xã tham dự Hội nghị cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi do 

UBND huyện Mộc Châu tổ chức. Từ đó, bà có thêm nhiều cơ hội mở mang, tiếp xúc, tham quan 

mô hình, tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chọn giống, kỹ thuật trồng 

rau sạch. 

Bà Luyến cho biết: “Sau nhiều lần trăn trở, tôi quyết định lên huyện nhờ các anh chị bên Chi 

cục Trồng trọt và quản lý chất lượng rau xây dựng giúp một mô hình về tổ, nhóm sản xuất rau sạch, 

vì mình có được ăn học bài bản đâu. Mấy anh chị nghe tôi trình bày xong, nhận lời giúp ngay, còn 

nói, cô đã đi đúng đường lối phát triển kinh tế của tỉnh nhà rồi đấy. Ðược sự động viên khích lệ, tôi 

như được chắp cánh, tự tin, quyết tâm thực hiện ước nguyện phát triển mô hình rau sạch đầu tiên 

khi đã ở tuổi 60. Cũng chẳng to tát gì đâu, tôi chỉ làm theo tâm niệm, làm ra những sản phẩm sạch 

để giữ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình, sau đó là sức khỏe cho cộng đồng, người tiêu dùng. 

Vậy thôi!”. 

Câu chuyện chân thành ngỡ giản đơn như con người bà Luyến, nhưng để trở thành hiện thực, 

không đơn giản chút nào. Bản Tự Nhiên gồm ba dân tộc chính: Kinh, Thái, Mường. Bà con người 

Kinh đa phần điều kiện kinh tế khó khăn, tìm tới mảnh đất này lập nghiệp. Do vậy, trình độ dân trí, 

nhận thức còn hạn chế như một số đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Ðể vận động, thay đổi 
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phương thức tập quán cũ thật không dễ dàng. Ðồng bào dân tộc lại càng phải “tai nghe, mắt thấy, 

mới tin và làm theo”. Ðược sự hướng dẫn trực tiếp của kỹ sư, kỹ thuật viên, sinh viên của Trường 

đại học Nông nghiệp Hà Nội, bà Luyến mạnh dạn chia đôi mảnh đất 1ha của gia đình, một nửa vẫn 

trồng rau theo phương thức canh tác cũ, một nửa áp dụng đúng quy trình, phương thức trồng rau 

sạch. Chỉ trong thời gian ngắn, hiệu quả nhìn thấy rõ rệt. 19 hộ gia đình ngay lập tức làm đơn gia 

nhập tổ sản xuất rau sạch. Thời gian đầu, do điều tiết, phân phối cây trồng chưa hợp lý, chưa nắm 

bắt sát thực tế nhu cầu thị trường, đơn đặt hàng còn hạn chế, hàng hóa làm ra không tiêu thụ hết, bà 

Luyến phải chạy khắp các chợ đầu mối, bao tiêu sản phẩm. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, bằng 

sự nhạy bén, học hỏi, bà đã nắm bắt được nhu cầu của thị trường để cung ứng đúng, đủ. Tự bà 

Luyến lập kế hoạch điều tiết kế hoạch sản xuất cho từng hộ, tránh sản xuất chồng chéo, đại trà. Do 

vậy, không còn tình trạng tồn đọng hàng hóa. Chỉ sau hai năm thành lập, giờ đây HTX đã có 37 

thành viên. Hiện, có rất nhiều hộ gia đình nộp đơn xin đăng ký vào HTX. 

Khi thành lập HTX, bà Luyến phải đôn đáo khắp nơi, tìm kiếm thị trường, thu mua bao tiêu 

sản phẩm cho bà con. Hiện, gần 30 loại sản phẩm rau, củ sạch của bản Tự Nhiên đã có mặt tại 

chuỗi siêu thị của Tổng công ty Nhất Nam, Metro, Siêu thị Chất Việt... Chị Lường Thị Phượng, hội 

viên phụ nữ, cũng là thành viên của HTX cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chỉ có 1.000m2 đất, sau 

khi được bà Luyến hướng dẫn cách sản xuất rau sạch, chúng tôi mạnh dạn thuê thêm 1.000m2 nữa 

để sản xuất. Bà con rất phấn khởi khi tham gia HTX bởi sản phẩm làm ra, được bà Luyến bảo đảm 

bao tiêu. Bà cũng thường xuyên tới tận các gia đình hướng dẫn cách chuyển đổi mô hình kinh tế, 

cải tạo vườn tạp kém năng suất thành mô hình rau sạch, rau an toàn, cho hiệu quả kinh tế cao. Bà 

thường xuyên tới từng ruộng kiểm tra. Hộ nào không thực hiện đúng quy trình, quy phạm canh tác, 

thu hoạch, không ghi chép nhật ký đều đặn là bị phê bình, kiểm điểm ngay. Nếu vi phạm nhiều lần 

sẽ bị mời ra khỏi HTX”. 

Dù đã trở thành triệu phú, nhưng căn nhà nhỏ của gia đình bà Luyến vẫn đơn sơ lắm. Thu 

nhập một năm lên tới hơn 600 triệu đồng, bà Luyến cho biết, giờ có tiền, bà chỉ mong đầu tư xe chở 

rau, cho bà con trong HTX đầu tư, mở rộng sản xuất, chưa nghĩ tới nhà cao cửa rộng. Bà dùng một 

phần tiền lãi cho hội viên phụ nữ vay vốn không lấy lãi, phát triển kinh tế, với số tiền lên tới 200 

triệu đồng. Nhờ vậy, đã có hai gia đình hội viên thoát nghèo, nhiều thành viên HTX làm ăn khấm 

khá, trở thành triệu phú trên chính mảnh đất cằn năm xưa. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông 

thôn mới, bà Luyến đã vận động các gia đình trong xóm đóng tiền, ngày công, làm gần 300m 

đường bê tông rộng rãi để xe ôtô có trọng tải lớn đi lại vận chuyển hàng hóa vào tận ngõ xóm, 

chuyển sản phẩm của các nhà vườn. Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ, bà Luyến cùng hội viên 

đã tuyên truyền vận động ba thanh niên cai nghiện ma túy thành công, hòa nhập với cộng đồng, làm 

ăn phát triển kinh tế. 

“Tôi cho rằng không nên phát triển HTX theo kiểu đánh trống ghi tên, mà cần có chọn lọc 

các hộ có đủ điều kiện về nhận thức, trình độ thâm canh, tiếp thu và áp dụng cái mới”. 
 

Cũng xem: 
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19. N.Huy. TỪ CÂU CHUYỆN RAU MỘC CHÂU CHIẾM LĨNH SIÊU THỊ: MỞ HƯỚNG HÀNG 

VIỆT VÀO SIÊU THỊ? / N.Huy // Nhà báo và công luận.- Ngày 16/10/2014.- Số 41.- Tr.6+7. 
 

20. Trường Minh. GÃ PHẠM NHÂN MÙ CHỮ ÒA KHÓC KHI ĐƯỢC “SỐNG THÊM 

LẦN NỮA” / Trường Minh // Đời sống pháp luật.- Ngày 07 - 13/10/2014.- Số 40.- Tr.9. 
 

Trại giam Hồng Ca (đóng tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái)  

là nơi chấp hành án của gần 2.000 phạm nhân. Có một điều mà chúng tôi dễ nhận thấy ở hầu 

hết các phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại đây phạm tội liên quan đến ma túy. Phần 

lớn trong số họ vướng vào vòng lao lý do thiếu hiểu biết pháp luật và không biết chữ. Họ bị 

dụ dỗ, lôi kéo vào con đường mua bán, vận chuyển “cái chết trắng” mà không biết rằng đó là 

hành động phạm pháp và bị pháp luật nghiêm trị. Ân hận vì lỗi lầm, phạm nhân Tráng Láo 

Tủa (sinh năm 1978, trú tại bản A Lá, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cười bảo 

chúng tôi: “Tất cả là do không có cái chữ đấy nhà báo ạ”! 

PHẠM LỘI VÌ NGHÈO KHÓ 

Tráng Láo Tủa bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu kết án tử hình vào ngày 26/6/2008 về hành 

vi buôn bán trái phép chất ma túy. Ân hận đã muộn màng nhưng Tủa vẫn cố gắng nhờ cán bộ trại 

tạm giam viết hộ cho mình đơn kháng cáo vì không  

biết chữ để mong có cơ hội được sống. 

Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó không lâu cũng đã tuyên y án sơ thẩm trước đó khiến cho 

Tủa hết sức hoang mang và sợ hãi. Sở dĩ hình phạt dành cho Tủa nghiêm khắc như vậy bởi phạm 

nhân này được thuê vận chuyển 6 bánh heroin cùng 3 cây thuốc phiện (tương đương với 2,2kg) vào 

sâu trong nội địa. Số tiền mà Tủa nhận được từ những người lạ mặt đến bản mình là 2 triệu 

đồng/bánh nếu chuyến hàng thành công. Nếu thương vụ vận chuyển này trót lọt, Tủa sẽ nhận được 

12 triệu đồng. Tủa bảo: “Nếu có số tiền đó, việc đầu tiên là sẽ mua cho các con và vợ quần áo 

mới”. 

Bản A Lá của Tráng Láo Tủa nằm sát biên giới Việt - Lào và cũng thuộc điểm nóng về ma 

túy của tỉnh Lai Châu. Nơi đây có nhiều con đường mòn xuyên biên giới do các nhóm tội phạm tạo 

thành để vận chuyển, buôn bán trái phép “cái chết trắng”. Một trong những con đường mòn ấy đi 

qua bản A Lá, rất tiện cho việc đi bộ qua biên giới bởi đoạn đường chỉ có 2km. 

Một ngày vào cuối tháng 7/2007, Tủa đi làm nương về thì gặp hai người bạn cùng bản rủ đi 

“làm ăn”. Ban đầu, Tủa còn phân vân nhưng khi hai người bạn nói sẽ có tiền để mua đồ ăn và quần 

áo mới cho mọi người trong nhà, công việc lại đơn giản nên Tủa gật đầu ngay. Hai người bạn này 

dẫn Tủa đến gặp một người lạ và bảo vận chuyển một gói hàng về xuôi. Nếu thành công, Tủa sẽ 

nhận được tiền thưởng. Khi vận chuyển vào trong nước, Tủa đã bị lực lượng trinh sát phòng chống 

ma túy Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ. Tủa phải hầu tòa khi chưa nhận được bất kỳ đồng tiền 

thưởng nào, còn hai người bạn của Tủa thì đã chạy thoát. 

 “TÔI KHÔNG NGHĨ MÌNH CÒN CÓ NGÀY TRỞ VỀ” 

Tráng Láo Tủa sinh ra trong một gia đình dân tộc H’Mông nghèo. Khi vừa lớn lên thì bố của 

Tủa qua đời để lại anh em Tủa. Mẹ Tủa lấy một người đàn ông khác nhưng bố dượng không dành 
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nhiều tình cảm và sự quan tâm tới anh em Tủa như bố đẻ được. Tủa nhớ lại trong kí ức của mình 

hình ảnh người bố dượng không cho anh em Tủa đi học và bắt hàng ngày phải lên nương cuốc đất, 

trồng ngô. Tủa bảo: “Ông ấy sợ anh em mình đi học, có cái chữ, biết hơn ông ấy, không nuôi ông 

ấy ăn nữa. Thành thử mấy anh em trong nhà chả ai biết chữ cả”. 

Tủa cũng thành thật rằng, do kinh tế gia đình khó khăn và nhiều miệng ăn (Tủa có 6 người 

con) nên khi có lời đề nghị đi vận chuyển hàng hóa được số tiền lớn như vậy, Tủa đã không hề đắn 

đo suy nghĩ mà nhận lời ngay. Tủa cười: “Ai ngờ tôi lại dính vào ma túy và lĩnh mức án như vậy. 

Tôi đã không nghĩ mình có ngày về nữa đâu cán bộ ạ”. Ngày Tủa bị bắt, chị Làu Thị Dua (vợ Tủa) 

vừa chạy theo Tủa vừa khóc. Ngày bị tạm giam, vợ chồng cũng không được gặp nhau khiến Tủa 

càng thêm chán chường. Khi bị tuyên án tử hình, chị Dua đến bên Tủa an ủi và động viên: “Anh 

hãy cố gắng, hy vọng anh có ngày trở về, em và các con sẽ chờ”. Cùng với việc động viên tinh thần 

chồng, chị Dua đã nhờ cán bộ xã viết một lá thư gửi lên Chủ tịch nước xin ân xá cho chồng. Trong 

lá thư đẫm nước mắt ấy, chị tha thiết xin vị lãnh đạo đứng đầu đất nước giảm án cho chồng chị để 6 

đứa con có cơ hội gặp mặt bố. Cùng lúc đó, trong trại tạm giam, Tủa cũng được cán bộ quản giáo 

giúp đỡ viết một lá thư khác xin ân xá. 

Tủa kể về những ngày bị tạm giam chờ quyết định ân xá của mình: “Tôi đã rất ân hận về 

hành vi của mình. So với những người buôn bán ma túy khác ở khắp các tỉnh bị bắt nhưng với số 

lượng nhỏ hơn mình, tôi nghĩ họ có cơ hội được sống cao hơn. Lĩnh án tử hình rồi thì chỉ chờ chết 

thôi. Trong lúc nghĩ quẩn như vậy, tôi đã nghĩ đến ý định tự tử. Tuy nhiên, cán bộ quản giáo tốt 

bụng khuyên tôi phải hy vọng và phải cố gắng sống vì vợ con. Sau lần ấy tôi mới có dũng khí hơn 

để tiếp tục chờ đợi”. Sau một thoáng bồi hồi, Tủa nói tiếp: “Nếu ai đã từng lĩnh án tử hình và bị 

giam ở phòng biệt giam mới hiểu cảm giác sợ hãi của chúng tôi như thế nào. Đối với tử tù, cứ 

khoảng 3 - 4 giờ sáng, hầu như ai cũng đều không ngủ được. Người thức chuẩn bị sẵn sàng đến 

lượt mình, kẻ run cầm cập vì sợ hãi. Phải khi trời đã sáng rõ hẳn thì bấy giờ cảm giác lo lắng mới 

qua đi và nỗi thấp thỏm mới vơi dần đi được”. 

MƠ ƯỚC NGÀY VỀ 

Khi chúng tôi thắc mắc về khả năng nói tiếng phổ thông của Tủa khá tốt trong khi anh không 

hề biết chữ, phạm nhân này cười thân thiện: “Vào trại giam được các cán bộ dạy cho biết đấy. Học 

thêm từ anh em người Kinh và mọi người nên bây giờ biết hơn ngày trước nhiều rồi”. Trong sâu 

thẳm con người của Tủa, ít ai biết rằng phạm nhân này thích được trở lại ngày ấu thơ của mình để 

xin dượng cho mình đi học. Đó cũng là điều mà Tủa day dứt với bản thân mình nhất. Tủa cho rằng, 

không đi học, không biết cái chữ, không hiểu được pháp luật và bị người ta dụ dỗ mà phạm tội mới 

làm khổ vợ con thế này. 

Tủa bảo mình rất yêu vợ và cho đến giờ chỉ làm vợ khổ nhiều chứ chưa làm cho vợ được vui 

bao nhiêu. Tủa cho biết, vợ anh - chị Dua là con một trong một gia đình cùng xã. Bố mẹ vợ của Tủa 

cũng nghèo nhưng lúc nào cũng thương yêu con cháu. Ngày Tủa bị y án tử hình ở phiên tòa phúc 

thẩm, chị Dua đã bảo với Tủa rằng: “Nếu anh chết thì em vẫn ở vậy nuôi con”. 

Sau này khi vượt qua ám ảnh và tâm lý đã có phần ổn hơn, Tủa đã tin tưởng vào ngày mai và 

luôn cố gắng chờ đợi một phép nhiệm màu sẽ đến với mình. Và cuối cùng, ngày 21/7/2010, Tủa 
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nhận được quyết định ân xá của Chủ tịch nước, giảm án từ hình phạt tử hình xuống còn chung thân, 

Tủa đã ngồi thụp xuống khóc rất nhiều. Tủa bảo: “Khóc như chưa bao giờ được khóc và vui mừng 

đến vậy nhà báo ạ. Cảm giác mệt mỏi tan biến, những lo lắng suốt 2 năm 2 tháng 3 ngày trong 

buồng tạm giam đã không còn nữa”. Tủa chạy lại bắt tay anh em trong buồng giam tử tù để chia 

vui. Tủa nhớ mãi ánh mắt của Mùa Vả Thính (cũng phạm tội tử hình về hành vi buôn bán ma túy, 

là phạm nhân chung buồng). Đôi mắt ấy như vừa chia vui với bạn,  

nhưng số phận của chính bản thân mình thì chưa biết sẽ ra sao. 

Tủa cười suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, phạm nhân này tâm sự mong có ngày về và sẽ 

cố gắng cải tạo thật tốt để hình phạt tù có thể giảm được nữa. Trong ánh mắt hân hoan niềm vui của 

Tủa, chúng tôi biết được nguyên nhân là vì vợ anh sắp lên thăm cùng với con út - đứa bé mà ngày 

Tủa bị bắt vẫn còn chưa kịp gọi tiếng “bố”. Điều mà anh ta muốn nhắn nhủ vợ tới đây khi lên thăm 

là cố gắng nuôi ít nhất một đứa ăn học cho khôn lớn. Vì anh ta vào tù mà tất cả các con đã phải 

nghỉ học để theo mẹ lên nương làm rẫy. Tủa cười chào chúng tôi trước khi ra về và nói: “Tất cả là 

tại không có cái chữ đấy nhà báo ạ!”.  
 

21. Nguyễn Mạnh Toản. SƠN LA: 10 ĐỢT TIÊU HỦY TANG VẬT LỚN / Nguyễn Mạnh 

Toản // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 08/10/2014.- Số 281.- Tr.4. 
 

Năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tiến hành 10 đợt tiêu hủy với 119 vụ việc, 

gồm khối lượng lớn về ma túy và nhiều tang vật khác không còn giá trị sử dụng. Việc tiêu hủy vật 

chứng luôn được cục chủ động tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật dưới sự 

chứng kiến của đại diện Phòng Kiểm sát thi hành án - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Sở Tài 

chính. Việc kiểm tra niêm phong và mở niêm phong cũng như quá trình tiêu hủy đều được kiểm 

soát chặt chẽ.  

Song song với việc tiêu hủy vật chứng, vấn đề bàn giao tài sản sung công cũng được Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Sơn La chú trọng thực hiện. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Sở Tài chính 

tỉnh, trong năm 2014 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tiến hành tổ chức 10 đợt bàn giao tài 

sản sung công cho Sở Tài chính tương ứng với 86 vụ án. 
 

22. Bá Chiêm. HÀNG TRĂM SUẤT QUÀ CHO HỌC SINH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN Ở SƠN 

LA / Bá Chiêm // An ninh thủ đô.- Ngày 11/10/2014.- Số 4230.- Tr.8. 
 

Những cơn gió heo may se lạnh cuối thu càng khiến chúng tôi nóng lòng muốn trở lại 

Mai Sơn một lần nữa. Ở vùng đất non cao đặc biệt khó khăn ấy, hàng trăm em nhỏ vẫn ngày 

ngày đến trường trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. 

Trong chuyến công tác ngày 9/10 vừa qua, đồng hành với những người làm báo An ninh Thủ 

đô có các tăng ni, phật tử một số chùa nằm trên địa bàn Hà Nội. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa 

đầy một tháng qua, Báo An ninh Thủ đô phối hợp với các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện đến 

trao quà tại Mai Sơn - một trong những huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Với những ai 

từng đến thăm các điểm trường xa xôi, chắc sẽ không quên hình ảnh những em nhỏ phong phanh, 

chân đất co ro trong cái rét thấu da, thấu thịt. 
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Lường trước hành trình gian khó, chúng tôi quyết định lên đường từ 4h sáng để kịp đến Hát 

Lót (Mai Sơn) vào buổi trưa. Quốc lộ 6 những ngày cuối thu không còn là cung đường dễ đi, dù 

cầm lái là những bác tài “già” bao năm chinh chiến cùng đèo dốc. Dưới chân dốc Cun, thành phố 

Hòa Bình sáng bừng trong nắng vàng rực rỡ nhưng trên đỉnh đèo, sương mù vẫn giăng giăng, che 

khuất tầm nhìn. Đoàn xe chở đầy chăn ấm, bàn ghế học sinh, lương thực và các loại đồ dùng thiết 

yếu nối đuôi nhau vượt qua từng đèo dốc. Chỉ khi đi hết Loóng Luông đến Mộc Châu - địa điểm 

cách Mai Sơn hơn 100 cây số thì thời tiết và đường sá mới thuận lợi hơn. Lúc đoàn xe “cập bến” 

Hát Lót đã là giữa trưa. 

Đón tiếp chúng tôi, còn có các thầy cô là cán bộ chủ chốt 5 trường bán trú vùng cao, vùng 

đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn. Theo ông Phạm Văn Khanh - Phó trưởng Phòng Giáo dục 

huyện, để có mặt đúng giờ tại Hát Lót, nhiều thầy cô phải bắt đầu hành trình về trung tâm bằng xe 

máy từ trưa hôm trước. Trường bán trú gần nhất cũng cách trung tâm huyện 60 cây số. Riêng 

những điểm trường xa xôi như Chiềng Nơi 2, thầy cô muốn về huyện họp phải vượt qua quãng 

đường trên 120 cây số. Những giáo viên cắm bản cho biết, mùa này ô tô không thể vào trường, vì 

nhiều đoạn đường chỉ rộng chừng 1 mét, bên này là vách đá, bên kia là vực sâu. Chỉ một vài dòng 

xe máy “đặc chủng” được lắp thêm xích chống trượt bên ngoài lốp mới có thể di chuyển. 

Nói về cuộc sống của học sinh các trường bán trú, một cán bộ trường Tiểu học Phiêng Cằm 

1 cho biết, trong những năm qua, học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn huyện Mai Sơn cũng 

đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức thiện nguyện. Song do thiếu thốn nhiều bề, 

cuộc sống nói chung và việc học hành nói riêng của học sinh vùng cao vẫn đối mặt với nhiều thử 

thách. Có tên là bán trú nhưng cả 5 điểm trường trong diện được nhận quà lần này đều hoạt động 

như trường nội trú. Như lời các thầy cô thì vì ở nhà không đủ no cái bụng, trong khi đường sá cách 

trở, các em học sinh đã ở lại trường cả ngày lẫn đêm, chỉ về thăm nhà vào dịp nghỉ lễ. Việc học 

sinh ở nội trú là biện pháp tích cực hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học nhưng lại làm nảy sinh nhiều 

nỗi lo. Vì với những giáo viên ở vùng núi cao Mai Sơn, làm sao để các em có đủ thuốc men, cơm 

ăn, áo ấm? Và bao giờ mới hết cảnh ở nhà tạm, bốn bề gió lùa, năm nào cũng vài lần tốc mái là 

những câu hỏi chưa tìm ra lời đáp. 

Với những món quà thiết thực được gửi trao lần này, báo An ninh Thủ đô và các tăng ni, 

phật tử hy vọng sẽ góp phần giúp học sinh các trường bán trú ở huyện Mai Sơn cải thiện điều kiện 

học tập, sinh hoạt. Mong một ngày gần nhất sẽ lại có dịp trở lại nơi đây, tiếp tục được đồng hành 

cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động từ thiện sẻ chia, nâng đỡ những khát khao đeo đuổi con chữ. 
 

23. P.V. SƠN LA: THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẠT HƠN 2.000 TỶ ĐỒNG / P.V // Đại 

biểu nhân dân.- Ngày 13/10/2014.- Số 286.- Tr.7. 
 

Đến hết quý III, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 2.165 tỷ đồng, tăng 

41,8% so cùng kỳ 9 tháng năm 2013. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước trung ương 

đạt hơn 1.200 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt hơn 10 tỷ đồng; khu vực 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 117 tỷ đồng; thuế công thương nghiệp và dịch vụ 
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ngoài quốc doanh đạt 415,4 tỷ đồng... Mục tiêu năm 2014, tỉnh phấn đấu thu đạt 2.350 tỷ đồng, 

bằng 120% dự toán Bộ Tài chính, bằng 111,9% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 13% so thực hiện 

năm 2013. 
 

24. Cà Thị Thỏa. HĐND TỈNH SƠN LA ĐA DẠNG HÌNH THỨC GIÁM SÁT / Cà Thị Thỏa 

// Đại biểu nhân dân.- Ngày 13/10/2014.- Số 286.- Tr.3. 
 

Sau khi xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, HĐND tỉnh Sơn La đa dạng hóa các 

hình thức giám sát: Tăng cường khảo sát, giám sát chuyên đề; kết hợp giám sát qua nghe báo 

cáo với giám sát thực tế tại cơ sở; kết hợp khảo sát với giám sát để đánh giá khách quan, toàn 

diện và chính xác. 

TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG 

Từ đầu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đến nay, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 44 cuộc 

giám sát, khảo sát. Công tác khảo sát, giám sát đã tập trung vào các nội dung về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, giải 

quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo và việc thực thi pháp luật của các tổ chức và công dân... Thường 

trực và các ban HĐND tỉnh thường xuyên giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng 

cấp và nghị quyết của HĐND cấp dưới. Qua giám sát đã phát hiện và đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc 

bãi bỏ đối với những văn bản ban hành không đúng thể thức, thẩm quyền. 

Để thực hiện tốt các cuộc khảo sát, giám sát hàng năm, tại kỳ họp cuối năm,   

Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình khảo sát, giám sát của năm sau trình HĐND thông 

qua. Trên cơ sở nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, Thường trực, các ban HĐND tỉnh ban 

hành thông báo chi tiết về nội dung, thời gian, địa điểm, cơ quan chịu sự khảo sát, giám sát, qua đó 

đã tạo sự chủ động cho Thường trực, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong 

việc thực hiện, tham gia và phục vụ hoạt động khảo sát, giám sát. Để cụ thể hóa Luật Tổ chức 

HĐND và UBND năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005, nhằm đổi mới, nâng cao 

hiệu quả trong hoạt động khảo sát, giám sát, đồng thời tạo sự thống nhất, chủ động trong các hoạt 

động khảo sát, giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã ban 

hành 2 quyết định về quy trình khảo sát, giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh khóa 

XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Quy trình quy định đầy đủ các bước thực hiện khảo sát, giám sát từ 

khâu chuẩn bị, tiến hành, kết thúc, theo dõi, đôn đốc các kiến nghị sau giám sát, khảo sát... Đáng 

chú ý, để nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện 

đa dạng hóa các hình thức, phương thức giám sát, tăng cường khảo sát, giám sát chuyên đề, kết hợp 

giữa việc giám sát qua nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát với việc giám sát trên 

các văn bản có liên quan và giám sát thực tế tại địa bàn cơ sở, giữa khảo sát với giám sát. Thực tế 

cho thấy, việc kết hợp kiểm tra, khảo sát có tác dụng hỗ trợ tích cực nâng cao chất lượng giám sát, 

là cơ sở để nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của đối 

tượng chịu sự giám sát. Ở nhiều chuyên đề, nếu chỉ tiến hành giám sát thông thường không thể có 

những đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác, bởi đoàn giám sát đôi khi chỉ tiếp cận với lãnh 
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đạo các cơ quan, đơn vị, do đó không thể tiếp nhận đầy đủ các thông tin cần thiết cho cuộc giám 

sát. 

Đối với các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề, bên cạnh việc thực hiện đúng quy trình, công 

tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, thì số lượng, thành phần, cơ cấu tham gia cũng được cân nhắc, 

lựa chọn kỹ. Thông qua khảo sát, giám sát đã đánh giá được một cách toàn diện những kết quả đạt 

được, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân tồn tại, yếu kém, khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ. 

Sau khi khảo sát, giám sát trực tiếp tại cơ sở, đoàn giám sát thường có buổi làm việc với UBND, 

các ngành liên quan để thống nhất kết quả khảo sát, giám sát. Do công tác chuẩn bị và tổ chức chu 

đáo, khoa học nên các cuộc khảo sát, giám sát được đánh giá có chất lượng, hiệu quả ngày càng 

được nâng lên và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hoạt động khảo sát, giám sát giữa hai 

kỳ họp của HĐND được tăng cường, các cuộc khảo sát, giám sát có nội dung và phạm vi sâu, rộng 

và thiết thực đang được cử tri và dư luận xã hội quan tâm, đồng thời đã dành nhiều thời gian để 

khảo sát, giám sát trực tiếp tại cơ sở. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh, sau mỗi cuộc giám  

sát, đối với những nội dung còn nhiều khó khăn, vướng mắc, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo 

Đảng đoàn HĐND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành kết luận lãnh đạo giải 

quyết, khắc phục những yếu kém, tồn tại phát hiện qua giám sát. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết 

các kiến nghị sau giám sát được chú trọng, Thường trực HDND tỉnh tổng hợp các kiến nghị, đề 

xuất qua giám sát và kiến nghị của cử tri đã kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng nhưng 

chưa được giải quyết để tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp, tổ chức hội nghị với các cơ quan chịu sự 

giám sát; đồng thời cùng bàn bạc, thống nhất để tìm ra hướng giải quyết tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc cho các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Nhờ đa dạng hóa hình thức, phương thức hoạt động, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh thời 

gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nhận được sự tin tưởng của cử tri đối với cơ 

quan dân cử ở địa phương. Thông qua hoạt động giám sát đã kiểm tra, đánh giá hoạt động của các 

cơ quan Nhà nước trong việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của HĐND, phát hiện được 

sự không phù hợp của các quy định của trung ương, nghị quyết do HĐND đã ban hành qua đó kiến 

nghị với cơ quan có thẩm quyền, kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các văn bản thuộc 

thẩm quyền của HĐND, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc, kiên quyết đề nghị, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với cơ quan, 

đơm vị, cá nhân qua giám sát phát hiện hành vi sai phạm. 

MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

Từ thực tiễn hoạt động, Thuờng trực HĐND tỉnh Sơn La rút ra một số kinh nghiệm để hoạt 

động giám sát có hiệu quả: 

Một là, trong xây dựng chương trình khảo sát, giám sát hàng năm phải bám sát chương trình, 

kế hoạch công tác của cấp ủy cùng cấp. Bên cạnh đó, cần lựa chọn nhũng nhiệm vụ trọng tâm, các 

ngành, lĩnh vực, địa bàn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc đang được nhiều 

cử tri quan tâm để tổ chức giám sát. 
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Hai là, đối với những nội dung phát sinh được cấp có thẩm quyền giao, Thường trực, các 

ban HĐND cần chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức khảo sát theo quy 

trình.  

Ba là, sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh để trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành kết luận lãnh đạo giải quyết, khắc phục những yếu kém, tồn 

tại phát hiện qua giám sát hoặc trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để giải quyết những vướng 

mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật. 

Bốn là, giao Phòng Công tác HĐND thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng 

hợp, cập nhật kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; lựa chọn hình thức phù hợp để đôn đốc, 

giám sát việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị sau giám sát định kỳ báo cáo Thường trực HĐND 

tỉnh; nếu xét thấy cần thiết có thể tổ chức tái giám sát hoặc tổ chức chất vấn giữa hai kỳ họp. 

Năm là, cần duy trì mối quan hệ công tác với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, 

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trong hoạt động giám sát; đồng thời, tăng cường công tác tập huấn, 

trao đổi kinh nghiệm, thông tin về hoạt động của HĐND các cấp; phát huy vai trò giám sát của đại 

biểu HĐND tỉnh. 

 

 

 

 

 

 
 


