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01. T.Hợp. QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DU LỊCH QUỐC GIA - MỘC CHÂU / T.Hợp // 

Văn hóa, thể thao và du lịch.- Ngày 09/10/2014.- Số 1096.- Tr.9. 
 

Ngày 02/10, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 394/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết 

luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. Tại buổi 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về việc chuẩn bị “Đề 

án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và 

“Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia - Mộc Châu”; nghe ý kiến của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể 

thao Du lịch (VHTTDL), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau: 

Về phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia - Mộc Châu”, giao Bộ VHTTDL 

chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, phê duyệt trong tháng 10/2014. 

Về xây dựng “Đề án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm 

nhìn năm 2030” giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh trong vùng Tây Bắc và các 

bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án, tổ chức việc thẩm định theo đúng các quy định hiện hành, 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2015. 

Về Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch và Lễ công bố Quyết định “Quy hoạch tổng thể Khu du 

lịch quốc gia - Mộc Châu”, giao UBND tỉnh Sơn La phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, VHTTDL, Ngân hàng Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Bắc xây dựng phương án, nội dung, kế 

hoạch tổ chức, báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem xét, quyết định trước ngày 

15/10/2014. 
 

02. Lò Văn Muôn. TIỂU ĐỘI TRƯỞNG DÂN QUÂN LÀM KINH TẾ GIỎI / Lò Văn Muôn 

// Quân khu hai.- Ngày 09/10/2014.- Số 820.- Tr.6. 
 

Xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) là một trong 61 huyện đặc biệt khó khăn của 

cả nước. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân các dân tộc làm ăn phát triển kinh tế, đồng thời 

chăm lo đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. 

Với quyết tâm thoát nghèo, cùng sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhất là sự 

tạo điều kiện thuận lợi của Ban Chỉ huy quân sự xã, anh Lò Văn Muôn nhận thức được rằng: Muốn 

cuộc sống ổn định và phát triển kinh tế gia đình thì không thể cứ trông chờ vào chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước mà phải tự thân vận động và tìm cách làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. 

Từ suy nghĩ đến hành động, anh vừa tìm tài liệu học hỏi kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng, học 

hỏi kinh nghiệm làm giàu của các gia đình đã được tôn vinh, xem các sách về chương trình khuyến 

nông, hay chương trình “Sinh ra từ làng” trên Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2009, sau khi học 

hỏi được kinh nghiệm sản xuất từ mô hình trồng cây lâm nghiệp và làm ao chuồng ở huyện Mai 

Sơn. Hai vợ chồng anh đã tiến hành khảo sát diện tích đất gia đình được Nhà nước giao, để phát 

triển kinh tế gia đình theo mô hình VAC và trồng rừng. 
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Được sự tạo điều kiện của địa phương, gia đình anh đã vay được 130 triệu đồng để thực hiện 

dự án phát triển kinh tế gia đình theo đúng mô hình đã lựa chọn. 

Thời gian đầu anh cũng đã gặp những thất bại. Có thời gian, đàn gia cầm trên 200 con và đàn 

lợn từ 20 - 30 con, nhiều con bị chết. Đến năm 2013, đầu năm 2014 gia đình đã mở rộng thêm 

chuồng trại chăn nuôi và tăng thêm số lượng 60 con lợn thịt, mỗi năm xuất chuồng, thu lãi khoảng 

30 triệu đồng. Đàn gia cầm gồm gà, ngan, vịt trên 200 con. Từ đất ruộng gia đình, tôi chuyển sang 

đào ao thả cá với diện tích là 1.500m2, mỗi năm thu hoạch trên 800kg cá. Ngoài ra, gia đình tích 

cực phát triển cây ngô, sắn trên 20ha. Trên cơ sở diện tích rừng phòng hộ được xã giao cho quản lý, 

gia đình đã trồng thêm trên 10ha rừng tái sinh, đồng thời tăng thêm 10 con bò giống sinh sản, nuôi 

theo phương pháp chăn thả kết hợp nhốt trong chuồng. 

Hiện nay tổng thu nhập từ chăn nuôi, sản xuất của gia đình anh mỗi năm đạt trên 120 triệu 

đồng, bình quân thu nhập đầu người 15 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh 

Muôn còn giúp vốn, giống, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn bà con trong bản và nhân dân trong xã 

cũng như lực lượng dân quân trong xã về kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi, cùng phát triển kinh tế, 

đến nay đã có 6/9 đồng chí dân quân đã phát triển theo mô hình của anh và đã có thu nhập kinh tế 

gia đình khá giả. 

Trên cương vị là Tiểu đội trưởng dân quân xã, bản thân anh luôn có nhận thức sâu sắc rằng, 

ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, phải có trách nhiệm cùng với tập thể đơn vị dân quân 

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

Từ kết quả phấn đấu rèn luyện của bản thân trong những năm qua, anh đã được cấp ủy, 

chính quyền địa phương và quần chúng tin tưởng. Từ năm 2010 đến nay, anh liên tục được UBND 

tỉnh và huyện tặng bằng khen, giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 

địa phương. 
 

03. PV. THÔNG TIN TIẾP VỀ LOẠT BÀI “ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN MA TÚY LỚN 

NHẤT NƯỚC ĐÃ BỊ KHÁM PHÁ” / PV // Pháp luật và xã hội.- Ngày 14/10/2014.- Số 177.- 

Tr.15; Số 178.- Tr.15; Số 179.- Tr.24; Số 180.- Tr.15. 
 

KỲ 1: BÀN TAY ÁC QUỶ SAU MỖI CHUYẾN HÀNG 

Sau khi bỏ ra một số tiền lớn để nhận được sự giúp đỡ tận tình trong việc thay tên, đổi 

họ qua chứng minh thư và các giấy tờ giả khác, hai vợ chồng Hạnh, Tuấn đã quay trở lại hoạt 

động buôn bán ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn trước rất nhiều.  

TRỞ LẠI LỢI HẠI HƠN  

Theo tài liệu điều tra, khoảng những năm 2000, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, cái tên Lê 

Văn Dũng, SN 1964, nhà ở tiểu khu 12 được các “đại lý” buôn bán ma túy nhắc đến khá nhiều. 

Dũng cung cấp hàng cho nhiều đầu mối và bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã toàn quốc về tội 

danh này. Trong thời gian lẩn trốn, mặc dù bị lực lượng công an bám sát, truy đuổi gắt gao nhưng 

với bản chất cáo già, thủ đoạn xảo quyệt, bất cứ khi nào được rảnh rang, Dũng lại tiếp tục móc nối 

với đồng bọn và đám đàn em thân tín để chỉ đạo mua bán heroin. Với uy tín đã tạo dựng được trong 
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giới, mặc dù không xuất hiện nhưng vì mối làm ăn quen biết với vợ chồng Tuấn - Hạnh, Dũng vẫn 

chỉ đạo đàn em là Đoàn Văn Việt thay mình trực tiếp chỉ huy những phi vụ làm ăn với Hạnh.  

Thời điểm hàng khan hiếm, Dũng bắn tin cho Hạnh muốn mua số lượng lớn heroin, chính vì 

thế, Hạnh về bàn với chồng tìm mối ma túy để bán cho Dũng, Việt. Quy trình mua bán là các đối 

tượng sẽ hẹn nhau tại Hà Nội, ở một địa điểm tin cậy là nhà của các đối tượng trong đường dây. 

Trước khi giao dịch, Việt hẹn Hạnh đến nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội và 

giao cho Nguyễn Thị Nga là vợ của Việt quy theo số hàng mà trả tiền trước cho Hạnh. Về phía 

Hạnh, người đàn bà lắm mưu mô này trực tiếp liên hệ với một đầu mối là Nguyễn Văn Huệ, SN 

1976, trú tại tiểu khu 11, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để lấy hàng. Theo đó, khoảng tháng 5/2002 

đến tháng 3/2004, Huệ nhiều lần xách ma túy đến nhà và bán cho vợ chồng Tuấn, Hạnh, tổng cộng 

23 bánh heroin. Thông thường, trong khi Tuấn kiểm tra chất lượng ma túy, Hạnh sẽ đếm tiền trả 

cho Huệ với giá từ 4.000 - 4.100 USD/bánh. Nhận đủ hàng, chất lượng đảm bảo, đích thân Tuấn đi 

xe khách vận chuyển 13 bánh heroin (thành nhiều chuyến) từ Mộc Châu đến Hà Nội giao cho Việt 

với giá là 4.500 USD/bánh. Chuyến cuối, Huệ gửi 10 bánh heroin trong bao tải gạo trên xe khách từ 

Mộc Châu về Hà Nội, Hạnh nhận ma túy ở bến xe Thanh Xuân, hẹn và giao ma túy cho Việt đến 

khu vực rạp xiếc Hà Nội.  

Từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2011, Nguyễn Thị Hạnh đã đặt mua của Sa Văn Cầu, SN 1974, 

trú tại bản Là Ngà 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổng cộng 4 chuyến bằng 240 

bánh heroin và 15kg ma túy dạng tinh thể đá. Là đối tượng có nhiều kinh nghiệm trong việc vận 

chuyển hàng, Cầu chỉ đạo Nguyễn Trọng Bình, Bùi Đăng Đức vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Lao 

Mèo, tỉnh Thanh Hóa vượt hàng trăm cây số, ngụy trang bằng rất nhiều cách, sắp xếp các thủ đoạn 

để qua mặt lực lượng chức năng, đưa thẳng hàng về Hà Nội để giao cho Hạnh bán lại cho vợ chồng 

Việt - Nga. Trong tất cả những chuyến hàng này thì Nguyễn Đình Long có mặt với vai trò giúp sức. 

Chuyến hàng đầu tiên vào tháng 4/2010, Việt liên lạc với Hạnh đặt mua ma túy, thông báo: Có bao 

nhiêu nhập bấy nhiêu vì có nguồn tiêu thụ rất tốt. Nhận được thông tin này, Hạnh rất phấn khích vì 

tính nhẩm được số lợi nhuận nếu phi vụ thành công. Nữ quái này nhanh chóng đặt hàng Cầu và 

được Cầu thông  

báo sẽ chuyển 40 bánh heroin, giá mua 6.000 USD/bánh.  

Sau khi vượt hàng trăm cây số đưa hàng về địa điểm tập kết an toàn, đàn em của Cầu là 

Nguyễn Trọng Bình thông báo cho Hạnh biết địa điểm giao hàng là tại khu vực gầm cầu Long 

Biên, Hà Nội. Với tiêu chí càng đơn giản càng không bị chú ý, Đức đi xe máy chở Bình ngồi sau 

ôm thùng các tông đựng 40 bánh ma túy. Khi gặp nhau, Việt và Long xuống xe ô tô nhận thùng các 

tông. Sau khi kiểm hàng, cả nhóm chuyển hàng về địa điểm và Nga thanh toán cho Hạnh, nhưng số 

tiền này được chia làm nhiều lần và bằng tiền USD. Việc chuyển tiền của các đối tượng cũng rất 

ma mãnh và không ai có thể ngờ tới, để không bị phát hiện khi chuyển số tiền ngoại tệ quá lớn ra 

nước ngoài trả cho Cầu, Hạnh phải đóng gói USD vào các thùng mỳ tôm, chằng buộc kỹ rồi chuyển 

xe ô tô khách liên vận Việt - Lào ở bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, coi như một thùng hàng bình 

thường để nhờ chuyển sang Lào, Cầu sẽ cho người đến bến xe nhận “hàng”... 
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Khoảng tháng 7/2010, Việt lại đặt vấn đề với Hạnh mua 60 bánh heroin. Hạnh tiếp tục liên 

lạc với Cầu, sau khi tính toán, Cầu đồng ý bán 6.000 USD/bánh. Cũng như những lần trước, Cầu 

chỉ đạo đàn em Bình, Đức, Cường nhận ma túy ở cửa khẩu Lao Mèo sau đó vận chuyển về Hà Nội. 

5 tháng sau (tháng 12/2010), Việt đặt mua của Hạnh 60 bánh heroin và 5kg ma túy đá, Việt  đưa 

cho Hạnh mẫu ma túy đá để gửi sang Lào cho Cầu đặt hàng đúng chủng loại. Sau 1 tuần, Cầu báo 

lại là Bình, Đức, Cường cầm hàng về, giá bán 6.000 USD/bánh, 36.000 USD/kg ma túy đá quy đổi 

bằng 730.000.000 đồng/kg, Hạnh bán cho Việt 800.000.000đ/kg ma túy đá và 6.500 USD/bánh 

heroin. Cứ như vậy, những chuyến hàng ma túy lần lượt được bán, mua trót lọt. 

MƯU ĐỒ CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG MUA BÁN MA TÚY 

Sau nhiều chuyến hàng lớn, trót lọt với số lợi nhuận “khủng”, hai vợ chồng Tuấn - Hạnh rất 

yên tâm vì vỏ bọc nhân thân dưới tên của những người khác không bị phát hiện. Hai vợ chồng nữ 

quái này đã tính toán đến việc mở rộng quy mô của việc buôn bán ma túy thông qua những mối 

quan hệ mật thiết và tin cậy với nhiều đối tượng trong các đường dây khác, đặc biệt là trùm ma túy 

Sa Văn Cầu. Ý định thống soái thị trường mua bán ma túy tại các tỉnh phía Bắc và vươn vòi bạch 

tuộc đi khắp cả nước được Tuấn - Hạnh từng bước triển khai.  

Khoảng tháng 4/2011, Hạnh đặt mua của Cầu 80 bánh heroin và 10kg ma túy đá. Tại một địa 

điểm là khu đô thị mới thuộc quận Gia Lâm, Hà Nội, Bình và Đức nhận nhiệm vụ của Cầu áp tải số 

hàng trên giao cho Hạnh để Hạnh bán cho Việt, Long. Theo sự chỉ đạo của Hạnh, Long chở Việt 

đến đón Hạnh đi cùng đến gầm cầu Long Biên và khu đô thị mới Gia Lâm, Hà Nội để nhận ma túy 

của Bình, Đức. Sau đó, Long chở Việt đến bến xe tư nhân ở khu vực cầu Mai Động, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội và chuyển ma túy vào phòng làm việc cho Phạm Gia Hiếu, SN 1953, trú tại số 24, 

ngõ 50, phố Kim Hoa, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi bị bắt, Đoàn Văn Việt 

khai nhận mua 240 bánh heroin và 15kg ma túy dạng tinh thể đá của Hạnh, không liên quan đến 

Nguyễn Thị Nga, Hiếu. Sau khi nhận ma túy từ Hạnh, Việt bảo Long đi về trước còn Việt tự lái xe 

chở ma túy đến đoạn Quốc lộ 5 (đường rẽ đi Hải Phòng) để bán cho một đối tượng tên là Tuấn, trú 

tại số 33, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. 

Khoảng tháng 6/2011, Lương Minh Tuấn giới thiệu có bạn tên là Huệ người Lạng Sơn 

(trước đó Tuấn là giáo viên dạy lái xe ôtô cho Huệ ở Bắc Giang) có nhu cầu cần mua ma túy với số 

lượng lớn, bán sang Trung Quốc. Sau nhiều lần thăm dò và được Tuấn thuyết phục, Huệ đồng ý 

mua ma túy của Hạnh.  

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bản thân Hạnh quen biết Sa Văn Cầu nhưng không có 

người chuyển hàng từ Lào về Việt Nam nên phải thông qua Nguyễn Thị Loan, một mắt xích khác 

trú tại tỉnh Bắc Giang. Ngày 23/12/2011, Loan cùng với Quyền “vẩu” giao cho Hạnh 70 bánh 

heroin, Hạnh và Tuấn bán cho Huệ, Hoàn vận chuyển ma túy từ Hà Nội lên Lạng Sơn đưa sang 

Trung Quốc tiêu thụ. Nhóm này quy định mật khẩu với nhau, heroin được gọi là “tiền”. 

Ngày 22/12/2011, Loan thông báo với Hạnh: Đã có tiền, 70 triệu (tiếng lóng ám chỉ 70 bánh 

heroin), giá 8.000 USD/bánh. Để giữ mối làm ăn lâu dài nên Loan khá biết người biết ta. Trước khi 

chuyển hàng, Loan nói thẳng với Hạnh: Chuyến hàng này có 10 cái (10 bánh) chất lượng kém được 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 20 năm 2014 6 

đánh dấu bằng chữ ký mực đỏ trên bề mặt. Hạnh báo lại cho Huệ biết để cùng thống nhất giá cả. 

Trưa ngày 23/12/2011, Hạnh cùng Lương Minh Tuấn và Huệ hẹn gặp nhau ở quán cà phê bên bờ 

hồ Hoàn Kiếm, thỏa thuận giá bán 8.900 USD/bánh, bán xong mới thanh toán tiền. Chiều cùng 

ngày, Hạnh và Tuấn đi đến khu vực cầu Pháp Vân để nhận của Loan và Quyền 70 bánh heroin 

được đóng trong 3 thùng các tông hàng Amway. Tiếp đó, theo hướng dẫn của Huệ, Tuấn chuyển 

ma túy lên phòng 1001, tầng 10, khu chung cư Hòa Bình, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà 

Nội cất giấu. Khi thấy “đường thông”, Hoàn trực tiếp vận chuyển số ma túy này từ Hà Nội lên 

Lạng Sơn để đưa sang Trung Quốc. 

Vài ngày sau, Huệ điện thoại cho Hạnh thông báo: Hàng chất lượng xấu nên khách chỉ mua 

30 bánh, số còn lại Huệ cho người giấu vào chiếc máy giặt, gửi xe tải từ Lạng Sơn về Hà Nội. Hạnh 

bảo Lương Minh Tuấn đón hàng và cất giấu số ma túy trên tại phòng trọ của Tuấn ở Bắc Giang. 

Mấy ngày sau, Hạnh bảo Tuấn chuyển 40 bánh ma túy trên trả lại cho Loan tại Hà Nội. 

Khoảng đầu tháng 1/2012, Huệ bàn với Hạnh: Để làm ăn lâu dài, Huệ sẽ dẫn một số khách 

hàng Trung Quốc sang Việt Nam, hẹn nhau tại Hà Nội để bàn bạc việc mua bán. Hạnh đồng ý và 

chỉ đạo Tuấn chờ sẵn ở Bắc Giang đón Huệ, Hoàn cùng với một người đàn ông Trung Quốc tên là 

Wu Zhen Hai (phiên âm tiếng Việt: Vũ Trân Hải). Sau đó, nữ quái này thuê phòng tại một khách 

sạn trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để đón khách Trung Quốc. Tại đây, sau khi 

trao đổi về việc chuyến hàng trước đó có ma túy chất lượng kém không bán được, nhóm của Huệ, 

Hoàn và Hải đòi xem hàng mẫu trước. Hạnh đã lấy một ít heroin cho Hải thử, dùng bật lửa đốt 

heroin trên tờ giấy bạc. Tuy nhiên, Hải lắc đầu chê chất lượng kém không mua và đề nghị cho xem 

mẫu khác nhưng Hạnh chưa có. Cuối cùng cả bọn thống nhất sẽ cùng sang Lào để khảo sát đồng 

thời xem tận mắt thử luôn chất lượng heroin định mua. 
 

KỲ 2: VƯƠN VÒI BẠCH TUỘC SANG THỊ TRƯỜNG MA TÚY TỔNG HỢP 

Đúng theo kịch bản đã thống nhất trong lần gặp tại Hà Nội, ngày 11/1/2012, nhóm đối 

tượng Hạnh, Huệ đã chuẩn bị cho việc đáp máy bay sang Lào để tìm nguồn hàng là heroin 

chất lượng cao nhập về để phân phối. Các đối tượng được “lựa chọn” xuất ngoại là Huệ, 

Hạnh, Hoàn, Tuấn và Hải, trực tiếp Hạnh đặt vé máy bay cho cả nhóm này đi Lào. 

Bản thân mình, Hạnh đi sang Lào từ chiều ngày 11/2/2012 bằng đường bộ qua cửa khẩu Cầu 

Treo, Hà Tĩnh. Sau khi đáp máy bay Viêng Chăn, Lào vào ngày 13/1/2012, cả nhóm hẹn gặp nhau 

tại một địa điểm được định trước để cùng vào nhà Sa Văn Cầu. Tối hôm đó, tại nhà của Sa Văn 

Cầu cách trung tâm thủ đô Viêng Chăn khoảng 18km, Cầu đã cho cả bọn kiểm tra chất lượng 

heroin. Sau khi thử, nhóm đối tượng người Việt thống nhất đặt mua 2 mẫu, với số lượng không hạn 

chế.  

NHỮNG CHUYẾN HÀNG KHỦNG ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO?  

Cuối tháng 3/2012, Sa Văn Cầu và Nguyễn Thị Loan thông báo cho Hạnh biết có lô hàng 50 

bánh heroin chất lượng tốt với giá bán 8.500 USD/bánh, nếu muốn mua thì thống nhất đặt hàng. 

Ngay sau khi nhận thông tin, Hạnh lập tức nhắn cho Huệ biết và tỏ ra rất uy tín: Mang mẫu lên cho 

thử trước, nếu đạt chất lượng thì mới mua hàng. Hôm đưa mẫu đi, Loan đưa cho Quyền “vẩu” 1 
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bánh heroin, giao cho Hạnh ở khu đô thị Pháp Vân, quận Thanh Trì, Hà Nội, Hạnh và Tuấn đi lên 

Lạng Sơn. Chập choạng tối Huệ dẫn cả bọn vào nhà số 292 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP. 

Lạng Sơn. Hạnh đưa bánh heroin để Huệ dùng dao lam rạch từ bánh ma túy lấy một ít mẫu cho lên 

tờ giấy bạc, dùng bật lửa đốt cháy. Là đối tượng có thâm niên trong nghề, sau khi thử hàng, biết là 

chất lượng tốt, Huệ đã đồng ý mua với giá 8.900 USD/bánh. 

Tuy nhiên, vì mua bán số lượng lớn nên Huệ đề nghị đợi liên lạc với Hoàn và Hải rồi sẽ trả 

lời cụ thể về con số. Bánh ma túy và một ít mẫu heroin, Hạnh tỏ ra hào phóng bảo cứ để lại nên 

Huệ cất vào trong kệ nhỏ ở đầu giường phòng ngủ. Vài ngày sau, khi hàng được chuẩn bị xong, 

“người vận chuyển” là Nguyễn Thị Loan mang theo 2 thùng các tông bên trong có 49 bánh heroin 

đã thuê taxi của Nguyễn Văn Anh, SN 1972, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội đi từ Hà 

Nội lên khu vực cây xăng đầu TP. Bắc Giang giao cho Hạnh, Tuấn. Nhận hàng xong, Tuấn lập tức 

chở Hạnh lên Lạng Sơn đồng thời điện báo cho Huệ nhận hàng nhưng Huệ bận, giao cho A. Chăn 

người Trung Quốc, một trong số các đệ tử thân tín của Huệ đến nhận hàng. Xẩm tối, khi gặp nhau 

A. Chăn hướng dẫn Hạnh và Tuấn đi lòng vòng để phát hiện có “đuôi” hay không, khi đến cổng 

một Công ty xây dựng trên địa bàn thành phố, Tuấn xách ma túy chuyển sang cốp xe ôtô cho A. 

Chăn. Hôm sau, Huệ sai Hoàn chuyển 50 bánh heroin sang Trung Quốc tiêu thụ, trong đó có 1 bánh 

heroin được bán cho Hoàn, còn mẫu heroin Huệ vẫn cất giấu tại phòng ngủ chưa kịp bán, đến ngày 

18/4/2012 thì bị cơ quan công an phát hiện thu giữ. Sau khi bán được ma túy, Huệ chuyển tiền 

VND cho Hạnh thông qua Lương Minh Tuấn ở một số tiệm vàng tại Hà Nội, tương đương 445.000 

USD.  

Sau vụ làm ăn trót lọt này, các đối tượng rất tin tưởng nhau trong cả đầu giao hàng và nhận 

hàng nên mạnh tay hơn trong các thương vụ mua bán heroin số lượng lớn sau đó. “Đơn hàng” là 60 

bánh heroin được phát thông tin đến các đối tượng đầu mối, khoảng 10g ngày 8/4/2012 tại khu vực 

gầm cầu Pháp Vân, “người vận chuyển” Nguyễn Thị Loan lại thuê taxi của Nguyễn Văn Anh giao 

cho Hạnh và Tuấn 60 bánh heroin với giá 8.500 USD/bánh. Hạnh ngay sau đó bán lại cho Huệ giá 

8.900 USD/bánh. Để giao hàng, Tuấn chở Hạnh cùng toàn bộ số ma túy trên đến khu vực nhà 

khách Tăng Bạt Hổ, Hà Nội gặp đệ tử của Huệ là Nguyễn Trọng Sơn đến nhận ma túy rồi chuyển 

lên Lạng Sơn để bán cho Hoàn, Hải. 

Khi bị bắt, các bị can khai nhận, từ ngày 23/12/2011 đến 8/4/2012, Cầu chuyển 3 chuyến 

tổng cộng 180 bánh heroin cho Loan. Loan cùng với Quyền giao cho Hạnh cùng Lương Minh Tuấn 

bán cho Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hoàn đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, Nguyễn Trọng Sơn có 

vai trò giúp sức.  

CÚ CHUYỂN HƯỚNG SANG THỊ TRƯỜNG MA TÚY TỔNG HỢP   

Qua thời gian tìm hiểu về thị trường phân phối ma túy tổng hợp tại Hà Nội và các tỉnh phía 

Bắc, Huệ đã bắt tay vào dò tìm đầu mối cung cấp hàng đồng thời liên lạc với hai vợ chồng Tuấn - 

Hạnh để móc nối nguồn tiêu thụ. Để làm phi vụ đầu tiên, Huệ gửi cho hai vợ chồng Tuấn - Hạnh 6 

viên ma túy tổng hợp làm mẫu chào hàng. 
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Phi vụ mua bán ma túy tổng hợp được thiết lập sau đó ít lâu, đích thân hai vợ chồng Tuấn - 

Hạnh đi xe lên Lạng Sơn nhận hàng. Khi đó, Huệ liên lạc với A. Chăn để đối tượng này xách chiếc 

vali bằng vải bạt bên trong chứa hồng phiến giao cho Hạnh trước cửa một công ty xây dựng trên 

địa bàn TP. Lạng Sơn. Trên đường về, Hạnh mở va li ra kiểm đếm được 40 cục hình vuông đựng 

hồng phiến, mỗi cục tương đương 2.000 viên, tổng số hàng lên đến 80 ngàn viên. Choáng váng vì 

lượng hàng ma túy tổng hợp nhiều, Hạnh cuốn toàn bộ số hồng phiến vào trong một chiếc chăn rồi 

đưa cho đàn em là Lương Minh Tuấn cầm về cất tại phòng trọ của Tuấn ở ngõ 46, tổ 2, khu 4, Trần 

Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, đợi khi nào tìm được khách mua thì bán. Sau khi đối tượng Lương 

Minh Tuấn bị bắt, ngày 18/4/2012 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét, 

thu tại tủ gỗ kê trong phòng trọ của Lương Minh Tuấn và toàn bộ số Methamphetamine này.  

Thời điểm trước khi Tuấn, Hạnh bị bắt, ngày 17/4/2012, “người vận chuyển” Nguyễn Thị 

Loan và Huệ còn làm một phi vụ mua bán heroin khủng với 68 bánh heroin. Loan đã “đóng” 

heoroin vào trong một chiếc tủ lạnh bảo ôn rồi gửi nhờ một ôtô tải chuyển thẳng đến Nơ 19, khu đô 

thị Pháp Vân, Hà Nội, còn Huệ xuống sau. Khi nhận được hàng, Huệ cùng Loan dùng tuốc nơ vít 

tháo ốc ra để lấy ở bên trong, tổng cộng 68 bánh heroin. Khi đang đóng ma túy thì có bà Bùi Thị 

Lựu, SN 1956, trú tại xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình là người giúp việc cho Nguyễn Thị 

Loan phát hiện. Đến chiều cùng ngày, sau khi biết Hạnh bị bắt, Loan chuyển số ma túy trên ra khỏi 

phòng.  

LUẬT IM LẶNG CỦA TỘI PHẠM MA TÚY 

Khi bước chân vào con đường buôn bán cái chết trắng, các đối tượng đều xác định được mức 

án mà mình phải nhận, chính vì vậy ngay từ lúc tham gia vận chuyển, áp tải hàng đến khi giao nhận 

tiền, hàng bọn chúng đều nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đối phó với lực lượng công an. Trên 

đường vận chuyển, nếu bị phát hiện, hoặc là phải tìm cách phi tang hàng, hoặc là chống trả đến 

cùng để bảo vệ hàng, cũng là bảo vệ chính tính mạng của mình. Trong trường hợp bị bắt giữ, do 

luật bất thành văn của tội phạm ma túy là “im lặng thì sống, khai thì chết” (nếu im lặng không khai 

thì người thân ở ngoài sẽ được chu cấp đầy đủ, không nguy hiểm đến tính mạng) nên các đối tượng 

thường đã chuẩn bị sẵn cách chối tội, “đo” lại các điều tra viên xem hành tung của mình đã bị phát 

giác đến đâu, nếu lực lượng công an không đưa ra được những chứng cứ xác thực, bọn chúng 

không bao giờ nhận tội. Khi bị các điều tra viên “bóc mẽ” tất cả những hành vi phạm tội với đầy đủ 

nhân chứng, vật chứng, kể cả những đối tượng cộm cán, nhiều khi cũng sẽ chọn phương án “chết 

cho thoát tội”.  

Trong chuyên án này, có thời điểm, tổ công tác bắt một bị can, do yêu cầu điều tra gấp, đối 

tượng được đưa ngay về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh 

Quảng Ninh lấy lời khai. Quá trình làm việc, bị can kêu mệt và xin chợp mắt một lát. Đang cần 

động viên thuyết phục hắn khai ra sự thật nên các điều tra viên đồng ý cho hắn nghỉ và còn mang 

một cái chăn bông thật dày để hắn không cảm lạnh. Không ngờ, đó là một chiêu thoát tội của bị can 

vì khi ra nhà vệ sinh, hắn nhặt được mảnh kính nhọn, to bằng đầu đũa. Biết thế nào cán bộ cũng 

cho chăn bông để đắp nên hắn quấn chặt chăn vào người rồi lấy mảnh kính nhọn, đâm thẳng vào 
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ven cổ tay. Dù hắn ấn mảnh thủy tinh rất mạnh nhưng do mảnh thủy tinh ngắn nên không gây đứt 

động mạch. Nếu máu có thấm thì vào hết chăn bông nên dù các điều tra viên có ngồi cạnh cũng 

không thể nào phát hiện ra.  

Sáng hôm sau, khi lấy lời khai, điều tra viên thấy hắn có vẻ che giấu cánh tay trái thì phát 

hiện một vết cắt nát cổ tay. Rất may đối tượng không chết, vì nếu không ghi được lời khai của hắn, 

cả “tảng băng chìm” về thế giới tội phạm trong đường dây mua bán ma túy khủng sẽ không được 

đưa ra ánh sáng. Một chiêu thường được các bị can sử dụng là lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trông 

giữ lao đầu vào tường. Trong chuyên án lớn này, phương án bảo vệ tính mạng cho các bị can được 

áp dụng tối đa, nên hành động tự tử kiểu này của các đối tượng đều được ngăn chặn. 

Tuy nhiên, vẫn có bị can quyết tâm giữ “luật im lặng”, tự tìm đến cái chết trước khi bị đưa ra 

xét xử. Điển hình như trường hợp của Lương Minh Tuấn, một đệ tử thân tín của Nguyễn Thị Hạnh. 

Từng giúp Hạnh chuyển cho Ngọc hàng trăm bánh heroin, hàng chục kg ma túy tổng hợp, biết mức 

án mình sẽ phải nhận cộng với việc bị tâm lý nặng nề nên Tuấn nhiều lần tìm đến cái chết. Ngày 

30/4/2012, các can phạm tại nhà tạm giam được liên hoan. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui 

vẻ, thấy không ai để ý đến mình, Tuấn dùng sợi dây bện bằng những sợi cói rút ra từ chiếc chiếu. 

Tuấn buộc chặt hai tay rồi nhảy cắm đầu vào bể nước. Khi mọi người phát hiện thì Tuấn đã chết.  

Một điều tra viên kỳ cựu kể lại, có đối tượng hàng tuần không nói một câu, hỏi gì cũng lắc 

đầu. Điều tra viên lại phải mất vài ngày về tận quê tìm hiểu rõ hoàn cảnh, nguồn gốc gia đình để 

tìm ra nguyên nhân vì sao hắn phải đi buôn ma túy. Lần hỏi cung tiếp theo, bằng cách tâm sự, chia 

sẻ thân tình, đối tượng đã ôm mặt khóc và hứa sẽ khai hết, khai thật về hành vi phạm tội của mình. 

Nhận được bút và giấy từ điều tra viên, đối tượng viết bản tường trình toàn bộ quá trình,  thời gian, 

địa điểm và những kẻ có liên quan đến việc mua bán ma túy mất 2 ngày, với tổng cộng 50 chuyến 

vận chuyển ma túy. Riêng phần tường trình của hắn, điều tra viên đánh máy được hơn 20 trang A4. 

Có đối tượng khai thành khẩn, nhớ từng chi tiết về từng vụ mua bán ma túy đến mức kinh ngạc. 

Đối tượng khai có những đợt, mỗi ngày chuyển lên biên giới 2 chuyến, mỗi chuyến 500 bánh 

heroin. Lần đầu, điều tra viên tưởng hắn khai bừa, muốn đến đâu thì đến nên tạm dừng hỏi cung để 

hôm sau làm việc tiếp. Hôm sau hắn lại khai đúng như thế, không sai một chữ và hôm thứ ba cũng 

vậy. Khi điều tra viên tập hợp các nguồn tài liệu và tập hợp các lời khai của các bị can khác trong 

đường dây thì mới tin lời khai của hắn là thật. (đối tượng này ở giai đoạn 2 của chuyên án).  
 

KỲ 3: CHÂN TƯỚNG QUÂN SƯ SỐ MỘT CỦA ÔNG TRÙM MA TÚY 

Trong quá trình điều tra bóc gỡ đường dây mua bán ma túy lớn nhất nhì cả nước, ở giai đoạn 

1, Ban chuyên án cùng lúc đã làm rõ đường dây mua bán ma túy gồm 66 bị can do tên Sồng A Lâu 

(tức Lau), SN 1977, trú tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu. 

ĐỘI QUÂN CỬU VẠN 

Tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, ngoài những tên tuổi có số má trong giới buôn ma túy như Tàng 

Keangnam, Sa Văn Cầu thì Sồng A Lâu được đánh giá là đối tượng liều mạng, luôn xác định mỗi 

chuyến hàng là một lần chết được báo trước nên ngay từ khâu “tuyển quân” đã hết sức khác người. 

Lâu tuyển một loạt đối tượng nghiện ngập luôn trong tình trạng đói thuốc, đói tiền hoặc các đối 
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tượng liều lĩnh nhưng không đủ khả năng đứng lên thành lập đường dây mua bán ma túy riêng về 

làm “cửu vạn”, tức là chuyên vận chuyển thuê ma túy từ Lào về tập kết tại nhà mình. Lâu có một 

chiếc xe Foturne được mệnh danh là  “người vận chuyển may mắn”, vì đã nhiều lần sử dụng chiếc 

xe này đi giao hàng mà thoát hiểm trong gang tấc, không bị phát hiện nên Sồng A Lâu thường 

xuyên sử dụng chiếc xe này.  

Địa điểm giao hàng tùy từng phi vụ mà chọn những nơi khác nhau, tuy nhiên điểm chung là 

ở những nơi hoang vắng, tiện đường rút vào rừng và có thể quan sát được từ nhiều hướng. Thời 

điểm vận chuyển cũng được tính toán thường là vào đêm khuya hoặc rất sớm để tránh sự theo dõi 

phát hiện của cơ quan chức năng.  

Vì mỗi chuyến hàng của đường dây này thường rất lớn nên không thể chế theo cách thông 

thường là giấu vào thùng xăng hai ngăn hoặc sàn xe hai đáy mà chúng xếp luôn vào vali kéo loại 

to. Mỗi chiếc vali, chứa được chẵn 100 bánh heroin. Nếu đường thông, xe chở hàng sẽ xuất bến và 

áp tải đằng sau là một hoặc hai xe chở theo những tên mang vũ khí có nhiệm vụ bảo vệ, sẵn sàng 

chống trả nếu bị bắt giữ và cũng sẵn sàng nổ súng nếu đối tác định cướp hàng. 

Chúng phân công rõ ràng, đệ tử của Lâu chỉ chuyển hàng đến hết địa phận Sơn La, quãng 

đường còn lại, thuộc nhiệm vụ của hai “cửu vạn” khét tiếng vùng Tây Bắc có tên Việt và Thắng. 

Hai đối tượng này tiếp tục vận chuyển hàng đến các tỉnh thành Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc 

Ninh, Lạng Sơn và trực tiếp đi giao cho các đầu mối tiêu thụ. Trên đường đi, ba đối tượng được 

Sồng A Lâu cắt cử làm nhiệm vụ dò đường, cảnh giới hoặc khóa đuôi. Khi bán được ma túy, nhóm 

này cầm tiền đến tiệm vàng Toàn Thủy ở đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội đổi ra USD 

để mang về Mộc Châu giao cho Lâu, Dũng. 

Giai đoạn 1, cơ quan điều tra (CQĐT) xác định nhóm đối tượng dò đường, cảnh giới và vận 

chuyển ma túy, giao ma túy và nhận tiền của khách gồm 7 bị can: Nguyễn Duy Thắng, Nguyễn 

Chu Đức, Đỗ Khắc Thanh (tức Thanh “rô”), Nguyễn Huy Khánh (tức Khánh “chiệc”), SN 1986, 

trú tại bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trần Đức Việt, Lưu Thái Anh 

(tức Thái sim), SN 1984,  

trú tại tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Hoàng Trường Giang. 

Nhóm đại lý cấp I (mua ma túy của Lâu để bán cho khách) gồm 3 bị can: Đào Thị Loan, 

Trần Văn Cương, Nguyễn Thị Hồng và đối tượng Liên (chưa xác định cụ thể). 

Sau khi nhận hàng của Sồng A Lâu, Loan, Cương, Hồng và Liên bán lại cho các “chân rết” 

gồm: Lã Quang Huy, Đoàn Văn Thanh, Hoàng Thị Hằng, Hoàng Thị Hiền, Vũ Xuân Phú, Hoàng 

Thị Sự (tức Phấn), Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Thị Lương, Nguyễn Hữu Lộc, 

Nguyễn Ninh Giang, Chu Đại Ngân, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Thị Thu Hiền, Thàn Xuân Hòa, 

Ngô Thị Thu Hiền. Điều khác biệt với đường dây của vợ chồng Hạnh - Tuấn là nguồn hàng của 

Sồng A Lâu chỉ đưa đi tiêu thụ ở Lạng Sơn chứ không chuyển lên Móng Cái, Quảng Ninh. 

BẮT ĐÀN EM THÂN TÍN BUỘC ÔNG TRÙM LỘ DIỆN   
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Trong số những đệ tử, Sồng A Lâu tin tưởng duy nhất Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng ộp) và 

Nguyễn Duy Thắng. Dũng “ộp” là kẻ túc trí đa mưu, được coi như quân sư của Sồng A Lâu và 

Nguyễn Duy Thắng. Trong tất cả các chuyến hàng dù lớn dù nhỏ, tiếng nói của Dũng gần như 

quyết định việc có làm hay không. Đối tượng này được Lâu đưa đi theo hầu hết trong các chuyến 

thương thảo làm ăn còn Nguyễn Duy Thắng là cửu vạn chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ vận 

chuyển hầu hết số ma túy từ Hòa Bình đi giao cho các mối ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng 

Sơn.  

Sở dĩ được Sồng A Lâu giao nhiệm vụ quan trọng nhất trong những phi vụ đánh hàng chính 

bởi vì Thắng là con trai của một gia đình có thâm niên buôn bán ma túy, bố đẻ đối tượng này hiện 

vẫn đang thụ án về tội danh liên quan tới ma túy.   

Khi biết Thắng nhận lệnh từ Sồng A Lâu chuyển một số hàng lớn về xuôi nhưng việc đón 

lõng, bắt xe hàng trên tuyến đường từ Hòa Bình về Hà Nội không được đồng ý. Ngày 3/7/2012, tổ 

trinh sát nhận lệnh kiên trì bám sát Nguyễn Duy Thắng đến tận hầm để xe của khu chung cư Văn 

Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội, là nơi Thắng ở khi về Hà Nội. Chờ Thắng xách túi 

hàng lên phòng xong xuôi, các trinh sát bí mật kiểm tra xe và biết chắc Thắng để khẩu súng trong 

đó. Thắng bị bắt quả tang nhưng điều duy nhất khiến Thắng ân hận không phải là bản thân mà trót 

để em gái mình dính vào vòng lao lý bởi những lần chuyển hàng đem về nhà cất giấu, Thắng đều 

cho em gái biết nhưng cô này đã che giấu cho anh trai bằng cách không hé răng nửa lời. 

Qua khám xét ôtô Honda Civic biển số 30K-6315 do Thắng điều khiển đã thu giữ tổng cộng 

89 bánh heroin nặng 29.477,06 gam, 888,87 gam Methaphetamine + 33.350 viên hồng phiến “WY” 

= 3.053,05 gam Methamphetamine (Kết luận giám định số 506/GĐMT ngày 10/7/2012 của phòng 

KTHS công an tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời thu giữ của Thắng 1 khẩu súng K59 trên thân súng 

không có số kèm theo 6 viên đạn.  

Thắng khai đã nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Hùng Dũng, Sồng A Lâu vận chuyển số lượng 

ma túy đặc biệt lớn gồm 2.690 bánh heroin, 208.750 viên ma túy tổng hợp WY và 13,38887kg ma 

túy dạng tinh đá để bán cho đối tác của Lâu trong đó bán nhiều nhất cho Đào Thị Loan (1.234 bánh 

heroin, 165.400 viên hồng phiến WY, 5kg ma túy dạng tinh thể đá). Ngoài Thắng, cơ quan công an 

cũng chứng minh các đối tượng Hoàng Trường Giang giúp sức cho Loan vận chuyển 590 bánh 

heroin, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 3,5kg ma túy dạng tinh thể đá. Trần Văn Cương 374 bánh 

heroin, Lã Quang Huy 15 bánh, Nguyễn Hồng Giang vận chuyển 300 bánh heroin, 20.000 viên ma 

túy tổng hợp. Nguyễn Thị Hồng mua 60 bánh heroin, 10.000 viên ma túy tổng hợp; đối tượng Liên 

868 bánh heroin, 7kg ma túy dạng tinh thể đá; Chu Đại Ngân mua 20 bánh heroin, 0,5kg ma túy 

dạng tinh thể đá và Hoàng Thị Lương, Nguyễn Ninh Giang mua 30 bánh heroin của Lâu. 

Trong đường dây này, công an Quảng Ninh cũng ra quyết định truy nã 7 bị can, đều là 

những đối tượng có số má trong giới buôn bán ma túy gồm: Giàng A Đua (bố vợ của Tráng A 

Tàng) bị công an tỉnh Sơn La ra Quyết định truy nã số 20 ngày 30/10/2008 về hành vi mua bán ma 

túy, SN 1964; Giàng A Chứ có 2 quyết định truy nã, công an tỉnh Hòa Bình ra Quyết định truy nã 

số 9 ngày 10/9/2005, công an tỉnh Sơn La ra quyết định truy nã số 21 ngày 30/10/2008, SN 1982; 
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Giàng A Vấu (tức Váu), SN 1989; Tráng A Cải, SN 1969, Sồng A Chớ, SN 1991; Giàng A Hờ, SN 

1983, đều trú tại xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu; Khà A Tùng, SN 1992, trú tại xã Hang Kia, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. 

Đường dây thứ ba trong chuyên án do vợ chồng hai đối tượng Hiền và Tuân cầm đầu. 

Đường dây này liên quan trực tiếp đến Khà A Tùng, là con rể của Sồng A Lâu. Mặc dù đã được ở 

vị trí ông trùm nhưng Lâu vẫn đồng ý để con rể đứng ra thành lập một đường dây mới. Khà A Tùng 

thuê người xách hàng từ Lào qua biên giới về tập kết tại nhà bố vợ, sau đó xếp vào vali lớn chuyển 

lên biên giới Việt - Trung tiêu thụ.... 

Thắng có biệt tài nhớ nằm lòng tất cả các đường ngang ngõ tắt từng đi qua. Trước mỗi lần 

vận chuyển, Thắng thường đưa ra lộ trình ngắn nhất, dễ đi, an toàn, rất bất ngờ và tránh được tối 

đa sự kiểm tra của cơ quan chức năng cũng như của những đối tượng trong các đường dây khác có 

ý định đánh cướp hàng. Bên cạnh đó, đối tượng này còn có tài lái xe ô tô siêu việt và rất lì lợm, là 

tay súng cự phách sẵn sàng tử thủ để bảo vệ hàng cũng như bảo vệ các đối tượng khác cùng đường 

dây. Lúc nào Thắng cũng mang theo khẩu K59 đã lên đạn sẵn.     
  

KỲ CUỐI: RẢI “BAO TẢI TIỀN” VÀO CHÂN DÀI, GÀ CHỌI VÀ SIÊU XE 

Đã dấn thân vào con đường này, các đối tượng đều xác định “một đi không trở lại”, vì vậy, 

tiền nhiều bọn chúng “đốt” vào những thú vui như xe ô tô, gái gú, cũng có kẻ “đầu tư” tậu nhà đất, 

mua vàng cất giấu... 

BUÔN MA TÚY ĐỂ TẬU NHÀ, CHƠI XE 

Tráng A Tàng (hay Tàng Keangnam, Tàng đô la) sinh ra và lớn lên tại bản Lũng Xá, xã 

Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Người dân ở khu vực Tàng sống đều nhận xét: Hắn 

giàu có và chơi ngông. Từ thủa thiếu thời, Tàng đã biết theo người bản xứ, hầu hết là dân “cửu 

vạn” chuyên “xách hàng” thuê cho các đối tượng mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Nắm được 

đường đi nước bước, ham làm giàu bất chính,Tàng từng bước dấn thân vào thế giới của những ông 

trùm ma túy tại đất Mộc Châu. 

Từ những năm 2008, Tàng đã đầu tư xây dựng một căn nhà 3 tầng khang trang đẹp đẽ nhất 

nhì Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Là người Mông, nhưng từ khi có tiền từ buôn bán 

ma túy mà có, Tàng quay sang chơi xe và đầu tư đất, nhà tại Hà Nội. Để có gara để những chiếc xe 

Lexus, BMW, “Mẹc” đời mới, Tàng đã mua hẳn nhà hàng xóm bên cạnh, sửa sang cải tạo lại, một 

khi mua xe, Tàng thường mua một cặp, nếu trong số các đối tác làm ăn, người nào “chơi đẹp” với 

hắn, hắn sẽ tặng nguyên một chiếc xe tiền tỷ. Tiền công trả cho thợ xây dựng thường là bằng đô la 

hoặc tiền Việt Nam mệnh giá cao nhất, gấp 3 giá công thợ người khác thuê. Chính vì thế giai đoạn 

này Tàng có tên Tàng đô la. 

Toàn bộ căn nhà ba tầng rộng rãi được Tàng cho ốp gỗ quý, chạm khắc tinh xảo, nội thất là 

đồ đắt tiền nhất nhập từ Italia, Đức, Mỹ. Chỉ riêng chiếc giường ngủ bằng gỗ sưa Tàng đặt mua với 

giá 500 triệu đồng. Người dân tại Tiểu khu 70 còn nhớ rất rõ khoảng năm 2009, Tàng cho treo một 

cái biển để tên Công ty trách nhiệm hữu hạn NT 10. Khi bị thắc mắc không hiểu NT là gì, ông trùm 

này đã thay biển mới đề rõ tên: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nổi tiếng 10. Đầu năm 2013, nhân dịp 
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tết cổ truyền của dân tộc mình, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá, thuê 

cả trăm người với giá 3 triệu đồng một người một ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của 

người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc liên quan khác. Tại buổi tiệc này, Tàng mời 

2 đoàn văn công múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản. 

Cùng lúc với việc xây dựng ngôi nhà ốp gỗ quý, Tàng cho xây dựng một ngôi nhà cao 7 tầng 

tại thị trấn Nông trường Mộc Châu và hé lộ ý định sử dụng nơi đây làm khách sạn, cũng là nơi giao 

dịch của các đối tác. Dọc đường từ QL 1A về Hà Nội, Tàng mua hoặc thuê hàng chục căn nhà sang 

trọng để làm điểm “hạ hàng” hoặc giao nhận ma túy. Ngày 26/7/2013, Tàng đích thân vận chuyển 

chuyến hàng gồm 265 bánh heroin giấu trong hốc của 4 cánh cửa xe bán tải và sàn xe hai lớp, bị 

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh, 

Bắc Giang bắt giữ. Khi bị bắt, lộ việc Tàng từng vác cả bao tải tiền xuống Hà Nội, mua liền lúc vài 

căn hộ tiền tỷ tại Khu chung cư cao cấp Keangnam, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.  

CHI 100 TRIỆU CHO NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG, ĐỔI TIỀN BÁN MA TÚY 4 TRIỆU USD/NGÀY 

Sồng A Lâu (tức Lâu), SN 1977, ở bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn 

La. Dấn thân vào con đường buôn bán ma túy, Lâu có bản lĩnh của một kẻ từng vào sinh ra tử nhiều 

lần, thoát chết trong gang tấc nên độ liều lĩnh và ranh ma có thể nói là đứng đầu trong số các ông 

trùm ma túy tại Tây Bắc. Năm 2005, Lâu bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã. Nhưng 

do thông thuộc địa hình những nơi thâm sơn cùng cốc nên Lâu liên tục thoát lưới dù bị quây bắt 

nhiều lần. 

Lâu có thú vui là dù ít xe ô tô, nhưng giá trị của mỗi chiếc phải hàng tỷ đồng. Mỗi lần giao 

hàng, thường là Lâu trực tiếp cầm lái; hắn rất ưng đi chiếc Toyota Fortuner nhập khẩu, còn đi chơi 

hắn sử dụng xe Land Rover đời mới. 

Cách đây cả chục năm, Sồng A Lâu đã là tay chơi khét tiếng tại Mộc Châu và các tỉnh miền núi 

phía Bắc. Mỗi đôi giày hoặc dép hắn đi có giá từ chục triệu trở lên, quần áo phải là đồ nhập ngoại từ 

các hãng thời trang danh tiếng, không bao giờ dưới vài nghìn USD. Phụ kiện trên người như nhẫn, 

đồng hồ, dây chuyền đều là loại hàng hiệu. 

Đàn em của Lâu truyền tai nhau câu chuyện về thú chơi hoang của ông trùm như sau: Có 

lần, Lâu đi ôtô từ Sơn La vào Sài Gòn để du hý (do ý thích muốn dừng đâu thì dừng nên không đi 

máy bay), do không biết đường nên mỗi lần phải nhảy xuống hỏi đường, hắn rút luôn 5 triệu đồng 

để cho người đã chỉ đường cho mình, tổng cộng chuyến đi đó, Sồng A Lâu chi khoảng 100 triệu 

đồng chỉ để hỏi đường. 

Mỗi lần trực tiếp giao hàng về Hà Nội, sau khi thu tiền, Sồng A Lâu thường chỉ đến một hiệu 

vàng quen trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội để đổi tiền Việt ra tiền USD cho dễ cất giấu và cũng là 

để trả tiền hàng. Số tiền nhiều ngày lên tới hàng chục tỷ đồng, khi Lâu và đám đàn em vác tiền đến 

cửa hàng vàng đổi, từ chủ và nhân viên phải gọi điện khắp Hà Nội mới gom đủ khoảng 4 triệu USD 

đổi cho hắn. 

Bên cạnh đó, Sồng A Lâu còn được đám giang hồ nể sợ vì bản tính liều mạng. Vốn giỏi về 

vũ khí nên Sồng A Lâu chế tạo riêng 3 quả mìn, được kích hoạt bằng điện thoại di động. Những 
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quả mìn này thuộc hàng “khủng” bao gồm 15kg thuốc nổ, bi sắt và sắt phi 6 được cắt vát nhồi vào 

bình cứu hỏa. Sau khi chế tạo xong 3 quả mìn, Sồng A Lâu mang một quả ra hẻm núi nổ thử. Sau 

tiếng nổ đinh tai nhức óc, hẻm núi gần như bị san phẳng. Hai quả còn lại, một quả hắn gài trên xe 

Fortuner, một quả gài ở nhà riêng với mục đích nếu bị bắt khi đang giao hàng hoặc công an đến vây 

nhà sẽ kích hoạt. Chưa kể, trên chiếc xe của hắn lúc nào cũng có súng AK, K59 (đạn đã lên nòng) 

và rất nhiều lựu đạn. 

ÔNG TRÙM CỦA CÁC CHÂN DÀI 

Một trong những đệ tử thân cận nhất của Sồng A Lâu là Nguyễn Hùng Dũng  

(tức Dũng “ộp”), SN 1979 ở tiểu khu 6, huyện Mộc Châu, Sơn La. Dũng “ộp” là cánh tay phải của 

Sồng A Lâu, nhưng sống dưới trướng ông trùm lâu ngày, đã nắm bắt được khá nhiều mối làm ăn 

nên có ý định tách ra làm riêng, ngấm ngầm mua bán ma túy sau lưng ông trùm và được đám chân 

rết coi như một thế lực mới trong giới buôn bán ma túy. Dũng “ộp” được Sồng A Lâu rất ưu ái và 

chia cho phần lợi nhuận khá sau mỗi phi vụ thành công. 

Có tiền, Dũng “ộp” sắm xe BMW X6, Posche, “Mẹc” xịn, nhưng thú vui lớn của Dũng “ộp” 

lại là đá gà. Dũng từng vác hàng bao tải tiền đi chơi đá gà tại rất nhiều sới lớn nhỏ, số tiền mà Dũng 

mất cho thú vui này không đếm xuể. Đối tượng này cũng không tích cóp tiền mua nhà như Tráng A 

Tàng hay cất giấu đô la như Sồng A Lâu mà đặc biệt thích gái trẻ. Mỗi lần về Hà Nội giao hàng, 

chờ thu tiền hoặc nghỉ ngơi giữa hai chuyến hàng, Dũng thường đến các khách sạn lớn, thuê 

nguyên một tầng với lí do nếu có bạn bè đến chơi có chỗ mà ngủ lại. Đi giao dịch làm ăn hay đi 

chơi, mỗi lần Dũng lại có một chân dài mới, rất trẻ và xinh đẹp. 

Có lần, từ Mộc Châu, Dũng bàn với đám đệ tử về Hà Nội nghỉ ngơi và muốn có gái đẹp đi 

cùng, tuy nhiên những cô được dắt mối đến đều không lọt mắt hắn. Ngay trong đêm, Dũng phóng 

xe về Hòa Bình, tuyển cùng lúc 4 cô gái rất xinh xắn, nghe đâu phải bỏ ra số tiền hàng trăm triệu 

đồng chỉ để các cô này cùng hắn xuống Hà Nội chơi tại các nhà hàng, quán bar, khách sạn nổi tiếng 

một hai hôm. Khi bị bắt, Dũng “ộp” đang cặp với một cô gái 19 tuổi rất xinh đẹp tên là G.H.Y, quê 

ở tỉnh Hòa Bình. 

Một trong những đối tượng khác của đường dây này là Giàng A Đua được Ban chuyên án 

xác định là một trong những kẻ cung cấp nguồn hàng chính của đường dây này. Theo tài liệu, mỗi 

tháng Giàng A Đua bán trên dưới 2.000 bánh heroin. Có lúc cao điểm, Giàng A Đua khống chế tới 

70% thị trường ma túy ở Sơn La. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã 

ra lệnh truy nã đối với Giàng A Đua. 

Kết thúc giai đoạn điều tra thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh 

đã ra quyết định khởi tố 125 bị can, theo 9 tội danh khác nhau, đề nghị truy tố 90 bị can; tách hành 

vi của 5 bị can tạm giam và 27 bị can đang truy nã, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo, cùng các đối 

tượng liên quan để tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2; đình chỉ điều tra với 2 bị can chết do tự sát 

trong quá trình điều tra. 

Ngày 3/1/2014, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa 89 đối tượng trong đường dây buôn 

bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án lớn với số lượng ma túy nhiều 
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nhất từ trước tới nay. Số lượng ma túy và các đối tượng tham gia mua bán, vận chuyển khiến không 

chỉ dư luận Quảng Ninh mà cả nước chấn động: 12 tấn heroin với 89 bị cáo. 89 bị cáo (trong đó có 

27 bị cáo nữ) bị truy tố về 8 nhóm tội danh, gồm: Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ 

trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; kinh doanh trái phép; làm giả tài liệu của cơ 

quan, tổ chức; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ. Ngày 20/1/2014, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án tử hình 30 bị cáo, tù chung thân 13 bị cáo, trong vụ án vận 

chuyển, mua bán trái phép hơn 32.000 bánh heroin và số lượng lớn viên ma túy các loại. 
 

04. Hà Phương. VẬN CHUYỂN MA TÚY TRÁI PHÉP / Hà Phương // Biên phòng.- Ngày 

15/10/2014.- Số 83.- Tr.6. 
 

Ngày 12/10, tại bản Láy, xã Tân Xuân, Vân Hồ, Sơn La, Đồn Biên phòng Tân Xuân, Bộ đội 

Biên phòng Sơn La bắt quả tang đối tượng Thào A Sở, SN 1962, trú tại bản Láy, xã Tân Xuân, Vân 

Hồ đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, các chiến sĩ biên phòng thu giữ 5,96g 

heroin, 29 viên ma túy tổng hợp. Hiện, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao 

đối tượng cùng tang vật cho công an huyện xử lý.  
 

05. Phạm Việt Hòa. BẪY “CHUỘT NÚI” VÙNG BIÊN / Phạm Việt Hòa // Lao động.- Ngày 

16/10/2014.- Số 242.- Tr.6. 
 

Cuối cùng thì trùm ma túy vùng biên Sồng A Khai đã phải đứng trước vành móng 

ngựa để chịu mức án cao nhất cho hành vi vận chuyển, buôn bán 10 bánh heroin, cùng gần 

1.000 viên hồng phiến. Với chiếc gùi trên lưng luôn chứa 1 lựu đạn, 4 khẩu súng cùng một số 

đạn, Sồng A Khai chui lủi, ẩn hiện nơi núi rừng Tây Bắc như một con chuột núi. Ba lần 

ngang nhiên vác súng bắn loạn xạ vào lực lượng công an truy đuổi, “chuột núi” này cuối cùng 

bị bắt vì một sở thích... ăn chuột. 

Vụ việc bắt đầu từ chiều ngày 12/10/2012, tại Bến xe Lạc Long, trên địa bàn quận Hồng 

Bàng (thành phố Hải Phòng). Các trinh sát Công an huyện An Dương bắt giữ Nguyễn Thị Lan (SN 

1965, quê quán tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng), ở tại tiểu khu 5, thị trấn Hát 

Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin, cùng gần 1.000 

viên hồng phiến được Lan ngụy trang khéo léo trong các thùng đựng bánh kẹo, hoa quả. 

Khi bị bắt, Nguyễn Thị Lan không ngần ngại đề nghị hối lộ lực lượng công an 150 triệu 

đồng để mong được “bỏ qua”. Tuy nhiên, số tiền lớn không mua chuộc được lực lượng công an và 

Nguyễn Thị Lan được đưa về trụ sở Công an huyện An Dương để điều tra, làm rõ hành vi buôn ma 

túy. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Lan khai nhận số ma túy trên được Lan mua của Sồng A 

Khai (SN 1968, người dân tộc Mông, hộ khẩu thường trú tại bản San Cài, xã Lóng Luông, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Một kế hoạch vây bắt trùm ma túy này lập tức được triển khai, với việc 

Công an huyện An Dương lên Lóng Luông vây bắt trùm ma túy. 

THẤY NGƯỜI LẠ LÀ BẮN 
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Còn nhớ cuối tháng 10/2013, trao đổi với phóng viên báo Lao Động tại trụ sở  

Công an huyện An Dương, thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó trưởng Công an huyện An Dương (hiện 

anh Thắng là Phó phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hải Phòng - chia sẻ: “Vẫn biết Lóng Luông 

(huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) là lãnh địa đen của tội phạm ma túy với những tên trùm ma túy khét 

tiếng, nhưng “đưa quân” lên đây mới thấy hết sự manh động, liều lĩnh của chúng”. 

Bản San Cài, xã Lóng Luông - nơi Sồng A Khai sinh sống - từ lâu là điểm “nóng” trên “cung 

đường ma túy” từ Lào về Việt Nam. Xã miền biên viễn này chỉ vài trăm nóc nhà nhưng đã có tới 

vài chục người bị tù, truy nã về tội buôn ma túy. Gia đình Sồng A Khai có tới 4 người phạm trọng 

tội về ma túy, bản thân Khai có 1 tiền án 9 năm tù; anh trai là Sòng A Vang, 50 tuổi, đang thi hành 

án chung thân; em trai là Sồng A Trống, mới 25 tuổi cũng đã lĩnh án 15 năm tù cùng tội danh mua 

bán trái phép ma túy. Sồng A Khai còn có người cháu mua bán trái phép 60 bánh heroin, đang phải 

chờ thi hành bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. 

Thượng tá Lê Hồng Thắng kể lại: “Ngày 14/10/2013, sau khi thống nhất tại Công an tỉnh 

Sơn La, lực lượng gồm Công an huyện An Dương, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy 

(PC47 Hải Phòng), PC47 Sơn La và Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) chia làm 3 mũi thực hiện 

lệnh khám xét nhà Sồng A Khai. Để vào được nhà Khai chỉ có 1 con đường độc đạo và căn nhà 

Khai được thiết kế như một lô cốt với hệ thống khóa từ bảo vệ, 6 camera lắp trên nóc nhà có thể 

quan sát được xung quanh nhà”. 

Kế hoạch bắt giữ Sồng A Khai không thành công vì với hệ thống cảnh giới dày đặc, A Khai 

đã phát hiện ra sự có mặt của lực lượng công an. Khi công an tiến vào, nhà lúc đó chỉ có vợ A Khai 

cùng một đứa con nhỏ. Khám nhà, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng một số 

tang vật. Tuy nhiên, trong lúc lực lượng công an đang lập biên bản và khám xét nhà Sồng A Khai, 

bỗng xung quanh vang nhiều tiếng súng kíp. Trên đỉnh núi, 1 người đang chỉ huy đồng bọn bắn về 

phía công an. Sau đó, hàng tràng đạn súng AK, súng kíp, súng hoa cải nã xối xả về phía tổ công tác 

nhằm “xóa sổ” lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Lực lượng công an phải dùng súng AK bắn 

trả. Gần 15 phút đấu súng cũng là thời gian lực lượng ở trong nhà hoàn thành các thủ tục khám xét, 

lấy lời khai, thu giữ tang vật và rút an toàn. 

Sau lần vây bắt Sồng A Khai không thành, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an 

Hải Phòng tiếp tục lên Sơn La vây bắt tên trùm ma túy này. Tuy nhiên cũng giống như lần trước, 

Sồng A Khai như có “mắt thần” lại thoát khỏi sào huyệt, lợi dụng địa hình ẩn trên núi cao nã đạn 

điên cuồng về phía lực lượng công an khiến kế hoạch truy bắt thất bại. Sự liều lĩnh, manh động của 

Sồng A Khai lên đến đỉnh điểm, bất cứ ai “dòm ngó” ngôi nhà hắn đều bị bắn. Một lần một trinh 

sát công an Sơn La mặc thường phục, một mình đi xe máy dừng lại cách nhà hắn vài trăm mét. Lập 

tức từng tràng súng vang lên, đạn bay về phía anh lính trinh sát này. 

 “CHUỘT NÚI” SA LƯỚI VÌ THÍCH... ĂN CHUỘT 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng sau đó đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với 

Sòng A Khai, hồ sơ vụ án được chuyển cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Hải Phòng). 

Thượng tá Nguyễn Trường Tam - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Hải Phòng - 
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kể: “Chúng tôi chỉ biết Sồng A Khai qua vài bức ảnh trong hồ sơ. Một thông tin khác liên quan là 

Sồng A Khai rất khỏe, yêu vợ con nhưng... yêu súng hơn. Sồng A Khai có thể xa vợ con hàng 

tháng, nhưng không bao giờ quên mang theo súng bên người. Nguồn tin trinh sát báo về, là bất cứ 

khi nào xuất hiện, Sồng A Khai cũng mang theo chiếc gùi chứa 4 khẩu súng, 1 lựu đạn và 2 băng 

đạn quấn quanh người. Bắt Sồng A Khai tại nhà hắn hay chỗ đông người, chắc  

chắn sẽ xảy ra thương vong”. 

Mức độ nguy hiểm của Sồng A Khai khiến cả Công an Hải Phòng và Sơn La đều quyết tâm 

truy bắt. Công an 2 địa phương này đã phối hợp nhuần nhuyễn trong việc xác minh di biến động, 

tìm hiểu các mối liên hệ thậm chí cả sở thích của đối tượng. Sau thời gian dài nghiên cứu, lực 

lượng công an phát hiện một chi tiết rất nhỏ nhưng là nút thắt để có thể bắt Sồng A Khai: Đối 

tượng này rất thích ăn chuột núi. Vậy là một kế hoạch bẫy “chuột núi” Sồng A Khai được lực lượng 

công an vạch ra hết sức công phu.  

Thèm thịt chuột núi, thỉnh thoảng Sồng A Khai lại ra khỏi “hang” để đi bẫy chuột. Trong 

hàng tháng trời, nhiều ngày trinh sát Công an tỉnh Sơn La phải nằm phục tại các nương ngô để nắm 

được hành động của Sồng A Khai. Ngày 26/11/2013, cơn thèm thịt chuột nổi lên, Sồng A Khai 

lững thững vác gùi đi thăm bẫy mà hắn đã đặt từ trước. Vài chiếc bẫy chuột được Sồng A Khai 

nhấc lên, bắt ra mấy con chuột núi. Mải mê bẫy chuột, Sồng A Khai không biết rằng một chiếc bẫy 

đã được giăng ra và kẻ bị bẫy chính là hắn. Vừa vạch ruộng ngô tìm tới chiếc bẫy chuột, bất ngờ 

Sồng A Khai bị ai đó nhảy ra đè sấn xuống ruộng ngô rồi vài người khác từ đâu nhảy ra hỗ trợ. Dù 

rất khỏe lại đang mang theo tới 4 khẩu súng, 1 quả lựu đạn và 37 viên đạn, nhưng Sồng A Khai 

đành thúc thủ cho tay vào còng. 

Bắt “chuột núi” Sồng A Khai đã khó, nhưng đây không phải việc cuối cùng, vì cả vùng Lóng 

Luông (Vân Hồ) là lãnh địa của những tay buôn ma túy như Khai với hàng chục đàn em sẵn sàng 

dùng súng bắn lại công an để giải cứu cho “đại ca”. Thượng tá Nguyễn Trường Tam kể: “Hôm bắt 

Sồng A Khai, cả vùng Vân Hồ sương mù dày đặc cách khoảng 10m đã không nhìn thấy gì. Xe ôtô 

chở chúng tôi cùng Sòng A Khai lặng lẽ đi qua khu vực có ngôi nhà nơi Sồng A Khai từng vài lần 

cùng đồng bọn bắn lại công an để về TP. Sơn La. Cả quãng đường từ Lóng Luông về trụ sở Công 

an tỉnh Sơn La rồi từ Sơn La về Hải Phòng, Sồng A Khai hiền lành một cách lạ thường. Kiên trì 

động viên để hắn không hoảng loạn, chống đối, nhưng mọi phương án đề phòng việc đồng bọn A 

Khai “đánh tháo” đều được tính đến. Chiếc xe  

chở Sồng A Khai rời khỏi Sơn La đi một mạch về Hải Phòng an toàn”. 

Tại phiên tòa diễn ra ngày 19/9/2014 tại Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng, Sồng A 

Khai đã bị tuyên phạt với mức án cao nhất. Vụ án Sồng A Khai khép lại nhưng với những người 

trực tiếp truy bắt tên tội phạm khét tiếng này, họ lại nghĩ tới hắn với những suy nghĩ rất đời thường. 

Họ cho rằng Sồng A Khai vốn chỉ là anh nông dân vì nghèo, thiếu hiểu biết mà buôn ma túy. Khác 

với hình dung của nhiều người, Sồng A Khai khi bị bắt chỉ có chiếc quần cộc và chiếc áo rách.  

Khi về đến Hải Phòng, được cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm cho chiếc áo phao mặc, 

hắn tâm sự: “Cả đời em chưa được mặc chiếc áo đẹp thế này bao giờ”. Quãng đời u tối, trốn chui 
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trốn lủi, mắt Sồng A Khai chỉ sáng lên khi nhớ tới con mình: “Trước ngày bị bắt mấy hôm, con trai 

em học đại học ở Hà Nội có về thăm nhà. Ít nhất trước khi bị bắt, em đã gặp nó, nó là niềm hy vọng 

đổi đời của gia đình em đấy…”. 
 

06. Minh Phong. SƠN LA: ĐI CƯỚP ĐỂ… ĐÒI TIỀN THUA BẠC CHO BẠN / Minh Phong 

// Công an nhân dân.- Ngày 16/10/2014.- Số 3368.- Tr.8. 
 

Ngày 15/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 

đối tượng Nguyễn Bắc Bình (34 tuổi), Nguyễn Thọ Nam (22 tuổi) và Đặng Việt Cường (30 tuổi), 

cùng trú TP. Sơn La, về hành vi cướp tài sản. 

Trước đó, do nghi ngờ anh Tòng Văn Định (34 tuổi, trú tại bản Coóng Nọi, phường Chiềng 

Cơi), đánh bạc bịp làm cho bạn của Bình là Nguyễn Xuân Ánh bị thua hết tiền, nên Nguyễn Bắc 

Bình đã rủ Nguyễn Thọ Nam và Đặng Việt Cường đi cùng đến quán hát karaoke tìm để “nói 

chuyện” với anh Định. Bình mang theo một chiếc bật lửa gas hình khẩu súng, Nam mang một đoạn 

gậy gỗ, còn Cường thì cầm theo một thanh kiếm dài khoảng 50cm. Khi gặp anh Định ở một quán 

karaoke, Bình yêu cầu nhóm bạn gái của anh Định ra khỏi phòng, Bình và Cường dùng chiếc bật 

lửa hình khẩu súng đe dọa, lục soát người anh Định chiếm đoạt 42,3 triệu đồng, một điện thoại di 

động, hai bộ bài tú lơ khơ. Sau đó đối tượng Bình đã mang toàn bộ số tiền và tài sản chiếm đoạt 

được về nhà cất giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội; giao nộp 

toàn bộ số tiền, tài sản đã chiếm đoạt và chiếc bật lửa hình khẩu súng. 
 

07. Văn Nguyễn. “NGƠ NGƠ ĐỘI NÓN” THI… HOA HẬU / Văn Nguyễn // Nông nghiệp 

Việt Nam.- Ngày 16/10/2014.- Số 205.- Tr.5. 
 

Thoắt cái, đã 10 năm cuộc thi của các nàng “ngơ ngơ đội nón” trên thảo nguyên xanh 

Mộc Châu. 10 năm, 10 “vương miện” và cũng là 10 lần hội mở cho đồng bào các dân tộc nơi 

đây chung vui. 

VẤT VẢ HƠN CHĂM CON MỌN 

Xin được nói luôn, “ngơ ngơ đội nón” chính là những “cô” bò sữa, những thí  

sinh tham dự cuộc thi hoa hậu bò sữa, được tổ chức bởi Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

(Sơn La). Cuộc thi này đang gây tranh cãi bởi chính cái tên của nó: “Hoa hậu”. Người thì cho rằng, 

cuộc thi hoa hậu trên đất nước này chỉ có một, đó là dành cho người, chứ còn “bò thì hoa hậu cái 

gì!”. Tuy nhiên, những người am hiểu thì nói, bên Tây, bên Mỹ, họ còn có cả thi hoa hậu cho mèo, 

cho chó, thậm chí là… cho cá. Chứ còn thi hoa hậu bò ắt là chuyện bình thường. Có gì đâu mà “độc 

quyền” cái danh “cuộc thi hoa hậu”… 

Còn người Mộc Châu, nhất là những người chăn nuôi bò, thì không quan tâm lắm đến việc 

bàn cãi ấy. Quan trọng nhất đối với họ, cuộc thi chính là ngày hội, là dịp để người ta gặp gỡ, giao 

lưu, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi. Và, là dịp để  

tôn vinh những nỗ lực, cố gắng của người chăn bò trên cao nguyên nổi tiếng này. 

Năm nay, hội thi tổ chức to lắm. Hơn 10.000 “cô” bò ở toàn cao nguyên đã trải qua 3 vòng 

loại, chọn ra được 135 ứng viên hoa hậu để so găng nhan sắc và “tài năng”. Sự tri ân những con bò 
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cho sữa, cũng như sự tôn vinh những người nuôi bò cái chính là một phần của cuộc thi dành cho 

các nàng “ngơ ngơ đội nón”. 

Nhưng, không phải cứ nuôi bò, vắt sữa rồi mang đi thi. Đằng sau cái danh “hoa hậu” ấy là vô 

số nỗi vất vả, cực nhọc của người nuôi bò. Tỷ như ông Trần Công Chiến, Tổng Giám đốc công ty, 

tuy là sếp, song vất vả đâu có kém gì nông dân. Ông Chiến bảo, người nông dân nuôi bò chúng tôi 

khổ lắm. Tôi là Tổng Giám đốc mà vẫn tự xưng mình là “Chiến bò”, không xưng thì người ta cũng 

gọi thân mật như vậy. Lúc đầu là nghề sau rồi nó thành nghiệp. 

“Bố tôi “đánh Điện Biên” xong ở lại đây nuôi bò, giờ đến tôi và con tôi. Có khi bò nó húng 

hắng “ho khan” mấy tiếng, người tỷ phú chăn bò cũng vẫn phải mắc màn ngồi ở ngoài chuồng, 

canh me cho nó ăn uống ngủ nghỉ thuốc thang tử tế. Đều đặn tắm rửa, lau cọ, chải lông nắn vú cho 

nó. Nó yên thì mình mới thịnh, mới yên được. Một con bò sữa đẹp, bây giờ giá 80 đến 100 triệu 

đồng chứ ít đâu. Cái xe ô tô “cỏ” khối người Hà Nội đang diện bây giờ, có khi chỉ bằng giá một con 

bò sữa quê tôi thôi”, ông Chiến ví von. 

Ngay đến tỷ phú như ông Lâm Thanh Trân, ông Nguyễn Văn Quất cũng vẫn là “nông dân 

một cục”. Ông Trân có 75 con bò sữa, còn ông Quất quản lý đến 125 “ứng viên hoa hậu”. Toàn tiền 

tỷ cả. Bởi mỗi tháng, những “cô” bò này cho các ông thu nhập hàng trăm triệu đồng, đó là chưa 

tính đến tiền bán bò. Thôi thì cứ đổ đồng, mỗi “cô” giá 80 triệu đồng, thì số tiền các ông đang sở 

hữu phải đến cả chục tỷ đồng chứ chả chơi. 

Ông Trân vốn là một người kiệm lời, có lẽ người chăn bò nào cũng thế. Ông bảo, bây giờ, 75 

con bò và bê của tôi, mỗi ngày cho khoảng 7 - 8 tạ sữa tươi, tính ra cũng được hơn 10 triệu 

đồng/ngày. Doanh thu mỗi tháng hơn 300 triệu đồng. Công ty còn mua cả bảo hiểm cho bò nữa. 

Nếu rủi ro con nào ốm chết, thì cứ đem “sổ bảo  

hiểm” đi mà lĩnh 12 triệu đồng góp phần mua ngay bò mới. 

“Chăm con mọn đã vất, nhưng đúng như các cụ nói: Nuôi bò sữa còn vất vả hơn chăm con 

mọn nhiều. Nghề nào thì cũng có ngày nghỉ 30 Tết. Song, riêng nghề nuôi bò sữa, sáng mùng một 

hay đêm ba mươi, vẫn cứ phải day vú bò như thường. Nếu có máy thì cũng phải ra ngắm bò rồi lắp 

máy vắt sữa, thậm chí mùng một Tết cũng mắc màn chăm sóc “cô ta” như… ba trăm sáu tư ngày 

còn lại trong năm. 

“Chỉ cần vắt sữa sai giờ, là bò cho sữa sai sản lượng ngay, sai cả phản xạ cho sữa nữa, thành 

ra thiệt thòi cả năm, có khi hỏng cả các bầu vú, hỏng cả cô bò quý”, ông Trân nói. 

NÉT ĐẸP CAO NGUYÊN 

Hôm qua, 135 nàng bò lại cùng nhau đọ dáng để tranh “vương miện”. Hàng chục nghìn 

người, chủ yếu là bà con các dân tộc của huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ… đã kéo đến hội thi 

ngay từ sáng sớm. 

Hơn 60 hộ chăn nuôi bò sữa và 135 “cô” bò được tuyển chọn từ hơn 500 hộ và gần 16.000 

cô bò sữa đã gấp rút tập luyện để tham dự chung kết cuộc thi. Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay 

có tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng dành cho 5 hạng mục tham gia là: Bò vắt sữa, Bò cạn 
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sữa, Bò hậu bị, Bê cai sữa và Bê ăn sữa. Tất cả các “cô” bò được vào chung kết đều được nhận giải 

thưởng tiền mặt là 3 triệu đồng. 

Từ năm 2004, cuộc thi “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu” được tổ chức mỗi năm một lần vào 

ngày 14 và 15 tháng 10 hằng năm nhằm khuyến khích, động viên họ tạo ra những dòng bò không 

những đẹp về ngoại hình mà còn có khả năng sản xuất cao. 

Lần đầu tiên vào năm 2004 chỉ có 28 hộ và 32 “cô” bò sữa tham gia, đến nay, quy mô cuộc 

thi đã được mở rộng ra khá lớn với số lượng tăng lên mỗi năm. Sau 10 năm tổ chức, đã có 500 hộ 

chăn nuôi với hơn 800 con bò, bê sữa tham gia cuộc thi từ vòng sơ loại. Đây cũng là cơ hội để 

người chăn nuôi có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau, với các nhà khoa học và tiếp cận 

với tiến bộ khoa học kỹ thuật, những công nghệ chăn nuôi tiên tiến vào việc chăn nuôi bò sữa, trở 

thành một ngành chăn nuôi công nghệ cao. 

Với ý nghĩa tôn vinh những người chăn nuôi bò sữa trên thảo nguyên Mộc Châu, cuộc thi đã 

mang lại những lợi ích to lớn cho người dân, cho xã hội từ những đóng góp thiết thực cho địa 

phương, giúp ổn định an sinh xã hội tạo ra nhiều tỷ phú từ chính nghề chăn nuôi bò sữa. 

Qua từng năm thi, cuộc thi hoa hậu bò sữa đã trở thành một nét đẹp văn hóa của những 

người chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu, trở thành một ngày hội văn hóa với người Mộc 

Châu nói riêng và điểm đến thú vị với khách du lịch thập phương. Như đã nói, quan trọng nhất, 

cuộc thi nhằm tôn vinh những người chăn bò, để cho họ tự hào rằng, chính họ đang làm giàu cho 

quê hương, một cách chân chính,  

lương thiện. 

Nói như ông Trân: Thôi, dẫu có vất vả, dẫu lên ông lên bà cả rồi, dẫu tiền nhiều, xứng danh 

là các “tỷ phú chân đất” rồi, nhưng nghiệp nuôi bò vẫn luôn đeo đẳng họ. Hoặc, như ông Chiến 

“bò” nói, có quyền tự hào về cái nghề chăn bò của mình lắm chứ. 

Việc tổ chức cuộc thi cũng là lời cảm ơn cánh đồng và thảo nguyên, tri ân sâu sắc những cỗ 

máy sản xuất sữa mang tên con bò. 

Đến 12h ngày 15/10, “Hoa hậu” bò mang số hiệu 2771 của gia đình ông Dương Văn Nội ở 

tiểu khu Vườn Đào 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu, đã chính thức trở thành cựu “Hoa hậu”. 

Thay vào đó, “thí sinh” bò mang số hiệu 1386 của hộ ông Bùi Văn Định ở tiểu khu Sao Đỏ đã 

“soán ngôi”. Tổng giá trị giải thưởng cho tân “Hoa hậu” 1386 là hơn 55 triệu đồng.  
 

Cũng xem: 

08. Hải Quang. “HOA HẬU BÒ SỮA MỘC CHÂU” CHO 42 LÍT SỮA/NGÀY / Hải Quang // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/10/2014.- Số 248.- Tr.2. 
 

09. Thanh Tâm. NUÔI LỢN RỪNG THÀNH “KINH TẾ MŨI NHỌN” / Thanh Tâm // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 16/10/2014.- Số 248.- Tr.13. 
 

“Thị hiếu khách hàng về thịt lợn rừng đang ngày một tăng trong khi khả năng cung 

cấp từ tự nhiên hầu như không còn, nên nghề nuôi lợn rừng sẽ mang lại cho chúng tôi một 
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nguồn thu lớn và ổn định. Hiện tại, chúng tôi luôn “cháy hàng” - anh Lương Văn Thanh - 

Trưởng bản Thượng Phong, bảo vậy. 

NGHỀ MỚI… NUÔI LỢN RỪNG 

Bản Thượng Phong thuộc xã Huy Tân, huyện Phù Yên (Sơn La) hầu hết là người dân di cư 

Thủy điện Hòa Bình chuyển đến. Anh Thanh cho biết: “Ngày ấy chẳng có chế độ tái định cư nên 

người dân chúng tôi luôn trong tình trạng thiếu đất sản xuất, khan hiếm nguồn thu. Bởi vậy, tuy chỉ 

cách trung tâm huyện mấy cây số nhưng cuộc sống của bà con trong bản có nhiều khó khăn. Thật 

may là nhờ có nguồn vốn của dự án phát triển nuôi lợn rừng trên địa bàn đã giúp chúng tôi phát 

triển một nghề mới rất được thị trường quan tâm, đó là nghề nuôi lợn rừng”. 

Cũng theo anh Thanh thì lợn rừng ở đất Phù Yên này vốn chẳng phải xa lạ gì với người dân 

bởi lợn rừng chạy hàng đàn ngoài nương vườn, giành ăn với con người từ gốc sắn, bắp ngô, bông 

lúa. Nhưng trước sự săn bắt bừa bãi và sự biến mất nhanh chóng của những cánh rừng đại ngàn, 

loài lợn rừng trở nên khan hiếm. Năm 2013, được sự hỗ trợ của dự án phát triển nghề nuôi lợn rừng 

do Hội Nông dân huyện Phù Yên triển khai, được tập huấn, tư vấn kinh nghiệm và đi tham quan 

một số mô hình chăn nuôi lợn rừng, 20 hộ dân trong bản đã mạnh dạn bắt tay vào nghề mới. 

“Chúng tôi quy hoạch lại chuồng trại, tường rào, bãi thả và tuyển lợn nái, lợn đực giống. Vừa làm, 

vừa học, không ngờ lại thành công cao. Gần 50 con lợn nái trong bản mua về đều khỏe mạnh và 

sinh đẻ rất đều. Lợn con lớn nhanh và chỉ sau 2 - 3 tháng là khách hàng tranh nhau tới bắt hết; giá 

cả gấp đôi so với giá lợn thường” -  anh Lường Văn Thịnh, một hộ chăn nuôi lợn rừng trong bản 

hào hứng kể. 

PHÁT TRIỂN THÀNH “KINH TẾ MŨI NHỌN” 

Với nhiều người dân khác ở Huy Tân thì cái chuyện “nuôi lợn rừng làm kinh tế” nghe còn lạ 

tai, nghi hoặc về hiệu quả hôm nào, giờ đây đã trở thành một nghề hấp dẫn. Chỉ chưa đầy một năm 

mà mô hình nuôi lợn rừng ở xã Huy Tân đã có nhiều triển vọng tốt, trở thành “kinh tế mũi nhọn”. 

Với nhu cầu thị trường hiện nay và lâu dài, nghề nuôi lợn rừng có thể đem lại nguồn lợi nhuận cao 

và bền vững cho người dân trong xã. “Nuôi lợn rừng chẳng phải đầu tư chuồng trại hiện đại, với 

quạt mát, cám cò, thức ăn công nghiệp tốn kém hàng trăm triệu đồng như nuôi lợn giống nhập 

ngoại thương phẩm. Sức đề kháng của lợn rừng rất tốt nên chẳng lo bệnh tật. Lợn con đẻ ra, bán tới 

120.000 đồng/kg, ai mà chả thích” - chị Đinh Thị Doan, dân bản Puôi 3 (xã Huy Tân) bảo vậy. 

Ngắt mấy nhánh lá cây trong vườn làm thức ăn “nhử mồi” đàn lợn rừng lại gần, trưởng bản Thanh 

vui vẻ cho biết: “Tưởng nuôi lợn rừng khó lắm. Nào ngờ chưa đầy một năm tôi đã sắp được thu lứa 

lợn thứ 2 rồi đấy. Lứa này lợn đẻ 6 con, chỉ hơn tháng nữa là xuất được. Thời gian tới tôi sẽ nhân 

đàn lên khoảng dăm bảy con nái, vận động anh chị em trong nhà và những hộ khác trong bản đầu 

tư phát triển lợn rừng”. 

“Đưa lợn rừng Huy Tân lên thành một loại hàng hóa có số lượng và chất lượng tốt. Đó là 

một hướng xóa nghèo và làm giàu của nông dân vùng cao chúng tôi”. Anh Lường Văn Thanh. 
 

10. Kiều Thiện. HUYỆN PHÙ YÊN (SƠN LA): TRAO “CẦN CÂU” CHO NÔNG DÂN / Kiều 

Thiện // Trang trại Việt.- Tháng 10/2014.- Số 40.- Tr.47. 
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Là huyện nghèo, điều kiện khó khăn, cư dân hầu hết là người dân tộc: Mường, Mông, 

Thái, Dao với trình độ canh tác còn hạn chế, nhưng, huyện Phù Yên đã có nhiều hoạt động 

nhằm trợ giúp người dân những “chiếc cần câu” tốt nhất có thể để giúp nông dân vươn lên. 

Ông Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết: Ngoài nguồn vốn theo 

Chương trình 30a của Chính phủ với lượng đầu tư hàng trăm tỷ đồng, chúng tôi cũng dồn lực cho 

tam nông của huyện nhiều nguồn vốn khác: 1460 về di dân tái định cư Thủy điện Hòa Bình, công 

tác dân tộc, các dự án phát triển giao thông nông thôn, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư... 

Huyện đã chủ động xây dựng hàng chục mô hình kinh tế phù hợp để nông dân học tập, làm theo: 

Chăn nuôi gia cầm, nuôi dê, nuôi lợn nái, lợn thịt, trâu, bò, lợn rừng, cá lồng, cá nuôi trong ao. Đặc 

biệt, với những vùng thấp dọc con suối Tấc như các xã: Huy Thượng, Huy Hạ, Huy Tân, Quang 

Huy, Gia Phù, Tường Thượng, Tường Hạ... có điều kiện chủ động về nước tưới thì sản xuất vụ 3 

rất phát triển. Trên diện tích lúa 2 vụ ấy, người dân có nhiều lựa chọn để làm vụ 3: Rau xanh, tỏi, 

ớt, khoai tây, cà chua... với mức thu nhập tăng thêm gần tương đương với làm chính vụ. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Cầm Văn Thiết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên nhận 

xét: Các chương trình đầu tư của Nhà nước ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn với nông dân. 

Ngoài việc chủ động phối hợp “4 nhà” để chuyển giao cho nông dân nhiều kinh nghiệm sản xuất 

hiệu quả, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các nguồn vốn hỗ trợ cho nông nghiệp - nông thôn được tính 

toán sát sao hơn, thiết thực hơn; đảm bảo không bị thất thoát nguồn vốn và thật sự tháo gỡ những 

khó khăn bức xúc nhất trong đời sống nhân dân. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã tổ chức 

được gần 50 lớp tập huấn khuyến nông cho hơn 2.000 lượt người. Nhưng tập huấn khuyến nông 

bây giờ cũng không làm ồ ạt mà theo nguyện vọng của người dân, theo nhóm hộ, theo từng bản. 

Không chỉ đầu tư cho tam nông về vật chất và khoa học kỹ thuật, Phù Yên còn tạo dựng 

được các phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa nghèo, làm giàu gắn với những mô hình, những 

nội dung cụ thể. Bà Lường Thị Thẻ, dân bản Lin xã Gia Phù, cho biết: “Nếu nông dân chúng tôi 

phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, ngựa mà trồng cỏ thì sẽ được hỗ trợ tiền, như thế vừa chủ động 

thức ăn cho trâu, bò; vừa tránh thả rông gia súc, bảo vệ được rừng, nương, ruộng mà cũng bảo vệ 

được gia súc khỏi rét, bệnh tật”. Cạnh nhà bà Thẻ là nhà chị Đinh Thị Viêng, chị bảo: Trước đây 

nghèo chẳng có tiền mua gia súc. Nay được Nhà nước cho vay vốn ưu đãi về lãi suất, tôi mua 1 con 

trâu nái, qua 2 năm, nay đã thành 3 con trâu rồi. Tôi trồng 1.500m2 cỏ từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà 

nước, thêm rau xanh, lá rừng và thân ngô, lúa là đủ thức ăn cho cả đàn. Bây giờ trong bản ai cũng 

chăn nuôi thêm, nhà thì nuôi trâu, bò; nhà thì nuôi gà; lợn; nhà thì làm rau xanh và nuôi cá. Không 

làm thêm, kém cạnh với hàng xóm thì xấu hổ lắm. 

Quay lại câu chuyện với ông Cầm Văn Thiết, ông bảo: Phong trào thi đua trong nông dân 

bây giờ rất mạnh và trên nhiều lĩnh vực. Nhưng quan trọng là phong trào rộng khắp ở các xã, bản 

và trong tất cả các dân tộc anh em. Vừa qua, chúng tôi thống kê được trong 2 năm nay toàn huyện 

có hơn 3.200 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, người Thái có tới 269 hộ 

đạt giỏi từ cấp huyện trở lên, 597 hộ người Mường, 127 hộ người Mông, 163 hộ người Kinh và 25 
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hộ người Dao. Các điển hình này có ở cả 26/26 xã trong huyện. Hộ có mức thu nhập từ 70 đến dưới 

100 triệu đồng/năm là 371 hộ; hộ có mức thu từ 100 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng là 407 hộ; 

từ 150 đến 20 triệu đồng là 121 hộ, trên 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu là 107 hộ và trên 300 

triệu đồng là 67 hộ. Kết quả ấy tuy chưa cao nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn ở một huyện đặc biệt khó 

khăn. 
 

11. Kiều Thiện. SAY VỚI NGHỀ NUÔI LỢN / Kiều Thiện // Trang trại việt.- Tháng 

10/2014.- Số 40.- Tr.36. 

“Tôi sẽ bám theo mơ ước của mình đến cùng. Làm nông nghiệp mà không say nghề thì 

sẽ không có gì cả. Mình say nghề, nghề sẽ trả lại niềm vui, sợ  

gì mà không dám đầu tư” - anh Minh tâm sự. 

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Minh - chủ trang trại lợn lớn ở Mai Sơn (Sơn La). Hơn 

chục năm trước, khi mới rời quê hương ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) lên Sơn La làm ăn, anh Nguyễn 

Văn Minh (hiện là giám đốc doanh nghiệp tư nhân Minh Thúy) khởi nghiệp bằng nghề xây dựng. 

Sau một thời gian, thấy xu hướng chăn nuôi gia súc ở Sơn La phát triển mạnh, anh Minh đã chuyển 

sang nghề kinh doanh thức ăn gia súc. “Trong môi trường mới này, chúng tôi mới có điều kiện tìm 

hiểu và thấy rằng nghề chăn nuôi lợn ở Sơn La có những điều kiện rất thuận lợi và thị trường tốt. 

Vậy là chúng tôi bàn với nhau vay vốn để đầu tư nuôi lợn. Cuối năm 2006 chúng tôi đã nuôi những 

con lợn đầu tiên ở trang trại này” - chị Lại Thị Thúy, vợ anh Minh kể. 

Còn anh Minh thì tâm sự: “Nuôi lợn là cái nghề tôi thích từ nhỏ. Tôi thích nghe tiếng lợn ụt 

ịt, ngắm những chú lợn con dũi đất với cái mõm non nớt, thích quấy những chảo cám to bốc hơi 

nghi ngút trên bếp khi tiếng lợn đòi ăn réo rắt vang lên... Nhiều lúc chỉ ước mình có một cái trang 

trại chăn nuôi lợn thật lớn, xung quanh trồng nhiều cây trái như khu chăn nuôi trên phim ảnh 

phương Tây. Thế rồi khi ở tuổi 30 tôi mới có điều kiện biến ước mơ thành hiện thực”. 

Để bắt đầu đam mê ấy, anh Minh đã về công ty cổ phần để lựa chọn cho mình những con 

giống đầu tiên. “Ngày ấy nghèo, vừa phải vay vốn xây chuồng trại, lại mua giống nên chúng tôi chỉ 

dám bắt hơn chục con lợn nái và ít lợn thịt. Vừa bán thức ăn gia súc, vừa làm thêm các nghề trồng 

trọt khác để lấy vốn nhân đàn lợn. May mắn làm sao là những ngày đầu nuôi lứa lợn nào là thắng 

lứa lợn ấy. Cứ thế, vốn của tôi lớn dần lên. Bây giờ tôi đã có hàng ngàn đầu lợn, chỉ riêng lợn nái 

đã là 700 con, đẻ được con nào là nuôi con ấy thành lợn thịt, chẳng bán giống bao giờ. Mỗi tháng 

tôi xuất chuồng khoảng 50 tấn lợn hơi”. 

Tại trang trại của anh Minh ở tiểu khu 19/5; xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La), các khu 

chuồng trại được quy hoạch trong khu vườn cây khá mát mẻ và thoáng đãng. Chuồng được xây 

thành nhiều ô nhỏ, phân loại riêng biệt từng khu: Lợn nái, lợn đực, lợn mới tách mẹ, lợn thịt... Các 

ô chuồng đều có quạt mát, đèn sưởi, đèn thắp sáng, hệ thống nước sạch, nước thải... Bây giờ chăn 

nuôi lớn nên đầu tư cho vật nuôi cũng rất cao. Ở đây luôn có 30 kỹ sư, công nhân chăm sóc đàn 

lợn, hầu hết là người Thái ở địa phương. Lương lao động phổ thông ở đây mỗi tháng 3 - 4 triệu 

đồng, nuôi cơm cả ngày. 
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Chia sẻ về bí quyết của nghề chăn nuôi lợn, anh Minh bảo: Cái quan trọng nhất là mình phải 

có vốn lớn. Nghề chăn nuôi này đầu tư cả chục tỷ đồng, nếu không dài vốn, khi giá lợn xuống thấp 

một thời gian là lỗ và nản chí ngay. Ngoài ra, phải chủ động được con giống tốt. Với gần 700 nái 

lợn hiện có và hàng chục con lợn đực nên con giống của tôi không chỉ đảm bảo số lượng mà còn 

đảm bảo cả chất lượng. Còn đội ngũ giúp việc thì rất lành nghề. Riêng 2 kỹ sư chăn nuôi của tôi là 

cánh tay đắc lực, tôi phải trả họ lương ngót chục triệu đồng/tháng để giữ chân. Có người giỏi, có 

giống tốt, có vốn to, vậy là đảm bảo phần thắng rồi. Còn giá cả thị trường thì lúc xuống, lúc lên. 

Dịp Tết vừa qua, giá lợn hơi xuống chỉ còn hơn 40 ngàn đồng/kg hơi, những hộ không có giống 

chủ động, không có tay nghề tốt là lỗ nặng nhưng tôi vẫn duy trì được đàn. Như bây giờ thì mỗi 

đầu lợn xuất chuồng tôi lãi được từ 500 - 700 ngàn đồng. Tới đây, tôi sẽ có thêm một trang trại nữa 

với mức “khủng” hơn ở đây nhiều lần. Ước mơ của tôi là có từ 6.000 - 10.000 đầu lợn trong 

chuồng.  
 

12. Đinh Hiền. ÔNG TRÙM TRONG ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN HƠN 50.000 BÁNH heroin: ĐỜI CÒN 

LẠI CHIẾC… MŨ RÁCH / Đinh Hiền // Cảnh sát toàn cầu cuối tuần.- Ngày 17/10/2014.- Số 

80.- Tr.20+21. 
 

Trong đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay với số lượng lên tới hơn 

50.000 bánh heroin mà PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra giai đoạn 2, có 

một ông trùm để lại rất nhiều “ấn tượng” đối với những điều tra viên tham gia phá án. Đó là 

Hoàng Văn Tiến (tức Tiến “ái”, SN 1986, trú tại tiểu khu 13 Mộc Châu, Sơn La). Quê gốc 

Quảng Trị, sinh ra và lớn lên ở đất núi Mộc Châu, Tiến “ái” không có được cái “gốc” vững 

chắc như các ông trùm cùng trong đường dây như Sồng A Lâu, Giàng A Đua, Tráng A Tàng, 

Dũng “ộp”… nhưng bù lại, hắn có thừa sự ma lanh mà những ông trùm này còn phải xách 

dép chạy dài. 

KHÔNG NGHIỆN GÌ, CHỈ ĐAM MÊ HỒNG PHIẾN 

Không giống như Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, năm 2013, Tàng đã bị bắt khi đang 

trực tiếp vận chuyển 265 bánh heroin, trị giá 40 tỷ đồng trên đường đến điểm hẹn giao hàng, nổi 

tiếng với căn nhà chọc trời ở phố núi Mộc Châu, ăn chơi khét tiếng), hoặc Dũng “ộp”, Sồng A Lâu 

(những kẻ bán giời không văn tự) trong chuyện ăn chơi, cờ bạc, Tiến “ái” có lối sinh hoạt khá kín 

đáo. Chưa ai nhìn thấy hắn mang những bao tải tiền xuống phố đá gà như Dũng “ộp”, cũng không 

ai thấy hắn vào những khách sạn 5 sao ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh - nơi bán nhiều đồ hàng hiệu 

để sắm cho mình quần áo, giày dép, thắt lưng như Sồng A Lâu. Hắn nói năng cũng chừng mực, 

khôn ngoan chứ không dễ bị bốc đồng, khích tướng như Tráng A Tàng. Nhưng Tiến nghiện hồng 

phiến. Cái này thì đám đệ tử của hắn biết rõ nhất. Hắn nghiện hồng phiến tới mức những con 

nghiện loại ma túy chết người này phải vã mồ hôi nếu biết. Trung bình mỗi ngày, Tiến “ái” cắn vài 

chục viên hồng phiến, hôm nào “đi hàng” (vận chuyển hàng) nhiều, hắn cắn tới 60 viên. 

Nếu như dân chơi thành phố phải mò vào quán karaoke, quán bar để cắn hồng  

phiến cùng bạn bè và thường nghe nhạc để kích thích thì Tiến lại chỉ chơi một mình. Với hắn, việc 

cắn hồng phiến đơn giản như người ta ăn cơm, uống nước. Khi còn làm cửu vạn xách thuê hàng, 
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mỗi ngày hắn chỉ cắn 1 - 2 viên để lấy tinh thần, nhưng từ khi làm ông trùm, phải chịu nhiều “áp 

lực” hơn, đặc biệt trong những chuyến hàng lớn, Tiến “ái” thường nhai hồng phiến như nhai kẹo, 

cao điểm có hôm hắn phải cắn tới 60 viên. Tiến kể rằng, hắn được thưởng thức loại hồng phiến đặc 

biệt tốt, sản xuất ở Myanmar, chứ không phải hàng Tàu, thế nên người hắn lúc nào cũng tỏa ra mùi 

thơm rất quyến rũ, hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào. 

Theo lời khai của Tiến, từ đầu tháng 2/2011 đến 3/7/2012, hắn đã buôn bán trót lọt 23.700 

bánh heroin, hơn 215.000 viên ma túy tổng hợp, 16,4kg ma túy đá, một số lượng lớn ketamin... Lần 

chuyển hàng ít nhất có 3 xe tham gia, những chuyến hàng lớn, hắn phải huy động tới 6 xe ôtô. 

Trong đó chỉ có một xe duy nhất chở hàng, còn những xe sau có nhiệm vụ “chim lợn” và bảo vệ. 

Khi có động, chúng tẩu tán hàng hoặc quay đầu xe bỏ chạy. Theo lời khai của Tiến “ái” thì có 

những ngày, Tiến đi tới 2 chuyến, mỗi chuyến 500 bánh heroin, lãi tới 700.000USD. 

TỪ CỬU VẠN VƯƠN LÊN VỊ TRÍ ÔNG TRÙM 

Ngày đầu tiên bước chân vào thế giới ma túy, Tiến “ái” xách hàng thuê cho Nguyễn Thanh 

Tuân (một ông trùm ma túy người Kinh). Mỗi lần đi giao hàng cho khách (thường 2 - 3 bánh 

heroin), Tiến “ái” được trả công khoảng chục triệu đồng. Không vung vẩy ăn chơi, Tiến âm thầm 

tích tiểu thành đại, khi đã có trong tay số vốn khoảng gần trăm triệu, Tiến xin với Tuân cho bắn 

“ké” một vài cây heroin để có thêm thu nhập. 

Một thời gian làm cho Tuân, Tiến “ái” nắm được cơ bản những mánh khóe buôn ma túy, 

nhưng Tuân chỉ là dạng cò con so với Tàng Keangnam, Dũng “ộp” và đặc biệt là Giàng A Đua, bởi 

thế, hắn quyết định rời bỏ Tuân và sang đầu quân cho Dũng “ộp” (tức Nguyễn Hùng Dũng, SN 

1979, ở tiểu khu 6 Mộc Châu, Sơn La). Trước đây, Dũng là đệ tử của Sồng A Lâu (SN 1977, trú tại 

bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La). Việc chuyển hàng trong đường dây của Sồng 

A Lâu, Dũng “ộp” phụ trách toàn bộ. Sồng A Lâu là kẻ thích chơi ngông và dễ bị khích tướng. Đệ 

tử trong đường dây của Lâu toàn người Lào. Mỗi lần vận chuyển ma túy, đám này lại mang theo 

tiểu liên, lựu đạn đi áp tải và sẵn sàng nhả đạn nếu bị công an tập kích hoặc bị các băng nhóm khác 

cướp hàng. 

Kết Tiến “ái” vì thấy kẻ này có “chí tiến thủ” và khá kín tiếng, dần dần, Dũng “ộp” tin tưởng 

tuyệt đối Tiến “ái”, trong những chuyến hàng lớn của Dũng, đều có sự tham gia của Tiến “ái”. Và 

không phụ lòng tin của ông trùm, Tiến “ái” ngày càng thể hiện sự khôn ngoan, sắp xếp tổ chức 

đường dây đâu ra đấy. Từ ngày có Tiến “ái”, Dũng “ộp” nhẹ đi được 9 phần, nhưng hắn cực kỳ 

quái khi luôn tìm cách khống chế để Tiến “ái” suốt đời chỉ là đệ tử, bằng cách yêu cầu các đầu mối 

giao hàng chỉ giao hàng cho Tiến “ái” khi được Dũng đồng ý vì vậy, Tiến “ái” muốn vươn lên vị trí 

ông trùm cũng khó. 

Nhiều đêm suy nghĩ, quyết không thể đứng mãi ở vị trí , chiếu dưới, Tiến “ái” đã bí mật tìm 

tới ông trùm Sồng A Lâu và được Lâu cung cấp số lượng hàng lớn hơn cả những đầu mối của Dũng 

“ộp”. Thậm chí, Lâu còn tuyên bố, Tiến “ái” muốn lấy bao nhiêu hàng cũng có, chỉ sợ không đủ 

tiền. Những lần giao hàng cho Dũng “ộp”, Tiến để mắt tới Trần Thu Hằng, (tức Hằng “đắc”, SN 

1978, ở Ngô Quyền, Bắc Giang). Hằng chỉ là kẻ tép riu trong làng ma túy nhưng thị lại có mối 
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quan hệ đặc biệt thân thiết với các tay to ở vùng đất Bắc Ninh, Bắc Giang, trong đó có Thụ “Loan” 

(tức Nguyễn Văn Hoàn, SN 1965, trú khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh). Mới đây, Thụ 

“Loan” đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ; thu 6 khẩu súng các loại, lựu đạn, đao, 

kiếm và hàng trăm viên đạn; một bánh heroin trọng lượng 345 gram, các dụng cụ dùng để sử dụng 

ma túy tổng hợp, nhiều chất bột nghi ma túy tổng hợp, một máy dập viên ma túy tổng hợp, một cân 

tiểu ly, các loại máy rung, máy quấy, máy sấy, một số hóa chất và thuốc tân dược có thể dùng để 

pha chế, sản xuất ma túy tổng hợp... 

Được Thụ “Loan” dẫn mối, Tiến “ái” nhanh chóng có trong tay hàng chục đầu mối buôn ma 

túy rất lớn ở Bắc Giang. Chỉ trong một thời gian ngắn, Tiến đã trở thành bạn hàng tin cậy của 

những “tay to” này và từ đó nguồn hàng của hắn không hạn chế, vừa cạnh tranh được chất lượng 

cũng như giá cả. Vì thế ông trùm của Tiến “ái” cũng được đôn lên từ đó. 

ĐỜI CÒN LẠI CHIẾC MŨ… RÁCH 

Kết thúc giai đoạn 2 của chuyên án triệt phá đường dây ma túy với số lượng hơn 50 nghìn 

bánh heroin, PC47 Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ hơn 100 đối tượng. Tiến “ái” nhanh chân 

trốn thoát. Do trước đó thường cho các bạn hàng ở Bắc Giang nợ tiền nên đến khi trốn chạy, hắn 

coi như bỏ của chạy lấy người luôn và mặc dù đã từng có trong tay số tiền khủng, nhưng đến khi 

chạy trốn, Tiến hầu như chỉ còn hai bàn tay trắng. Hắn chạy về nhờ sự trợ giúp của Sồng A Lâu. 

Ở xã Xuân Nha, Mộc Châu trước đây, người Pháp khi lên vùng đất này khai phá đã chọn 

vùng đất cao nhất làm bãi đỗ cho máy bay trực thăng. Sau, bãi đất khá bằng phẳng bị bỏ hoang, 

đường lên độc đạo, ngoằn ngoèo, đứng bên trên có thể quan sát được hết những người muốn đi lên, 

nhận thấy đây là nơi nương náu lý tưởng cho những kẻ trốn lệnh truy nã, Sồng A Lâu cho dựng một 

dãy lán để làm nơi tá túc cho các đệ tử bị truy nã. Tiến “ái” được đưa lên đây ở và hằng ngày được 

đàn em của Lâu lên tiếp tế lương thực, nước uống. 

Tiếng là tự do nhưng sống trên đỉnh núi quanh năm chỉ có mây mù bao phủ, Tiến “ái” chịu 

không nổi đã mò xuống bản chơi cho đỡ buồn. Thấy một kẻ người Kinh lạ hoắc lạ huơ, mấy gã trai 

bản say rượu đã cà khịa, đánh nhau với Tiến “ái”. Vừa bị đánh đau, vừa bị đồn biên phòng bắt về 

trụ sở để giải quyết, Tiến “ái” hốt hoảng khi nhận ra, chỉ vì một phút không chịu nổi sự cô đơn của 

mình đã xảy ra cơ sự đáng tiếc. Thấy Tiến khả nghi, đồn biên phòng đã giao hắn cho Công an 

huyện Mộc Châu. Và câu chuyện hắn tự chui đầu vào rọ có lẽ là chương đen tối nhất trong  

lịch sử buôn ma túy của Tiến. 

Được đưa về Công an tỉnh Quảng Ninh phục vụ công tác điều tra, Tiến gần như bị khuất 

phục hoàn toàn khi nghe tin hơn 100 đối tượng trong đường dây của hắn đã bị bắt, đã khai báo 

thành khẩn. Một lần đi cung, nhìn thấy Tiến đội chiếc mũ vải cáu bẩn, rách bươm, điều tra viên bảo 

hắn vứt đi vì nhìn thảm quá. Tiến “ái” ngậm ngùi: “Đời em giờ chỉ còn đúng chiếc mũ này là đáng 

giá. Cán bộ làm ơn đừng vứt của em đi”. Cũng giống như kết cục của đa số nhũng ông trùm ma 

túy, cả đời nhăm nhăm kiếm tiền bất chính, có kẻ chưa kịp tiêu như Nguyễn Văn Tám, có kẻ lại đốt 

như phá mả kiểu Dũng “ộp”, Sồng A Lâu, Tàng Keangnam, nhưng hầu hết tất cả khi bị bắt, của nả 

chẳng còn gì đáng kể. Tiến “ái” khác đám nghiện lòi ở chỗ chơi ma túy tổng hợp một thời gian là 
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não bắt đầu “nhũn”, đầu óc lại cực kỳ minh mẫn, nhớ chi tiết những lần giao hàng, số lượng bao 

nhiêu, ở đâu, đi xe gì, bạn hàng đi xe biển số gì... đặc biệt hàng trăm số điện thoại của bạn hàng, 

Tiến đọc vanh vách dù cả năm trời không còn liên lạc. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 1 của vụ án được 

chia thành 4 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, có sự tổ chức, tham gia của 89 bị can. 

Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu hiện trốn truy nã tại Lào cầm đầu, cùng đồng phạm mua bán 

ma túy heroin, ma túy đá và ma túy tổng hợp dạng viên nén từ Lào về Việt Nam và sang Trung 

Quốc. Đường dây thứ hai do bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (Dũng “ộp”) và Sồng A Lâu cầm đầu. 

Đường dây thứ ba, mua bán ma túy heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do Nguyễn Thanh Tuân 

cùng vợ là Vũ Thị Thanh Huyền cầm đầu. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc 

Đoan (tức Lan) cầm đầu mua bán trái phép ma túy heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc. Các 

đường dây này hoạt động theo mô hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra 

các tỉnh, thành trong nước và sang Lào, Trung Quốc. 

Đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, nhiều 

chủng loại ma túy khác nhau từ Lào qua Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án tử hình đối với 30 bị cáo, mức án chung thân cho 13 bị cáo trong vụ 

án này.  
 

Cũng xem: 
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17/10/2014.- Số 2694.- Tr.4. 
 

14. Đình Hải. NUÔI TRÂU, BÒ NHỐT CHUỒNG: LỢI ÍCH NHIỀU MẶT / Đình Hải // Kinh tế 

nông thôn.- Ngày 17/10/2014.- Số 42.- Tr.11. 

Trước đây, các hộ dân ở xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai - Sơn La) thường chăn nuôi nhỏ 

lẻ, thả rông, chưa có biện pháp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, chưa đầu tư về giống, thức 

ăn, chuồng trại nên hiệu quả kinh tế không cao. Song từ khi áp dụng mô hình nuôi trâu bò 

nhốt chuồng, người dân đã tiếp cận hướng phát triển kinh tế mới. 

Thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, xã Chiềng 

Bằng từng bước đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đưa các mô hình có giá trị kinh 

tế cao vào sản xuất như nuôi cá lồng, nuôi lợn quy mô lớn,... Đặc biệt, mô hình chăn nuôi trâu, bò 

nhốt chuồng được coi là bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương. 

Để khuyến khích người dân phát triển và duy trì phương thức nuôi trâu, bò nhốt chuồng, xã 

chủ động phối hợp với ngành chức năng và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai tạo 

điều kiện cho nông dân vay vốn đầu tư mở rộng chuồng trại, giống, thức ăn và mở các lớp tập huấn 

kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh cho đàn trâu, bò. Vì vậy, 2 năm trở lại đây, số lượng đàn 

trâu, bò trong xã tăng lên đáng kể, Tính đến hết tháng 9/2014, tổng đàn trâu bò của Chiềng Bằng là 

2.900 con, đa số đều được các hộ nuôi theo phương thức nhốt chuồng. 
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Từ việc phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, nhiều hộ dân trong xã đã có thu 

nhập ổn định, từng bước khắc phục khó khăn và có thêm thu nhập. Thấy được hiệu quả kinh tế từ 

nuôi trâu, bò nhốt chuồng, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển đàn trâu, bò tại gia đình. Ngoài 

ra, lực lượng khuyến nông huyện và xã cũng thường xuyên xuống cơ sở tư vấn kỹ thuật chăn nuôi 

cho các hộ để người dân có thể nắm bắt được kiến thức, từ đó áp dụng vào thực tế sản xuất. 

Ông Là Văn Liên ở bản Lọng Đán cho biết: “Nuôi trâu, bò nhốt chuồng có nhiều cái lợi, có 

thể tránh được gió rét, vệ sinh chuồng tốt nên đàn trâu, bò lớn nhanh, khỏe, phục vụ tốt nhu cầu cày 

kéo sản xuất nông nghiệp và sinh sản. Trong quá trình nuôi, gia đình tôi luôn chủ động phòng bệnh 

cho đàn trâu, bò, đồng thời tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như ngô, cỏ voi... làm thức ăn cho 

chúng. Hiện, gia đình tôi có đàn trâu, bò 30 con, trong đó có 9 con sinh sản. Ban đầu do ít vốn nên 

tôi chỉ đầu tư vài ba con theo phương thức “lấy ngắn nuôi dài”. Khi tích lũy đủ vốn, tôi đầu tư 

chuồng trại và bò giống, có thời điểm, đàn bò sinh sản của gia đình lên đến 15 con. Hằng năm, trừ 

chi phí, gia đình tôi có thu nhập trên 50 triệu đồng từ tiền bán trâu, bò”. 

Không chỉ gia đình ông Liên mà nhiều hộ khác ở Chiềng Bằng cũng có thu nhập khá từ mô 

hình nuôi bò nhốt chuồng. Tất cả đều khẳng định hiệu quả vượt trội của phương thức này so với 

cách thức nuôi truyền thống trước đây. Chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo, vận động bà con 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đặc biệt là nhân rộng mô hình nuôi trâu, bò nhốt chuồng. 

Đây là hướng đi phù hợp trong điều  

kiện diện tích đất nông nghiệp của xã hạn hẹp. 

Ông Tòng Văn Tám, Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, cho biết: “Hiện, xã  

đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mới như nuôi cá lồng, nuôi lợn, trong đó mô hình nuôi 

trâu, bò nhốt chuồng đã khẳng định được hiệu quả kinh tế, giúp bà con tận dụng phụ phẩm nông 

nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò, chống được đói rét, dịch bệnh và quản lý được tổng đàn. Trong 

thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình ra các bản để nâng cao thu nhập cho bà con, nhất là ở 

các khu tái định cư trên địa bàn”. 

Những năm trước, người dân Chiềng Bằng chịu nhiều thiệt hại do phương thức chăn nuôi cũ 

khiến trâu, bò bị dịch bệnh, chết rét. Nay với cách làm mới, bà con chủ động hơn trong việc chăm 

sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc. Hy vọng, mô hình này sớm được nhân rộng ở nhiều địa 

phương để đồng bào có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. 
 

15. Kiều Thiện. ẤM NO VỀ TỪ CUỘC SỐNG ĐỊNH CƯ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 21/10/2014.- Số 252.- Tr.13. 
 

Huyện Sông Mã (Sơn La), có 16/19 xã thuộc khu vực 3, vùng biên giới với 245 bản đặc 

biệt khó khăn; hơn 85% dân cư là đồng bào thiểu số. Từ cuộc sống liên tục di canh di cư, giờ 

đây người dân Sông Mã đã ổn định nơi ở, sản xuất... 

XÂY BẢN LÀNG BỀN VỮNG 

Trong căn nhà gỗ rộng lớn trên đỉnh Pá Nó ở xã Chiềng Cang, lão nông Lù A Tếnh - dân tộc 

Mông, kể cho tôi nghe về quá trình định cư, làm giàu của mình, của bản. Lão Tếnh bảo rằng, người 
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Mông quen sống trên những rặng núi cao và có tập tục di cư trong nhiều đời qua để tìm đất mới 

tiện lợi cho sản xuất, sinh sống. Nhưng mỗi lần di cư đến một nơi ở mới là quá trình đồng hành với 

đói, khổ, phá rừng, cạnh tranh nương rẫy, nguồn nước… với các dân tộc sở tại. Những năm gần 

đây, hầu hết người Mông ở vùng cao Sông Mã cũng như ở Sơn La đã thực hiện định cư, định canh, 

hình thành những bản làng bền vững... 

Thì ra người Mông ở Pá Nó đã hiểu được rằng sự di cư liên tục của họ đã gián tiếp tạo ra 

những bất bình đẳng so với các dân tộc khác từ nhiều góc độ khác nhau. Những lần bỏ bản đi tìm nơi 

ở mới của họ không chỉ gây ra những bất cập cho người dân sở tại nơi họ chuyển đến mà còn gây 

khó khăn cho quá trình quan tâm đầu tư của Nhà nước. “Nhà nước có muốn giúp dân, muốn làm cho 

dân con đường lớn, cái điện thắp sáng, cái lớp học, trạm y tế... cũng không thực hiện được. Bây giờ 

định cư là có thêm nhiều cái mới, cái hay. Mới nhất là cái điện lưới quốc gia Nhà nước vừa kéo cho 

dân bản tháng vừa rồi. Có đường tốt là dân có xe máy, ô tô; có nương vườn ổn định là có đàn trâu, bò 

lớn; có vườn cây ăn quả; có nhiều gia súc, gia cầm. Trẻ con trong bản có lớp học chữ, sức khỏe con 

người có trạm y tế chăm lo...” - lão Tếnh bảo vậy. 

Ngay dưới chân dãy núi Pá Nó, ông Lò Văn E - dân tộc Thái, là nông dân giỏi  

ở bản Bó Lạ, xã Chiềng Cang đang lúi húi chăm sóc vườn cây ăn trái của mình. Ông bảo: Sông Mã 

là nơi hội tụ của nhiều dân tộc anh em nhưng tình đoàn kết thì rất lớn và chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước rất công bằng. Bởi thế các dân tộc đều có điều kiện phát triển thuận lợi. 

CHUNG MỘT ƯỚC MƠ 

Đến xã Huổi Một, gia đình ông Lò Văn Cấu (dân tộc Xinh Mun) đang có một “cuộc họp gia 

đình để bàn về hướng đầu tư làm ăn trong thời gian tới” - như lời ông Cấu nói. Việc cần bàn của 

gia đình ông chính là “sang năm sẽ phải bắc thêm ống dẫn nước từ trên rừng về để khai hoang thêm 

mấy ngàn m2 ruộng nước, làm thêm 2 cái ao thả cá và mua thêm được ít nhất là 1 cặp trâu, 1 cặp bò 

sinh sản. Huyện đã cho chúng ta vay vốn để phát triển sản xuất, tập huấn khuyến nông và hỗ trợ 

mình những cây giống, con giống tốt... vì thế không thể đói nghèo mãi được” - ông Cấu bảo với 

mọi người trong nhà. 

Tâm sự với tôi, ông bảo: Người Xinh Mun vốn là một dân tộc đặc biệt khó khăn trong số các 

dân tộc thiểu số ở Sông Mã. Bây giờ Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ nhiều, điều kiện xóa nghèo 

cũng rất thuận lợi, chúng tôi cũng phải bảo nhau đồng lòng xóa nghèo, xây dựng quê hương… 

Theo Chủ tịch UBND huyện Sông Mã - ông Nguyễn Văn Cảnh, trong 5 năm vừa qua, toàn 

huyện đã có gần 18.000 lượt hộ dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số hơn 

288 tỷ đồng. Các chính sách đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… cũng được huyện 

cân đối để đảm bảo những điều kiện phát triển tốt nhất cho người dân. 

“Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện hàng năm giảm từ 2 - 3%, hiện chỉ còn dưới 27,7%; bình quân 

thu nhập đầu người đã tăng lên hơn 10,8 triệu đồng năm 2014” - ông Nguyễn Văn Cảnh 
 

16. Đức Sơn. QUỲNH NHAI (SƠN LA): NGHÈO NHƯNG… HOANG! / Đức Sơn; Minh Tuấn // 

Đại đoàn kết.- Ngày 22/10/2014.- Số 295.- Tr.10. 
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Dốc hàng trăm tỷ đồng từ tiền ngân sách Nhà nước để xây dựng hàng loạt công trình 

xây dựng cơ bản như chợ, trường học, trạm y tế, bến xe… phục vụ cho cuộc “đại” tái định 

cư, tuy nhiên chỉ có tác dụng làm cảnh… Người dân đau xót như “đứt từng khúc ruột” thì 

cán bộ chính quyền địa phương lại thờ ơ.  

Để phục vụ cho việc xây dựng Dự án Thủy điện Sơn La, toàn bộ trung tâm huyện lỵ Quỳnh 

Nhai phải di chuyển đến địa điểm mới để “đóng đô” là địa bàn Phiêng Lanh, xã Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai. Để an cư tại vùng đất mới này, huyện Quỳnh Nhai đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng 

từ nguồn vốn di dân tái định cư, xây dựng hàng loạt công trình xây dựng cơ bản, hình thành bộ mặt 

đô thị của trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai mới. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, nhiều công trình tiền tỷ 

đã hoàn thành và bàn giao hơn 4 năm nay nhưng vẫn bỏ hoang phơi sương, phơi nắng và đang 

xuống cấp từng ngày. Điển hình trong đó có 3 công trình chợ là chợ Trung tâm huyện (11 tỷ đồng), 

chợ khu vực Bệnh viện (5 tỷ đồng) và chợ Phiêng Nèn (4 tỷ đồng) chưa đưa vào sử dụng, rất lãng 

phí.  

Có mặt tại khu chợ Phiêng Nèn, chúng tôi nhận thấy khu chợ rất hoành tráng với các hạng 

mục công trình khá hoàn thiện mặc dù đã bàn giao gần 4 năm nhưng không được đưa vào sử dụng. 

Bên trong chợ, hệ thống hạ tầng nằm ngập chìm trong lớp cỏ dại mọc um tùm. Toàn bộ khu nền 

chợ có dấu hiệu bị sụt lún, nền, tường một số nơi đã nứt toác. Các cánh cửa sắt của các ki ốt kinh 

doanh bị hoen gỉ và các thiết bị có giá trị bị tháo trộm gần hết. 

Tiếp tục khảo sát tại khu chợ Bệnh viện chúng tôi nhận thấy nơi này tình trạng cũng bi đát 

không kém. Ngay cả cái biển ghi tên chợ cũng bị bong tróc, rụng rời hết khiến người lạ đi qua 

không biết đây là khu chợ nào. Thấy khu chợ bỏ hoang phí, một số người dân đã “nhảy dù” vào 

khu chợ tận dụng nền bê tông để phơi nông sản, còn phần đất thì cải tạo trồng ngô, khoai sắn phục 

vụ chăn nuôi. Ông Bàn Văn Lượng (sống sát chợ Bệnh viện) than thở: “Cách đây vài năm, buổi đầu 

khai trương, có hơn chục hộ vào chợ buôn bán, tuy nhiên, họ cũng chỉ bám trụ được vài ngày rồi 

rút lui vì không ai lui tới khu chợ này để mua sắm. Từ đó, đến nay, chợ bỏ hoang, không ai trông 

nom, bảo vệ. Người dân đề nghị chuyển đổi mục đích cho đỡ phí nhưng chẳng thấy cơ quan nào 

ngó ngàng tới. Cả núi tiền xây xong bỏ hoang người dân xót xa như xát muối vào ruột, như trong 

khi đời sống của đại đa số người dân còn rất nghèo, đói ăn…”.  

Qua khảo sát thực tế tại địa phương này chúng tôi nhận thấy, chỉ trong vòng bán kính 

khoảng 5km tại xã Mường Giàng có đến 5 cái chợ, trong đó 3 chợ kiên cố, 2 chợ tạm. Duy nhất chỉ 

có chợ Trung tâm huyện Quỳnh Nhai đang hoạt động nhưng cũng chỉ lèo tèo vài hộ kinh doanh ở 

tầng 1, còn tầng 2 và các ki ốt vẫn còn bỏ trống, không một bóng người. 

Liệu có cần quá nhiều chợ trên bán kính hẹp như vậy trong khi dân cư chưa phải là đông 

đúc? Theo người dân địa phương, để khai thác các chợ trên, mới đầu UBND huyện Quỳnh Nhai đã 

tổ chức cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Mức khoán ban đầu huyện đưa ra cho doanh nghiệp 

trúng thầu là 120 triệu đồng/năm/3 chợ. Thế nhưng, qua 1 năm đưa vào vận hành thì mức khoán 

trên doanh nghiệp không thể đảm bảo, huyện đã họp bàn tháo gỡ khó khăn, giảm mức khoán xuống 
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còn 57 triệu đồng/năm/3 chợ. Tuy nhiên, hiện nay mới có chợ Trung tâm huyện lỵ đi vào hoạt 

động. 

Chia sẻ về thực trạng trên, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Đầu tư Tuấn Việt (cơ 

quan quản lý 3 chợ trên) cho biết, nguyên nhân khiến 3 khu chợ vắng người kinh doanh là do dân 

số của huyện Quỳnh Nhai còn ít, tại các xã đều có chợ phiên nên nhu cầu ra các chợ trung tâm 

huyện mua sắm không nhiều. Đồng thời, dọc tuyến đường khu Phiêng Lanh các hộ đều buôn bán 

tại nhà nên việc thu hút các hộ  

vào chợ kinh doanh là khó khả thi.  

Bàn về hướng giải quyết, ông Lò Văn Ngoạn - Chủ tịch UBND xã Mường Giàng (nơi có 

nhiều công trình tiền tỷ bỏ hoang) cho hay, trong thời gian qua, để khắc phục tình trạng các công 

trình chợ chưa đưa vào khai thác, chính quyền địa phương đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân vào họp 

trong chợ miễn thu phí trong những năm đầu nhưng cũng chưa thu hút được nhiều hộ kinh doanh.  

Có thể nhận thấy, nhiều công trình tiền tỷ để phục vụ cuộc “đại di dân” ở Quỳnh Nhai chỉ 

xây lên để… giải ngân tiền ngân sách mà chưa tính toán đến nhu cầu thực sự của địa phương. Đáng 

bàn hơn, khi các công trình xây dựng lên rồi không sử dụng được thì ngành chức năng huyện 

Quỳnh Nhai lại không ai ngó ngàng tới.  

Thiết nghĩ, đã đến lúc ngành chức năng tỉnh Sơn La cần vào cuộc làm rõ vì sao các công 

trình bỏ hoang và truy trách nhiệm đến cùng đối với các đơn vị, cá nhân liên quan. Đồng thời đưa 

ra những biện pháp khắc phục để các công trình sớm đưa vào sử dụng tránh lãng phí kéo dài.  
 

17. P.V. KHẢO SÁT TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TẠI SƠN LA / P.V // 

Nhà báo và công luận.- Ngày 23/10/2014.- Số 42.- Tr.4. 
 

Vừa qua, đại diện của Hội Nhà báo Việt Nam cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã 

có chuyến thị sát về công tác bảo vệ quyền trẻ em ở tỉnh Sơn La. Tại đây, các thành viên của đoàn 

có điều kiện tiếp cận với dân bản và trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, tìm hiểu về tình trạng trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, tình hình học tập, vui chơi giải trí… nhằm thực hiện cam kết công tác 

tuyên truyền về bảo vệ trẻ em giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

đã được ký kết trước đó… 
 

18. Thùy Dung. HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ 

VIỆT NAM 20-10 / Thùy Dung // Quân khu 2.- Ngày 23/10/2014.- Số 822.- Tr.6. 
 

…Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 

ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ như: Tổ chức gặp mặt tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ - 

thể dục thể thao, các hoạt động hướng về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức cho chị em tham 

quan các căn cứ cách mạng, khu di tích lịch sử, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Quân đội; 

tham dự học tập kinh nghiệm, cổ vũ Hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” tỉnh Sơn La và tổ 

chức thi đấu bóng chuyền nữ giữa các hội, chi hội phụ nữ cơ sở, đội bóng nữ các trường học kết 

nghĩa trên địa bàn đơn vị đóng quân do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức... Bộ Chỉ huy 
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quân sự tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ hội viên nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống tốt 

đẹp của người phụ nữ Việt Nam, động viên chị em đoàn kết, luôn giữ vững phẩm chất đạo đức 

“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”… 
 

19. Vũ Hương. NGÃ BA CÒ NÒI / Vũ Hương // Quân khu 2.- Ngày 23/10/2014.- Số 822.- 

Tr.8. 
 

Ngã ba Cò Nòi thuộc huyện Mai Sơn (Sơn La) là địa danh đã tồn tại trong tâm thức nhiều 

thế hệ người dân Tây Bắc bởi nơi đây được ví như “tọa độ lửa” bị thực dân Pháp bắn phá dữ dội 

hòng “chặt đứt” sự tiếp tế của quân và dân ta trong thời gian diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Ngã ba lịch sử đã đi vào huyền thoại là một phần của trận thư hùng “năm mươi sáu ngày đêm 

khoét núi ngủ hầm”... 

Đầu năm 1954, lúc các đơn vị bộ đội hối hả hành quân lên Tây Bắc, thì hơn 8.000 thanh 

niên xung phong (TNXP) có mặt rải dọc đường 41 (nay là quốc lộ 6) từ Chợ Bờ - Suối Rút (Hòa 

Bình), qua ngã ba Cò Nòi (Sơn La), vượt đèo Pha Đin lên lòng chảo Mường Thanh (huyện Điện  

Biên, tỉnh Lai Châu) sẵn sàng làm công tác phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Mọi con 

đường lên Tây Bắc và lên Điện Biên, đều phải vượt qua vô vàn những đèo cao, vực thẳm, suối 

dữ, sông sâu. Để bảo đảm giao thông cho cơ động xe pháo và hậu cần chiến dịch, cùng với bộ đội 

và dân công, lực lượng TNXP giữ vai trò chủ chốt trong việc mở mới và sửa chữa một số trục 

đường từ chiến khu Việt Bắc lên chiến trường Tây Bắc. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi là điểm trọng yếu trên đường ra mặt trận 

của quân ta, bởi vì đây là ngã ba đường 41 (nay là quốc lộ 6) với đường 13 (nay là quốc lộ 37), là 

những con đường nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, Khu III, Khu IV với chiến trường 

Điện Biên Phủ. Ngã ba Cò Nòi có vị trí quan trọng như vậy nên địch tập trung đánh phá rất ác liệt 

nhằm cắt đứt con đường huyết mạch chi viện lực lượng bộ đội, dân công, vận chuyển vũ khí... 

cho chiến trường. Với tinh thần cả nước phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng vạn thanh niên 

xung phong đã trực tiếp bám trụ, bảo đảm giao thông cho tuyến đường huyết mạch này. Trong 

chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng thanh niên xung phong làm nhiệm vụ tại trọng điểm ngã ba 

Cò Nòi luôn phải hứng chịu những trận bom ác liệt, dai dẳng. Vào thời kỳ cao điểm, có ngày máy 

bay Pháp ném xuống đây 300 quả bom các loại với trọng lượng gần 70 tấn thuốc nổ. Kết thúc 

chiến dịch Điện Biên Phủ, khoảng 100 TNXP thuộc Đội 34 và Đội 40 đã anh dũng hy sinh khi 

tuổi đời còn rất trẻ, có lúc cả một tiểu đội gồm 12 người đang làm nhiệm vụ san hố bom đều đã 

hy sinh khi vướng phải bom nổ chậm của địch. 

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” như truyền thống muôn đời của người Việt Nam, 

địa điểm ngã ba Cò Nòi với diện tích trên 20.000m2 đã xây dựng “Đài tưởng niệm Thanh niên 

xung phong”. Khu di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. Bên cạnh đó, Nhà lưu 

niệm thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi đang được trưng bày những di vật thể hiện một phần 

những khó khăn, gian khổ của lực lượng làm nhiệm vụ tại nơi đây. 
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Đây Cò Nòi, đây Pha Đin - Những địa danh kiêu hùng trong những ngày cả nước ra trận, 

tấp nập “chị gánh anh thồ”. Bom đạn Pháp đã không san phẳng được Cò Nòi, Pha Đin, thì lẽ dĩ 

nhiên, phải khuất phục trước bản lĩnh ngoan cường của những TNXP quyết tử cho Tổ quốc quyết 

sinh! Lịch sử ngã ba Cò Nòi là hình ảnh thu nhỏ lịch sử của một cuộc chiến tranh toàn dân vệ 

quốc, toàn diện vệ quốc, lấy lòng dũng cảm của những người giữ nước chống lại dã tâm xâm lược 

của quân cướp nước... Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi rằng: “Ngã 

ba Cò Nòi là một cửa ải, tất cả những người ra trận đều phải vượt qua”. 
 

20. Nguyễn Hồng Sáng. NÀ UN TRONG CÓ ĐẢNG VIÊN SỒNG A SỆNH / Nguyễn Hồng 

Sáng // Quân đội nhân dân.- Ngày 25/10/2014.- Tr.3. 
 

Nằm bên dòng suối Nàng Lệ trong mát, hiền hòa, tính đến cuối năm 2014 này, bản Nà Un 

Trong (xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) vừa tròn 10 tuổi. Với 117 nhân khẩu, 16 hộ 

gia đình người dân tộc Mông ở bản “trẻ tuổi” này quanh năm chăm chỉ làm ăn, sống quây quần, 

yêu thương, giúp đỡ nhau như một đại gia đình giữa đại ngàn Tây Bắc. Cũng chừng ấy năm, từ 

khi bản được thành lập, người dân khắp trong xã, ngoài huyện, trên tỉnh đều biết tiếng người 

trưởng bản nhiệt tình, gương mẫu, hay làm, hết lòng chăm lo cuộc sống của bà con dân bản. Anh 

còn là một tiểu đội trưởng dân quân năng nổ, trách nhiệm. Người trưởng bản và tiểu đội trưởng 

dân quân ấy là đảng viên Sồng A Sệnh. 

Theo già làng Sồng Pé Lù, cách đây 15 năm về trước, với tập quán du canh, du cư, bà con 

trong bản Nà Un Trong cứ phải dắt díu nhau đi hết cánh rừng này đến ngọn núi nọ để kiếm từng 

bữa ăn. Bữa ăn hằng ngày của đồng bào trong bản chỉ trông vào những thứ kiếm được trong rừng, 

dưới suối, vì thế đói nhiều hơn no. Cũng do cuộc sống nay đây mai đó nên trẻ em cũng không có 

điều kiện đến trường. Đã vậy, phần lớn cánh đàn ông, người già, thanh niên trong bản đều mắc 

phải nghiện hút. Hết năm này qua năm khác, hết ngày này đến tháng nọ, họ chỉ quanh quẩn, lẩn 

thẩn, u mê bên bàn đèn, khói thuốc, không thiết gì đến cái chòi, cái rẫy; không thiết nuôi con trâu, 

con lợn, con gà. Cánh tay của người đàn ông trong bản khi ấy chỉ quen cầm tẩu thuốc mà quên đi 

cái cày, cái cuốc; quên đi cả con dao phát rừng làm nương… Vì thế, cuộc sống của người dân 

trong bản khó khăn, túng quẫn trăm bề. 

Cho đến cuối năm 2004, được chính quyền và bộ đội địa phương vận động, giúp đỡ, Sồng 

A Sệnh khi ấy mới là một thanh niên trẻ tuổi nhưng có tư tưởng tiến bộ đã thuyết phục bà con 

chuyển từ Nông Tầu (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn) về vùng đất Mường Sai (huyện Sông Mã) 

làm điểm an cư. Sồng A Sệnh thống nhất với người già trong bản đặt tên cho nơi ở mới của đồng 

bào là bản Nà Un Trong với ý nghĩa yên bình, no ấm. Được người dân trong bản tín nhiệm bầu 

làm trưởng bản, Sồng A Sệnh luôn năng nổ, nhiệt tình, cùng với cán bộ, nhân viên Trạm 2, Bộ 

Tham mưu Quân khu 2 đến từng nhà, gặp từng người nghiện thuốc phiện để thuyết phục họ đi 

cai. Bằng những lời hay, lẽ phải, anh cùng với bộ đội vận động gia đình họ nhổ bỏ cây thuốc 

phiện để trồng cây ngô lai 10 do Nhà nước cung cấp giống. 
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Tuy nhiên, do bản vừa được chuyển về nơi ở mới nên cuộc sống của đồng bào còn gặp 

muôn vàn khó khăn. Bản Nà Un Trong lúc ấy với 5 không: Không điện, không đường, không 

trường, không trạm, không nước sạch; trong khi đó, số người nghiện thuốc phiện chiếm tỷ lệ khá 

cao. Ngày đó, hầu như gia đình nào ở bản Nà Un Trong cũng có người hút thuốc phiện. Vì thế, 

công tác tuyên truyền, vận động đồng bào không trồng cây thuốc phiện và không hút thuốc phiện 

của trưởng bản Sồng A Sệnh và bộ đội Trạm 2 gặp không ít khó khăn. Nhiều đêm, Sồng A Sệnh 

trằn trọc không sao ngủ được. Anh luôn tự hỏi phải làm sao để dân bản mình thoát khỏi cái nghèo 

đã đeo đẳng bao nhiêu đời nay? Làm sao để trẻ con trong bản không còn đói cái bụng? Làm thế 

nào để dân bản có nước sạch phục vụ sinh hoạt?… Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu 

Trưởng bản Sồng A Sệnh.  

Hai năm đầu sau khi bản thành lập, nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của bộ đội Trạm 2, 

việc đầu tiên, Sồng A Sệnh cùng với dân bản tiến hành phát quang bụi rậm, khơi thông các rãnh 

nước xung quanh bản, làm cho con rắn, con muỗi không còn nơi trú ngụ, đe dọa cuộc sống của bà 

con. Tiếp đó, anh cùng thanh niên trong bản và bộ đội đào đắp, mở mới gần 1km đường dẫn vào 

bản; làm các nhánh đường nhỏ tới từng hộ gia đình; giúp các hộ nghèo làm nhà, dựng bếp, làm 

nhà vệ sinh, hệ thống chuồng trại chăn nuôi, rồi hướng dẫn bà con trồng cây ngô lai, sắn cao 

sản… Những việc làm thiết thực ấy đã giúp bà con dân bản Nà Un Trong từng bước có cái ăn, cái 

mặc, yên tâm sinh sống, không còn nghe theo lời của kẻ xấu di cư tự do, đốt nương phá rừng... 

Đặc biệt, được UBND xã Mường Sai, huyện Sông Mã hỗ trợ về kinh phí, bộ đội Trạm 2 giúp đỡ  

về ngày công, bản  Nà Un Trong đã xây dựng được hàng chục bể nước sạch với hệ thống đường 

ống dẫn tới từng hộ gia đình. Kể từ đây, bài toán về cơm ăn, nước uống đối với bà con dân tộc 

Mông ở bản Nà Un Trong dần dần được cải thiện. 

Tuy nhiên, điều làm Trưởng bản Sồng A Sệnh và bộ đội Trạm 2 lo lắng nhất là nhiều gia 

đình trong bản vẫn còn người nghiện thuốc phiện; không ít nhà vẫn lén lút trồng cây thuốc phiện. 

Họ trồng ở mọi nơi, trên rừng, trên núi, trên nương, khe suối… cứ chỗ nào mà bộ đội và cán bộ 

địa phương khó phát hiện là họ trồng. Không đành lòng nhìn gia đình và dân bản mình bị đói khổ, 

bệnh tật do thuốc phiện gây ra, Sồng A Sệnh phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã, đồng thời 

tiếp tục cùng với bộ đội Trạm 2 đến từng gia đình có người nghiện thuốc  phiện kiên trì vận động, 

thuyết phục. Theo Thượng úy Mùa A Hàng, cán bộ Trạm 2, trong những năm từ 2004 đến 2008 là 

khoảng thời gian vô cùng vất vả của cán bộ Trạm 2 và Trưởng bản Sồng A Sệnh khi tiến hành 

tuyên truyền làm thay đổi thói quen, nếp nghĩ của bà con dân bản về tác hại của cây thuốc phiện. 

Ngày đó, bộ đội thì bị bà con… cấm cửa, thậm chí xua đuổi không cho vào nhà, còn Sồng A Sệnh 

thì bị một số anh em trong gia đình và bà con trong bản ghét bỏ, dọa đánh, dọa giết, dọa đốt nhà, 

dọa hại vợ, hại con, hại trâu bò, lợn, gà… Ngay cả ông Sồng A Câu là chú ruột của Sệnh, cũng là 

người nghiện thuốc phiện lâu năm còn mang cả súng kíp đến tận nhà đòi bắn trưởng bản về “cái 

tội” dám đưa bộ đội và cán bộ xã đi nhổ cây thuốc phiện của mình. Cũng may, được anh  em dòng 

họ kịp thời can ngăn, nếu không hậu quả thật khó lường.  
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Gặp muôn vàn khó khăn, chịu đủ thứ thiệt thòi, vừa phải cùng cấp ủy, chính quyền địa 

phương, bộ đội vận động bà con đi cai nghiện, từ bỏ cây thuốc phiện, vừa vẫn phải hằng ngày lên 

nương, cuốc rẫy xây dựng kinh tế gia đình; vợ con lại vừa phải đối mặt với bao hiểm nguy rình 

rập, đe dọa mạng sống… Vậy mà Trưởng bản Sồng A Sệnh vẫn không chút nản lòng. Hằng ngày, 

đôi chân cần mẫn, tận tụy của anh vẫn như con thoi đi từ gia đình này đến gia đình  khác kiên trì 

tuyên truyền, vận động. Trưởng bản Sồng A Sệnh còn cùng với bộ đội Trạm 2 in nhiều tranh ảnh 

tuyên truyền, chiếu phim tài liệu về tác hại của thuốc phiện, ma túy cho bà con xem. Trò chuyện 

với tôi, Sồng A Sệnh bảo: “Người Kinh vẫn có câu: Mất lòng trước, được lòng sau. Nếu mình sợ 

bà con trả thù, sợ họ hại vợ con, giết trâu bò của mình thì ai sẽ là người đứng ra giúp dân bản. 

Mình là đảng viên lại càng phải gương mẫu, càng phải tích cực. Khó khăn mấy, nguy hiểm mấy 

mình cũng sẽ làm, miễn sao đời sống của dân bản mình được đầy đủ, được ấm no, không bị lệ 

thuộc vào thuốc phiện nữa…”. 

Sự tận tụy, kiên trì, cùng bao nhiêu tâm huyết và công sức của Trưởng bản Sồng A Sệnh và 

cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 được đền đáp khi nhiều gia đình ở bản Nà Un Trong đã tự nguyện đưa 

người thân đi cai nghiện tập trung, rồi đến tận nhà trưởng bản đăng ký quyết tâm từ bỏ cây thuốc 

phiện. Khỏi phải nói, không chỉ Trưởng bản Sồng A Sệnh mà cả cán bộ, chiến sĩ Trạm 2 hết sức 

phấn khởi khi “được” bà con cho phép nhổ bỏ cây thuốc phiện. Nhiều người còn tự nguyện dẫn 

bộ đội đi tìm và triệt phá hoàn toàn cây thuốc phiện. Để bà con yên tâm làm ăn và không tái 

nghiện, ngoài việc tiếp tục theo dõi, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về tác hại của cây thuốc 

phiện, những hiểm họa của việc nghiện hút, Trưởng bản Sồng A Sệnh và cán bộ, nhân viên Trạm 

2 đã hướng dẫn nhân dân trong bản trồng cây ngô lai 10; giúp đỡ bà con về giống, vốn, kỹ thuật 

chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm; vận động các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trường… 

Tính đến nay, cả bản Nà Un Trong không còn người nghiện thuốc phiện, nhân dân chăm chỉ làm 

ăn, kinh tế một số gia đình còn vươn lên khá giả. Anh Sồng A Vạn trước đây nghiện thuốc phiện 

nặng, kinh tế gia đình vì thế trở nên kiệt quệ, nay anh đã có tới 2,5ha ngô lai, 1,3ha cà phê, sắn 

cao sản, thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Hoặc như gia đình anh Sồng A Tủa 

và chị Mùa Thị Nu. Nhờ sự giúp đỡ của Trưởng bản Sồng A Sệnh, sau khi cai nghiện thành công, 

anh  Sồng A Tủa chăm chỉ làm ăn, nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, trở thành một trong 4 hộ 

có kinh tế khá ở bản. 

Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại Nà Un Trong bên dòng Nàng Lệ đã thấy san sát những 

ngôi nhà gỗ, mái ngói đỏ tươi. Trẻ em thỏa thích tắm nước sạch được lấy từ các bể xi măng kiên 

cố do bộ đội cùng chính quyền địa phương xây tặng. Trưởng bản Sồng A Sệnh thì vui vẻ khoe với 

chúng tôi những đổi thay nơi đây. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Trưởng bản Sồng A 

Sệnh trong công tác vận động quần chúng, xây dựng bản Nà Un Trong phát triển, UBND xã, 

huyện, tỉnh đã tặng anh nhiều bằng khen, giấy khen. 
 

21. Văn Bình. PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI Ở SƠN LA: CẦN VÀO CUỘC ĐỒNG BỘ, 

QUYẾT LIỆT / Văn Bình // Lao động xã hội.- Ngày 26/10/2014.- Số 128.- Tr.10. 
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Trong các ngày 21 - 22/10, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về Phòng chống AIDS, ma 

túy, mại dâm do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn 

Trọng Đàm làm trưởng đoàn, đã có chuyến công tác tại tỉnh Sơn La tìm hiểu về công tác 

phòng, chống ma túy và cai nghiện trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có nhà văn Nguyễn 

Thành Phong, Tổng biên tập báo Lao động và xã hội, các đơn vị chức năng của các Bộ: LĐ-

TB&XH, Y tế, Công an. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có ông Phạm Văn 

Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, 

đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Sơn La. 

SỐ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY KHÔNG TĂNG 

Báo cáo của UBND tỉnh Sơn La cho biết: Trong những năm qua, địa phương đã triển khai 

đồng bộ, quyết liệt phòng, chống tệ nạn ma túy nên tình hình đã có nhiều chuyển biến: Số người 

nghiện và số mắc nghiện mới đều giảm so với cùng kỳ, số người tái nghiện được quản lý, giám sát 

thường xuyên, hiện cả tỉnh có 7.320 người nghiện ma túy trong diện quản lý. Tuy nhiên, theo lãnh 

đạo Sơn La, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp 

với nhiều thủ đoạn tinh vi, hoạt động liều lĩnh, cả tỉnh còn 85/204 xã, phường, 84 bản, tiểu khu, tổ 

dân phố thuộc diện trọng điểm về ma túy. 

Trao đổi về một số tồn tại, hạn chế trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma 

túy, mại dâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy thừa nhận, hiệu quả công tác 

tuyên truyền chưa thực sự rõ nét, năng lực kiểm soát biên giới của lực lượng chuyên trách phòng, 

chống ma túy còn hạn chế. “Quy định mới về công tác cai nghiện ma túy có một số thay đổi liên 

quan trực tiếp đến quy trình, thủ tục, đối tượng, thẩm quyền xét duyệt, quyết định đưa người nghiện 

ma túy đi cai tại các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Trong khi đó, hệ thống văn bản hướng dẫn 

địa phương thực hiện chậm được ban hành” - ông Thủy cho biết. 

Những tháng gần đây, Sơn La là một trong những địa bàn “nóng nhất” cả nước về tệ nạn 

buôn bán, vận chuyển ma túy. Việc vận chuyển ma túy trên tuyến quốc lộ 6A qua địa bàn vẫn diễn 

biến phức tạp, các đối tượng buôn bán ma túy đều chọn tuyến đường qua Sơn La để vận chuyển về 

các tỉnh đồng bằng và đưa ra nước ngoài tiêu thụ. “Để giải quyết dứt điểm vấn nạn này, chúng tôi 

rất mong nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng 

chức năng” - lãnh đạo tỉnh Sơn La kiến nghị. 

ĐỔI MỚI ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG METHADONE 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết 

liệt của cấp ủy, chính quyền, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy tỉnh Sơn La, qua đó 

tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống ma túy và tổ chức cai nghiện tại cộng đồng. 

Thứ trưởng cũng lưu ý, để thực hiện tốt phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, 

mại dâm, tỉnh Sơn La cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quán triệt các chỉ thị, 

nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ về phòng, chống tội phạm từ tỉnh đến cơ sở, để mọi 

người nhận thức được tầm quan trọng của các tệ nạn và tích cực hưởng ứng, đăng ký cam kết thực 

hiện phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phân công cán bộ hoặc người có uy tín có trách 
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nhiệm vận động, thuyết phục, hướng dẫn quần chúng áp dụng các biện pháp phòng, chống ma túy, 

mại dâm, HIV/AIDS và quản lý người nghiện trên địa bàn. 

Về công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai và điều trị thay thế bằng Methadone, lãnh 

đạo tỉnh Sơn La cho biết năm 2014 địa phương được giao chỉ tiêu 740 bệnh nhân được điều trị thay 

thế bằng thuốc Methadone, năm 2015 kế hoạch giao là 6.000 bệnh nhân. Đây là nhiệm vụ hết sức 

nặng nề trong khi điều kiện kinh tế, nội lực của địa phương còn nhiều khó khăn. Chia sẻ những 

vướng mắc về nhân lực tại các cơ sở điều trị Methadone của tỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm 

gợi ý: Sở Y tế cần tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra rà soát ở các 

địa bàn, thống kê số người nghiện và những người có nhu cầu điều trị thay thế bằng Methadone; 

xây dựng lộ trình thực hiện điều trị bằng Methadone và phòng, chống HIV/AIDS để đến năm 2015, 

tất cả các huyện, thị trên địa bàn tỉnh có cơ sở điều trị thay thế bằng Methadone; chủ động phối hợp 

với ngành LĐ-TB&XH triển khai đề án đổi mới công tác cai nghiện theo Quyết định 2956 của 

Chính phủ để tích  

hợp các đối tượng điều trị thay thế bằng Methadone. 
 

22. Minh Ngọc. SƠN LA: HƠN 36.000 NÔNG DÂN SẢN XUẤT GIỎI / Minh Ngọc // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 28/10/2014.- Số 258.- Tr.13. 
 

Sơ kết giai đoạn 2012 - 2014, tỉnh Sơn La có 36.150 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất 

kinh doanh giỏi các cấp, tăng 7.577 hộ so với giai đoạn 2009 - 2011, trong đó cấp tỉnh 3.529 hộ, 

cấp Trung ương 709 hộ. Nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả, thu nhập hằng năm từ 100 triệu đến 

trên 1 tỷ đồng; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh; từng bước xây dựng thương hiệu nông 

sản hàng hóa đặc trưng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 18.600 lao động... 
 

23. Ngọc Quyết. TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TAM NÔNG: TIẾP TỤC DỊCH CHUYỂN VÀO 

NGÀNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN / Ngọc Quyết // Nông thôn ngày nay.- Ngày 28/10/2014.- Số 

258.- Tr.16. 
 

Những năm gần đây, việc mở rộng diện tích cây cà phê ở xã Chiềng Ban (Mai Sơn - 

Sơn La) đã mang lại thu nhập cao cho người dân, nhờ đó đời sống của bà con không ngừng 

được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 6,8%, số hộ khá giả chiếm 60%... 

“Để đạt được con số này có sự đóng góp không nhỏ đồng vốn của ngân hàng đã giúp bà con 

nông dân có vốn để đầu tư trồng và chăm sóc cà phê…” - đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã 

Chiềng Ban huyện Mai Sơn (Sơn La) Phạm Văn Khánh. 

KHƠI THÔNG DÒNG TÍN DỤNG 

Theo báo cáo của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ năm 2011 

trở lại đây, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng tương đối ổn định 

so với tổng dư nợ nền kinh tế, ở mức 19 - 20%. Đến cuối tháng 9/2014, dư nợ tín dụng đối với lĩnh 

vực phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 718.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2013. 

…Còn anh Cao Văn Công ở tiểu khu Chè Đen I, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) 

đã tiếp cận được nguồn vốn 500 triệu đồng của Ngân hàng NNPTNT Việt Nam chi nhánh Mộc 
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Châu để đầu tư trồng cây ăn quả trên diện tích 7ha với 800 cây xoài, 500 cây bơ, 700 cây nhãn, 200 

cây mắc ca. Số cây ăn quả này mới cho thu hoạch, trung bình đã thu được 1 tỷ đồng. 

…NHNN cũng đã phối hợp Bộ NNPTNT, Bộ KHCN lựa chọn 27 doanh nghiệp tại 22 tỉnh có 

mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất tham gia chương trình cho vay thí điểm. 

Thời gian thực hiện thí điểm cho vay là 2 năm; Lãi suất cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

lần lượt là 7 - 10 - 10,5%/năm. 
 

24. Nguyễn Xuân Thắng. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA Ở TỈNH SƠN LA 

HIỆN NAY / Nguyễn Xuân Thắng // Tạp chí Cộng sản.- Tháng 10/2014.- Số 94.- Tr.66-69. 

Ở Sơn La hiện nay, với khoảng hơn 80% số dân sống ở khu vực nông  

thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn là ngành sản xuất vật chất chủ yếu, thì việc xây dựng, 

tổ chức hoạt động và phát triển có định hướng hệ thống thị trường một cách đồng bộ, nhất là 

thị trường nông sản hàng hóa là hết sức cần thiết và cấp bách. Phát triển nông nghiệp hàng 

hóa là bước phát triển chiến lược mà Sơn La xác định trong giai đoạn hiện nay, nhằm xóa 

đói, giảm nghèo, tạo thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào các 

dân tộc vào sự nghiệp cách mạng; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Những năm qua, nhờ khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nền nông nghiệp Sơn La đã 

có những chuyển biến tích cực. Một số sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã đem lại hiệu quả kinh tế 

cao, có thương hiệu trong và ngoài nước, như chè đặc sản chất lượng cao trên cao nguyên Mộc 

Châu, Nà Sản, cà phê, rau sạch, hoa và cây cảnh, trồng dâu, nuôi tằm... Ngành nông nghiệp Sơn La 

duy trì được tốc độ tăng trưởng 6%/năm; tổng sản phẩm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai 

đoạn 2009 - 2011 chiếm trên 40% tổng sản phẩm GDP toàn tỉnh. Hiện nay, nông nghiệp Sơn La 

được xác định chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với lợi thế của địa 

phương và thị trường tiêu thụ, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực 

hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 

có 55 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi, Sơn La còn gặp rất nhiều khó khăn, như kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội chưa phát triển, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn thấp; lực lượng lao 

động chủ yếu là lao động thủ công, lao động chưa qua đào tạo chiếm hơn 80%; sản xuất hàng hóa 

chưa phát triển, chủng loại hàng hóa nghèo nàn và chưa ổn định nên sức cạnh tranh trên thị trường 

còn yếu. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chủ yếu vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp, sự chuyển dịch mới chỉ 

là bước đầu... 

Để phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Sơn La trong giai đoạn hiện nay, theo chúng tôi, 

cần giải quyết một số vấn đề cơ bản sau: 

1. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, trình độ lao động  

Hiện nay, ở tỉnh Sơn La, do nền kinh tế chưa phát triển, sản xuất vẫn chủ yếu là tự cung, tự 

cấp; đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những phong tục, tập quán cổ hủ, lạc hậu; ý thức vươn lên 

thoát nghèo còn hạn chế,... nên khi chuyển sang phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng bào chưa theo kịp sự phát triển của 

cơ chế thị trường. Nhất là những tập tục lạc hậu, tục du canh du cư, tư tưởng khai thác tài nguyên 

thiên nhiên, phá rừng làm nương rẫy còn phổ biến ở không ít nơi; tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà 

nước, chờ đợi sự ưu đãi các chương trình hỗ trợ còn nặng nề; thậm chí nhiều người dân còn ngại 

tiếp thu, không mặn mà với giống và phương pháp canh tác mới, chưa có ý thức giữ vững cân bằng 

sinh thái, chưa chủ động, sáng tạo phát huy khả năng lao động sản xuất của mình. Những hạn chế 

trong nhận thức đó đã không kích thích được sản xuất phát triển, không mở rộng được thị trường 

hàng hóa và dịch vụ. 

Đồng thời, trình độ học vấn và tay nghề thấp của người lao động cũng là một trong những 

nguyên nhân khiến cho hoạt động sản xuất kém hiệu quả. Theo số liệu thống kê năm 2013, lao 

động trong độ tuổi hoạt động kinh tế là 718.520 người, trong đó số lao động đã qua đào tạo chiếm 

tỷ lệ rất thấp, chỉ khoảng 12%. 

Thực tế này cho thấy, việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy sản xuất, nâng cao trình độ 

học vấn, đào tạo và tái đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho người dân là 

vấn đề rất cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của tỉnh. Để làm tốt công tác giáo dục, tuyên 

truyền nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phù hợp với cơ chế thị 

trường hiện nay, các cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh tiếp tục xác định, đây là nhiệm vụ 

của cả hệ thống chính trị để phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện tuyên 

truyền. Do đó, trước hết, thông qua các kênh thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp 

cận với hộ nông dân, kết hợp biện pháp tuyên truyền với giải thích, động viên hoặc thông qua các 

gương điển hình hoặc các mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa ở các tỉnh, các địa phương khác 

để tuyên truyền trong đồng bào về đổi mới tư duy, nhận thức về vấn đề này một cách phù hợp. 

Người nông dân cần nhận thức rõ, muốn thoát nghèo phải ổn định sản xuất, kinh doanh, 

mạnh dạn đầu tư vốn, thời gian, cũng như tận dụng tối đa thời gian lao động nhàn rỗi để nghiên 

cứu, học tập, tiếp thu những mô hình kinh tế mới, cách làm ăn mới hiệu quả phù hợp với điều kiện 

miền núi và điều kiện xã hội, tự nhiên của địa phương; chuyển đổi từ phương thức sản xuất lạc hậu 

“tự cấp, tự túc” sang sản xuất hàng hóa, phát triển trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo mô hình 

trang trại...; muốn thoát đói nghèo, vươn lên làm giàu, không có cách nào khác là phải chuyển đổi 

sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. 

2. Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu phát 

triển nông nghiệp hàng hóa 

Do đặc thù của một tỉnh miền núi, địa hình bị chia cắt mạnh nên hệ thống giao thông của 

tỉnh Sơn La chưa phát triển đồng bộ. Ngoài ra, đặc điểm cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số lại ở 

vùng sâu, vùng xa, vùng cao nên vấn đề giao thông vận tải càng khó khăn, phức tạp. Hiện nay, Sơn 

La vẫn còn trên 90% số tuyến đường giao thông liên xã là đường đất lại thường xuyên bị hư hại, sạt 

lở do mưa lũ, do đó luôn cản trở sự lưu thông hàng hóa, đặc biệt là ở những nơi có khả năng sản 

xuất hàng hóa nông, lâm sản. Các tuyến đường liên huyện, liên xã chất lượng kém đã xuống cấp, 
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nhưng chậm được nâng cấp, nhiều tuyến đường đến trung tâm xã bị hư hỏng nặng và không thể đi 

lại được trong mùa mưa. Hệ thống đường giao thông liên bản, liên xã chưa phát triển. 

Ở nhiều bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn chưa có điện phục vụ cho sản xuất và 

sinh hoạt (hiện mới chỉ có khoảng 80% số bản trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia). 

Trên 60% công trình thủy lợi còn là công trình tạm, hiệu quả khai thác thấp, chưa bảo đảm 

yêu cầu nước phục vụ nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững và hỗ trợ giải quyết 

nước ăn, nước sinh hoạt cho vùng cao, vùng tái định cư, các vùng dân cư tập trung, nước cho sản 

xuất công nghiệp, nhất là cơ sở chế biến gặp nhiều khó khăn. 

Hệ thống thông tin liên lạc còn nhiều yếu kém và do ảnh hưởng của địa hình nên dễ bị mất 

liên lạc, vì thế người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin về thị trường, giá 

cả... 

Bởi vậy, để phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp hàng hóa nói riêng, tỉnh 

Sơn La tiếp tục khẩn trương xây dựng, củng cố hệ thống kết cấu hạ tầng đầy đủ, chất lượng cao. 

Đây là điều kiện hết sức quan trọng để phát triển kinh tế hàng hóa. Trong những năm qua, mặc dù 

được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình dự án về điện, đường, 

trường, trạm, hệ thống thông tin liên lạc đã được đầu tư xây dựng, nhưng do công tác quản lý, tu 

sửa, bảo quản thiếu thường xuyên, liên tục, cùng với chất lượng xây dựng chưa bảo đảm nên sau 

một thời gian sử dụng, nhất là hằng năm sau mùa mưa lũ, hệ thống giao thông, thủy lợi thường bị 

hư hỏng nặng, gây trở ngại cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, cần có sự vào cuộc 

mạnh mẽ hơn của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, đẩy mạnh thu hút 

hợp tác đầu tư, kết hợp hài hòa theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

3. Từng bước hoàn thiện hệ thống thị trường 

Mặc dù diện mạo thị trường trong nông nghiệp, nông thôn ở Sơn La đã từng bước hình thành 

và phát triển, có tác động tích cực tới sản xuất và đời sống, song nhiều loại thị trường và mối quan 

hệ thị trường chưa được phát triển và chưa đồng bộ, gây cản trở không nhỏ cho sản xuất, kinh 

doanh nông nghiệp hàng hóa. Việc cung ứng vật tư sản xuất cho nông dân của các doanh nghiệp 

Nhà nước còn hạn chế, hầu hết khối lượng phân bón nhập khẩu và lưu thông trên thị trường nội địa 

về danh nghĩa là các doanh nghiệp Nhà nước, nhưng trên thực tế đều do các công ty tư nhân và tư 

thương thực hiện. Từ đó việc khống chế giá, thao túng thị trường vào mùa vụ và sản xuất là điều 

thường xảy ra, gây tổn thất lớn cho nông dân và ảnh hưởng xấu đến môi sinh môi trường. 

Mặt khác, do hạn chế về quy trình bảo quản, chế biến hàng nông phẩm sau thu  

hoạch cùng với chi phí vận chuyển cao là nguyên nhân làm cho nông sản hàng hóa ở  

các vùng trong tỉnh khó đến được các vùng khác trong tỉnh và ngoài tỉnh, cũng như xuất khẩu ra 

nước ngoài. Giá cả nông sản bấp bênh, giá cánh kéo giữa hàng nông sản và hàng công nghiệp vẫn 

chưa bảo vệ lợi ích của người sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tuy một số mặt hàng, như chè, cà 

phê, sữa... đã có mặt trên thị trường trong và ngoài nước, nhưng chưa thật ổn định, vững chắc. Các 

loại thị trường khác, như thị trường vốn, sức lao động, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn và 

bảo hiểm rủi ro... còn yếu kém, thiếu đồng bộ. 
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Nhìn chung, trong những năm qua, vấn đề thị trường chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, 

kinh doanh mua bán hàng hóa của nông dân, gây ra tình trạng hàng hóa vừa thừa, vừa thiếu và phải 

chịu sự ép giá của các thương lái khi nông sản được mùa hoặc không có thị trường tiêu thụ... Do 

đó, việc xây dựng chiến lược thị trường nông sản, tổ chức tiếp thị tiêu thụ nông sản hàng hóa kịp 

thời, bảo đảm lợi ích cho nông dân cũng đang là vấn đề đặt ra rất cấp bách đối với tỉnh Sơn La. 

Việc phát triển đa dạng các loại thị trường với quy mô, mức độ khác nhau vừa là điều kiện, vừa là 

phương tiện, vừa là mục đích và động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần 

tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. 

4. Đẩy mạnh công tác khuyến nông 

Sau 20 năm xây dựng và phát triển (1994 - 2014), hệ thống khuyến nông của tỉnh đã từng 

bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp, nông thôn, nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản hàng hóa, nâng cao được 

nguồn lực từ nông dân. Thông qua nhiều hình thức hoạt động, các tiến bộ kỹ thuật, các giống cây 

trồng, con nuôi mới có năng suất, chất lượng cao đã được giới thiệu và nông dân đón nhận, làm 

theo. Tuy nhiên, về cơ bản công tác khuyến nông của Sơn La vẫn còn non yếu và hạn chế do giao 

thông đi lại trong tỉnh khó khăn, trình độ dân trí không đều và còn nhiều bất cập; mạng lưới cán bộ 

khuyến nông cơ sở còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; nội dung hoạt động khuyến nông còn 

hẹp, mới chỉ tập trung vào các lĩnh vực chuyển giao kỹ thuật đơn lẻ trong sản xuất nông nghiệp, 

chưa hướng tới xây dựng các mô hình nông nghiệp tổng hợp; chưa gắn trồng trọt với chăn nuôi, 

ngành, nghề chế biến, tiêu thụ sản phẩm; công tác theo dõi, giám sát một số mô hình còn chưa 

thường xuyên, chưa đánh giá hết những kết quả quá trình thực hiện và những tồn tại của các mô 

hình, chương trình dự án khuyến nông đã thực hiện; nhiều mô hình triển khai thành công nhưng 

việc nhân rộng còn hạn chế; công tác đào tạo chưa áp dụng hình thức đào tạo tại hiện trường; thực 

hiện xã hội hóa khuyến nông còn chưa sâu rộng... 

Do đó, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cơ sở, kiện toàn và 

duy trì sinh hoạt có hiệu quả các câu lạc bộ khuyến nông; đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại 

khuyến nông viên, nâng cao cả về số lượng và chất lượng, thường xuyên đổi mới về nội dung, 

phương thức hoạt động khuyến nông cho phù hợp; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông 

tin, tuyên truyền theo hướng tích cực, hiệu quả và thiết thực, chú trọng việc tuyên truyền, phản ánh 

các gương điển hình tiên tiến, những mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới cần nhân rộng; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn toàn 

tỉnh. Đây là những giải pháp chủ đạo để nâng cao hiệu quả của công tác khuyến nông và là điều 

kiện để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa của Sơn La hiện nay. 

Ngày 29/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1959/QĐ-TTg, phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020, trong đó nêu một số quan 

điểm phát triển là: 
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Khai thác, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh về nguồn nhân lực, đất đai, nguồn 

nước và các nguồn tài nguyên khác bằng cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện tái cấu trúc đầu 

tư, đổi mới mô hình tăng trưởng tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát triển và xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực với chất lượng cao, có sức cạnh 

tranh trong nền kinh tế thị trường trong và ngoài nước; đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng và phát triển 

cụm tương hỗ về nông sản, du lịch và điện năng để khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai..., nguồn 

nước hệ thống sông Đà, các hồ thủy điện. 
 

25. P.V. SƠN LA: ĐẢM BẢO GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRONG MÙA MƯA LŨ / P.V 

// Biên phòng.- Ngày 29/10/2014.- Số 87.- Tr.2. 
 

Sơn La là một tỉnh có hệ thống đường giao thông được đầu tư phát triển khá mạnh. Ngoài hệ 

thống quốc lộ, tỉnh lộ được nâng cấp, cải tạo, làm mới, mạng lưới giao thông cho xe cơ giới đã đến 

được các thôn bản, vùng sâu, vùng cao. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nguồn vốn lại có hạn, nên 

hệ thống giao thông của tỉnh đang tồn tại nhiều bất cập, nhất là hệ thống giao thông vùng cao, xa 

xôi, hẻo lánh. Vào mùa mưa lũ, nhiều vùng bị chia cắt do đường giao thông bị sạt lở đất với khối 

lượng lớn, nhiều tuyến do độ dốc lớn, mặt đường đất nên tạo ra bùn lầy, phương tiện cơ giới không 

thể hoạt động được, ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại và lưu thông hàng hóa. 

Để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, Ban An toàn Giao thông tỉnh Sơn La đã 

chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương tích cực 

tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ các tuyến giao thông của người dân, khuyến khích các doanh 

nghiệp, các cá nhân tham gia phát triển giao thông nông thôn. Tăng cường huy động lực lượng tại 

chỗ sửa chữa giao thông ngay trong mùa mưa khi có sự cố xảy ra, nhất là các tuyến đường độc đạo, 

đường phải qua nhiều con suối, đường đến các khu, điểm tái định cư. Các xã, bản cần thành lập các 

đội xung kích đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ, tuyến đường nào bị mưa lũ làm hư hỏng đến 

đâu, huy động lực lượng khắc phục ngay đến đó, đảm bảo lưu thông an toàn, thuận lợi tối đa cho 

nhân dân. Đối với các tuyến đường, đoạn đường thường hay bị sạt lở, cần có khuyến cáo rộng rãi 

để nhân dân chủ động đề phòng khi đi qua. Các ngành chức năng cần chủ động chuẩn bị sẵn sàng 

vật tư, lực lượng để tham gia giải tỏa ách tắc giao thông khi có tình huống xảy ra tại các tuyến giao 

thông đến các vùng nông thôn. 
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