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01. Lê San. TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI XA QUÊ / Lê San // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

01/11/2014.- Số 262.- Tr.5. 
 

Định cư ở Hàn Quốc gần 10 năm, chị Đặng Thùy Liên - Giám đốc Công ty May mặc 

Seong Min chưa có nhiều cơ hội đóng góp cho quê hương. Trở về Việt Nam lần này, chị đã 

cùng báo Nông thôn ngày nay (NTNN) tặng hơn 400 đôi ủng, tất, khăn ấm cho học sinh nghèo 

huyện Phù Yên, Sơn La. 

BÉN DUYÊN VỚI HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN  

Sinh ra ở Hải Dương, lấy chồng rồi định cư ở Hàn Quốc, chị chưa có cơ hội tham gia bất cứ 

một hoạt động từ thiện nào nên cơ duyên để chị đến hợp tác cùng báo NTNN cũng rất tình cờ. Chị 

Liên kể: Trong một lần về thăm quê, khi đang chờ đợi ở sân bay để trở về Hàn Quốc, tôi tình cờ 

gặp ông Choi Kyou Taek - một thành viên của Tổ chức Global Friends. Ông Choi cũng trở về Hàn 

Quốc sau chuyến đi từ thiện cùng báo NTNN tại huyện Phù Yên, Sơn La. Sau khi làm quen và biết 

nhau hơn, ông Choi mới kể cho tôi nghe về những trăn trở của ông sau chuyến đi vừa rồi.  Trong 

cái lạnh cắt da cắt thịt của miền núi phía Bắc, những đứa trẻ dân tộc thiểu số không đủ áo ấm để 

mặc, trên mình chỉ khoác một manh áo đơn sơ, không có quần, đi chân đất, hai bàn chân tím bầm, 

nứt nẻ vì giá lạnh. Ông thương những đứa trẻ và tự hứa năm sau sẽ trở lại nơi đó để mang tới cho 

các em những đôi tất ấm, những suất học bổng để các em có tương lai tươi sáng hơn. Ông đề nghị 

tôi cùng tham gia chương trình. Về Hàn Quốc rồi tôi mới suy nghĩ là tại sao người Hàn Quốc còn 

nghĩ được như thế để giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của mình, tại sao mình là người 

Việt lại không hướng tới quê nhà.  

 Nói là làm, chưa vận động được các bạn người Việt ở Hàn Quốc đóng góp, chị tự mình tích 

cóp, tiết kiệm dần, đến khi cảm thấy số tiền đã đủ, chị liên hệ với báo NTNN. “Qua tìm hiểu tôi 

được biết báo NTNN là tờ báo đồng hành gắn bó với người dân ở nông thôn, đặc biệt là có rất 

nhiều hoạt động từ thiện gắn với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nên tôi quyết định 

phối hợp với báo để tự làm riêng một chương trình tặng hơn 400 đôi ủng, tất, khăn và áo ấm cho 

các em” - chị Liên cho hay.  

CHUYẾN XE CHỞ TÌNH THƯƠNG 

Và ngày 31/10, chị Liên đã cùng báo NTNN trao quà cho các em học sinh dân tộc thiểu số 

(DTTS) ở Trường Tiểu học Suối Tọ 1, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Chuyến đi này đã 

giúp chị Liên hình dung ra thực tế những gì ông Choi đã kể. “Nhìn những đứa trẻ co ro trong rét 

buốt mà chúng tôi không khỏi xót xa. Việc những đứa trẻ nơi đây khi chưa biết đi đã phải theo bố 

mẹ lên nương làm rẫy là chuyện quá đỗi bình thường. Từ nhỏ, các em đã phải đương đầu với những 

thử thách và phải chịu sự rèn luyện hết sức khắc nghiệt, không phải đứa trẻ nào cũng tốt số để sống 

sót vượt qua nghịch cảnh” - chị Liên tâm sự.  

Nhà em Sồng Thị Nhênh, học sinh lớp 5 có 3 anh em, thì chỉ mình em được đi học. Hai anh 

của em đều đã phải nghỉ học vì gia đình khó khăn. Do hoàn cảnh khó khăn, em chỉ có mấy bộ đồ, 

mặc cả mùa đông lẫn mùa hè. “Mùa đông đến rét lắm, nhiều khi đến lớp em phải xoa tay vào nhau 

mãi mới ấm lên được chút để cầm viết. Khi nào trời mưa, em không thể đến trường vì lạnh quá”.  
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Cô giáo Lê Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Tọ 1 tâm sự: “Suối Tọ là xã 

vùng sâu, vùng xa khó khăn của huyện Phù Yên, mọi năm đường sá đi lại chưa tiện nên các tổ chức 

từ thiện muốn lên cho các em quần áo cũng khó. Đến mùa đông, các em cũng chỉ co ro trong manh 

áo mỏng. Ở đây, mùa đông có khi nhiệt độ xuống đến dưới 4 độ C. Năm nay, được nhà tài trợ cho 

mỗi em một đôi ủng, đôi tất đã giúp các em đỡ rét mướt hơn rất nhiều. Hy vọng với sự quan tâm 

giúp đỡ của các nhà tài trợ, chất lượng học tập của các em ở vùng sâu, vùng xa sẽ được nâng cao 

lên nhiều”.  

Khi về Hàn Quốc tôi sẽ tiếp tục kêu gọi những người Việt xa quê đóng góp giúp đỡ các em. 

Hiện nay tôi đang chuẩn bị ra mắt thương hiệu áo sơ mi nam Hàn Quốc mang tên SM. Hy vọng 

cùng với sự phát triển của công ty, tôi sẽ có nhiều điều kiện hơn nữa để giúp đỡ các em”. - chị 

Đặng Thùy Liên. 
 

02. Đức Tuấn. MAI SƠN BẢO VỆ RỪNG TỪ “GỐC” / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 

04/11/2014.- Tr.2. 
 

Ảnh hưởng tiêu cực của chủ trương phát triển kinh tế “bung ra” làm độ che phủ rừng 

ở huyện Mai Sơn (Sơn La) có lúc chỉ còn 11%. Những năm gần đây, nhờ chú trọng khôi phục 

vốn rừng, tổ chức bảo vệ rừng gắn từ cơ sở đã khiến cho nơi đây mầu xanh đang dần trở lại. 

Chúng tôi đến Hạt kiểm lâm huyện Mai Sơn vào những ngày đầu mùa khô, Hạt trưởng kiểm 

lâm Mai Sơn Nguyễn Văn Kỳ, cho biết: “Ở Tây Bắc thời điểm từ cuối tháng 10 cho đến tháng 4 

năm sau là mùa bận rộn của anh em kiểm lâm”. 

Anh Kỳ cho biết thêm: Mai Sơn có diện tích tự nhiên 143 nghìn ha, trong đó rừng còn 

56.824ha, độ che phủ đạt xấp xỉ 40%. Nếu tính cả 17 nghìn ha rừng trạng thái 1C sắp đủ tiêu chuẩn 

2C thì độ che phủ toàn huyện đạt 43,5%. Diện tích rừng hiện nay đang khoanh nuôi bảo vệ chủ yếu 

là rừng tái sinh, chứ rừng già, rừng nguyên sinh còn rất ít. Nguyên nhân rừng Mai Sơn bị thu hẹp, 

chất lượng bị suy giảm là do trước kia người dân phá rừng làm nương, trong đó phần lớn phá rừng 

lấy đất trồng ngô. Nếu tỉnh Sơn La là địa phương có diện tích và sản lượng ngô đứng đầu cả nước 

thì Mai Sơn là địa phương dẫn đầu chỉ số đó ở Sơn La. Theo niên giám thống kê của tỉnh Sơn La 

thì năm 2002 diện tích ngô của Mai Sơn mới có 9.053ha, năm 2009 đã tăng lên 19.020ha, tăng 

203%. Diện tích ngô tăng lên theo cấp số nhân, đồng nghĩa với diện tích rừng bị thu hẹp. Có một 

thực tế, ở Mai Sơn số liệu các cây trồng, vật nuôi khác có thể thống kê được, duy chỉ có diện tích 

và sản lượng ngô thì không có con số chính xác. Bởi ở đây ngô “leo” đồi, ngô lấn diện tích đất lâm 

nghiệp tràn lan. Để ngăn được hiện trạng đó cần tìm trúng nguyên nhân, có giải pháp đồng bộ. 

Những người làm công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) ở Mai Sơn đã xác định được phương 

châm “Người dân phá rừng thì chính người dân phải giữ rừng”. Việc làm đầu tiên là làm chuyển 

biến nhận thức và ý thức của người dân, đây là điểm mấu chốt đã được cán bộ Hạt kiểm lâm Mai 

Sơn tìm ra. 

Vướng mắc lớn nhất trong QLBVR ở Mai Sơn là hiệu lực xử lý hành chính các vụ vi phạm 

lâm luật không nghiêm và không có tác dụng. Vì thế, hạt đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 
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Chỉ thị 06-CT/UBND ngày 23/5/2012 nhằm tăng cường các biện pháp cấp bách QLBVR và tập 

trung giải quyết tồn đọng việc xử lý vi phạm lâm luật. Trong số 778 vụ vi phạm phải xử lý, hai năm 

qua mới giải quyết được 11,3% số vụ và 27% số tiền phạt. Lý do chính không giải quyết được là 

hầu hết các đối tượng phá rừng làm nương, đốt nương làm cháy rừng đều là những hộ nghèo, 

không có tài sản, không có khả năng nộp phạt. Nay hơn 600 vụ còn tồn đọng chuyển về cơ sở, hạt 

cùng với chính quyền địa phương và đối tượng vi phạm cùng ký biên bản xử lý. Trường hợp nào có 

khả năng xử lý thì thi hành nộp phạt, trường hợp hộ dân nào thật sự khó khăn thì được “treo nợ” 

quyết định xử lý, nhưng phải cam kết khôi phục và bảo vệ diện tích rừng vi phạm. 

Năm 2014 Hạt kiểm lâm Mai Sơn đã xây dựng kế hoạch giúp UBND huyện tổ chức hội nghị 

cán bộ chủ chốt các xã, bản, thị trấn sơ kết ba năm công tác QLBVR. Thời gian qua hạt đã tiến 

hành xây dựng bản đồ phân vùng dự báo cháy. Hiện nay tại trụ sở UBND các xã có biển báo cấp độ 

nguy cơ cháy. Tại phòng làm việc của chủ tịch UBND xã đều có bản đồ phân vùng dự báo cháy, 

phương án phòng, chống cháy rừng (PCCR). Với cách làm nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của 

người dân, giao trách nhiệm cho người đứng đầu xã, bản, hội nghị tiến hành ký cam kết giữa bí thư, 

chủ tịch UBND xã, bản với huyện. Nếu địa phương nào để xảy ra phá rừng làm nương, cháy rừng, 

vi phạm lâm luật thì ngoài đối tượng vi phạm phải xử lý, người đứng đầu địa phương cũng phải 

chịu trách nhiệm. Sự ràng buộc, gắn trách nhiệm cụ thể, rõ ràng trong QLBVR ở Mai Sơn đang tạo 

ra sự chuyển biến mới. 

Một mặt gắn trách nhiệm chủ rừng với cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua Hạt 

kiểm lâm Mai Sơn đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức 

bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng (PCCR). Ngoài tuyên truyền bằng tờ rơi, đài truyền thanh, báo 

chí, hạt còn quan tâm tổ chức tuyên truyền miệng, bằng tiếng dân tộc, với cách giải thích ngắn gọn, 

dễ hiểu. Chuyển biến rõ nét là những khu rừng cộng đồng, rừng ma, rừng đầu nguồn nước đến nay 

đều được bảo vệ. Đến nay ở hầu hết các địa phương trong huyện người dân đã hiểu phá rừng gây 

sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, vì thế mọi người đã tự giác  

giám sát, nâng cao ý thức bảo vệ rừng. 

Nhận thức và cách làm mới về công tác QLBVR ở Mai Sơn đang có những tín hiệu vui. Với 

việc tỉnh Sơn La thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân có lợi ích chắc chắn sẽ làm 

chủ rừng gắn bó với rừng, công tác QLBVR, PCCR sẽ đi vào nền nếp. 
 

03. Kiều Thiện. CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VƯỢT KHÓ VỚI HỌC SINH NGHÈO SƠN LA” CỦA 

BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY: “ĐÒN BẨY” THIẾT THỰC VỚI VÙNG CAO / Kiều Thiện; Lê 

San // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/11/2014.- Số 264.- Tr.13. 
 

Kết thúc Chương trình “Chung tay vượt khó với học sinh nghèo Sơn La”, 3 năm qua 

đoàn từ thiện do báo Nông thôn ngày nay (NTNN) tổ chức đã trao tặng cho các trường học và 

nông dân nghèo ở vùng cao Phù Yên 9.000USD, 31 bộ máy tính, 30 con lợn giống.... 

“Những món quà ấy đã phát huy hiệu quả rất thiết thực không chỉ trên lĩnh vực giáo dục đào 

tạo mà còn tạo những ảnh hưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực khác, củng cố niềm tin yêu của người 
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dân với báo chí, doanh nghiệp, những tổ chức từ thiện nhân đạo...” - ông Cầm Văn Thạnh - Trưởng 

phòng Giáo dục đào tạo (GDĐT) huyện Phù Yên (Sơn La) tâm sự như vậy. 

 “ĐÒN BẨY” VỚI VÙNG CAO 

Trong phòng tin học của Trường THCS Gia Phù, huyện Phù Yên, các em học sinh đang 

chăm chú bên những chiếc máy tính mới. Trao đổi với các giáo viên trong trường, được biết: Trước 

đây máy tính của nhà trường đã ít lại chất lượng kém. Giáo viên khi dạy “chay” đã khổ nhưng học 

sinh mà học tin học “chay” thì khổ hơn nhiều bởi các em vốn không chỉ muốn tiếp nhận kiến thức, 

khám phá những điều mới lạ mà còn phải được “cầm tay chỉ việc” trong môn tin học thì hiệu quả 

mới cao. May mắn là mấy năm nay, trường được tiếp nhận một số máy tính chất lượng cao từ 

chương trình từ thiện do báo NTNN tổ chức nên đã cải thiện được tình trạng thiếu máy tính. 

Tại Trường Tiểu học Huy Hạ, cô giáo Đào Thị Út - Hiệu trưởng chia sẻ: 4 bộ máy tính và 10 

suất học bổng trị giá 3.000USD mà các nhà từ thiện đồng hành cùng báo NTNN trao tặng cho 

trường trong 3 năm nay dù chưa thể thỏa mãn nhu cầu của trường nhưng là đòn bẩy hữu hiệu với 

việc dạy và học của chúng tôi. Học sinh và giáo viên trong trường sẽ sử dụng thật tốt sự tài trợ này 

vào việc dạy và học; coi như đó là lời cảm ơn chân thành với các đơn vị từ thiện. 

HY VỌNG KẾT RỒI ĐỂ MỞ 

Thoắt cái đã hết 3 năm, kết thúc Chương trình từ thiện “Chung tay vượt khó với học sinh 

nghèo Sơn La” của báo NTNN. 3 năm qua, báo đã phối hợp cùng Tổ chức Global Friends, Công ty 

cổ phần Cáp điện và hệ thống LS - VINA trao 31 bộ máy tính, 9.000USD học bổng cho các trường 

học trên địa bàn huyện Phù Yên. Trong buổi gặp gỡ với đoàn từ thiện đầu tháng 11 này, ông Đặng 

Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tâm sự: Phù Yên chúng tôi còn nhiều khó khăn 

lắm. Những món quà từ thiện của báo NTNN và các đơn vị từ thiện đã giúp chúng tôi rất nhiều. 

Chúng tôi rất biết ơn tấm lòng nhân văn của những cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình từ thiện 

này. Tôi hy vọng với những gì các anh, chị trong đoàn đã nghe, đã thấy, đã cảm nhận được trên đất 

Phù Yên chúng tôi trong 3 năm chung tay với học sinh nghèo Phù Yên sẽ giúp chúng ta mở ra 

những chương trình, dự án từ thiện mới với sự nghiệp giáo dục đào tạo, với nông dân nghèo trên 

đất Phù Yên. 

Theo ông Lê Văn Luyện - Đại diện Công ty Cáp điện và hệ thống LS - VINA, đã 3 năm nay 

công ty hỗ trợ máy tính cho các trường học ở huyện Phù Yên. Mỗi năm, cán bộ nhân viên công ty 

đều cùng nhau đóng góp để hỗ trợ 10 máy tính cho các trường học, ngoài ra còn có bánh kẹo, sách 

vở, bút, áo ấm... “So với năm trước về Suối Tọ, tôi thấy nơi đây đã đổi mới rất nhiều. Cuộc sống 

của các em học sinh và các thầy cô giáo đã khá lên. Càng vui mừng hơn là đến nay có thêm rất 

nhiều nhà hảo tâm cùng đến chia sẻ khó khăn với nơi đây. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ 

các trường học, chia sẻ bớt những vất vả, thiệt thòi của các thầy cô giáo và học sinh ở vùng khó” - 

ông Luyện chia sẻ. 

Ông Choi Kyou Taek - đại diện Tổ chức Global Friends cho hay: “Tính tới nay, Tổ chức 

Global Friends đã phối hợp với báo NTNN tổ chức các chương trình từ thiện ở Việt Nam được 6 

năm, trong đó có 3 năm liên tiếp ở huyện Phù Yên. Bằng nhiều hình thức, mỗi năm hỗ trợ 30 suất 

học bổng, 10 máy tính, năm nay chúng tôi triển khai chương trình tặng 30 con lợn giống. Hy vọng 
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những món quà này sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn của người dân nơi đây. Trong thời gian 

tới, chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp tục mang hy vọng cho các vùng khó khăn khác ở Việt 

Nam”. 

Xúc động tiễn đoàn từ thiện sau khi đã cùng nhà trường đón nhận những phần quà của đoàn 

trao tặng, Sồng A Tồng - học sinh lớp 8, Trường THCS xã Suối Tọ, níu áo tôi lại, bảo: “Nhà cháu 

nghèo lắm, lại đông anh em. 3 năm nay, nếu không có học bổng của báo NTNN và đoàn từ thiện 

trao tặng thì chắc cháu phải bỏ học để giúp bố mẹ nuôi các em rồi. Nhiều bạn khác cũng rất khó 

khăn nhưng không bỏ học vì có học bổng của các chú đấy. Các cô, các chú về dưới thành phố, sang 

năm lại lên đây với chúng cháu nhé. Chúng cháu chờ và mong lắm đấy”. 

Trưởng phòng GDĐT huyện Phù Yên - anh Nguyễn Hồng Hà, nắm chặt tay chúng tôi: 

“Chương trình từ thiện Chung tay với học sinh nghèo vùng cao giai đoạn 2012 - 2015 kết thúc ở 

đây, nhưng con người, mảnh đời khó khăn cũng như các cán bộ, nhân dân, sự nghiệp giáo dục đào 

tạo của Phù Yên vẫn mong các anh lắm. Hãy tiếp tục chung tay giúp Phù Yên vượt khó, các anh 

nhé!”. 
 

04. Đàm Quỳnh. BÁO NGƯỜI HÀ NỘI HƯỚNG VỀ TÂY BẮC THÂN YÊU / Đàm Quỳnh // 

Người Hà Nội.- Ngày 07/11/2014.- Số 46.- Tr.20. 
 

Từ ngày 17 đến ngày 19/10 vừa qua, Hưởng ứng lời kêu gọi chia sẻ những khó khăn với 

đồng bào vùng sâu, vùng xa của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Tiếp 

nối sự thành công sau chuyến đi với chủ đề “Đêm hội trăng rằm nơi địa đầu Tổ quốc” tại xã Lũng 

Cú, tỉnh Hà Giang tháng 9/2014, Hội Liên hiệp Văn hóa nghệ thuật (VHNT) Hà Nội phối hợp với 

Trung tâm chuyên đề báo Người Hà Nội, gia đình cố nhà văn Tô Hoài tổ chức Chương trình giao 

lưu, trao tặng quà cho đồng bào và các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Bắc Yên 

tỉnh Sơn La với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. 

Với chủ đề “Hướng về Tây Bắc thân yêu”, ngày 18/10 Ban tổ chức chương trình đã đến 

thăm và trao hàng trăm suất quà cho các em học sinh trường bán trú xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên 

những phần quà đầy ý nghĩa như: Giá sách, balo, sách truyện, bánh kẹo, mỳ, cháo ăn liền, gạo, 

muối... Bên cạnh đó Ban tổ chức cũng trao một phần kinh phí hỗ trợ nhà trường trong quá trình 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng của trường Tiểu học bán trú xã Hồng Ngài. 

Chia sẻ cảm nghĩ về chương trình, cô giáo Lê Thị Thu - Phó hiệu trưởng Trường bán trú xã 

Hồng Ngài cho biết: “Hầu hết các em học sinh xã Hồng Ngài đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

và xa trường học nên khó có điều kiện được đi học đầy đủ. Mong rằng qua chương trình này, với 

những món quà hết sức ý nghĩa, thiết thực từ phía Ban tổ chức báo Người Hà Nội và gia đình cố 

Nhà văn Tô Hoài, các em sẽ có thêm niềm vui, động lực để học tập và rèn luyện, xứng đáng là con 

ngoan trò giỏi”. 

Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, nhà báo Nguyễn Phương Vũ - Thư ký Tòa soạn báo 

Người Hà Nội, và đại diện các nhà hảo tâm đã trao quà cho 11 hộ gia đình chính sách trên địa bàn 

huyện Bắc Yên, bao gồm: Tiền mặt, mỳ ăn liền, thuốc và gia vị, trao quà cho UBND huyện Bắc 
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Yên gồm tiền mặt, thuốc chữa bệnh... Đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Yên chia sẻ: “Chuyến 

đi lần này của Ban tổ chức thực sự ý nghĩa vì đã cùng với huyện Bắc Yên góp một phần sức lực 

trong quá trình xây dựng huyện Bắc Yên - một huyện nghèo trong 64 huyện nghèo của cả nước 

giàu đẹp hơn nữa. Nhất là Bắc Yên đang trên đà đổi mới và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện. 

Hơn hết, đó là tình cảm của gia đình cố nhà văn Tô Hoài; của nhà thơ Bằng Việt; của báo Người 

Hà Nội cùng các nhà hảo tâm đã hướng về những con người Tây Bắc, đã lấy miền xuôi để nuôi 

miền ngược. Tôi rất xúc động và mong rằng Ban tổ chức sẽ tiến tới có thêm những chương trình 

khác để góp phần mang lại ấm no cho bà con Tây Bắc nói chung!”. 

Nhà báo Nguyễn Phương Vũ thay mặt Huyện ủy, UBND huyện Bắc Yên, thay mặt báo 

Người Hà Nội và gia đình cố nhà văn Tô Hoài đã gửi lời cảm ơn tri ân tới các nhà hảo tâm, các đơn 

vị đã đồng hành cùng Ban tổ chức trong chuyến đi lần này. Sự đồng hành của Công ty Dược phẩm 

Quốc tế Á Châu, Công ty Dệt may Đất Việt, Công ty Điện máy Trần Anh, Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Thương mại & Quảng cáo Kim Thiên Ngân, Nhà sách Minh Thắng và cá nhân gia đình chị 

Minh Châu đã góp phần làm nên thành công trong chương trình từ thiện lần này. Hẹn gặp lại Bắc 

Yên, hẹn gặp lại bà con đồng bào Tây Bắc! 
 

05. Kiều Thiện. GHÉ VAI GIÚP HỘI VIÊN LÀM ĂN KHẤM KHÁ / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 07/11/2014.- Số 267.- Tr.14. 
 

Bằng những việc làm thiết thực, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền về phát 

triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) 

đã thực sự là điểm tựa của hội viên nông dân trong xã. 

Đó là khẳng định của ông Mùi Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (Sơn 

La). 

LO CÁI LO CỦA NÔNG DÂN 

Vân Hồ là một xã khó khăn của huyện Vân Hồ với nhiều dân tộc anh em chung sống. Những 

năm trước, do trình độ dân trí và kinh nghiệm sản xuất hàng hóa của nhân dân chưa có, điều kiện 

thời tiết lại khắc nghiệt, địa hình đồi núi dốc nên đời sống rất khó khăn… 

Anh Mùi Văn Thao, dân tộc Dao ở bản Suối Lìn, tâm sự: Tiếng là làm nông nghiệp nhưng 

lúa ruộng đâu có, chỉ toàn đất nương thôi. Suốt năm, nắng ở đây rất ít, chủ yếu là giá lạnh, sương 

mù. Trong cái khó khăn, khắc nghiệt của khí hậu, Hội Nông dân đã tư vấn, hướng dẫn chúng tôi 

nuôi, trồng các loại cây, con phù hợp… 

Hội Nông dân Vân Hồ đã bám sát nhiệm vụ để xây dựng nội dung hoạt động theo hướng 

thiết thực, hiệu quả; tích cực tập hợp nông dân tham gia tổ chức hội; vận động hội viên, nông dân 

thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, các phong trào của Hội; Hội còn mạnh dạn đứng ra 

tín chấp, ủy thác tạo vốn vay, cung ứng giống, phân bón, vật tư sản xuất cho hội viên, nông dân. 

Chị Đinh Thị Lan - hội viên chi hội bản Hang Trùng bày tỏ: “Cán bộ hội tích cực lắm, khi làm đất 

hay tới kỳ mùa vụ là thường xuyên gặp gỡ bà con, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng để tư vấn, hướng 

dẫn. Hội Nông dân không chỉ giúp đỡ nhiều hộ vay vốn, cung cấp cây, con giống mà còn tổ chức 
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tập huấn khuyến nông. Đất dốc cằn, khí hậu không thuận lợi, nếu không có giống tốt, kinh nghiệm, 

kiến thức thì sản xuất khó có thu hoạch...”. 

CÁN BỘ NÓI HAY, LÀM GIỎI 

Vườn cây ăn trái rộng tới vài ha của gia đình anh Mùa A Lếch (bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ) 

có nhiều loại cây ăn quả như mơ, mận hậu, chuối, đào lai… Anh chia sẻ: “Có được cái vườn là do 

tôi làm theo hướng dẫn, tư vấn của Hội Nông dân xã và chi hội nông dân bản. Chủ tịch Hội Nông 

dân xã - Đinh Thị Xoa cũng là một người chăn nuôi, trồng trọt giỏi, có nhiều kinh nghiệm bày cho 

bà con hội viên. Vừa qua, Hội đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp với 

Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu giúp nhiều hộ hội viên, trong đó có gia 

đình tôi, có vốn đầu tư làm kinh tế trang trại, mua gia súc, gia cầm...”. 

Bà Đinh Thị Xoa cho hay: “Dân khó khăn thì Hội phải ghé vai đỡ họ phần nào hay phần đó. 

Ở vùng núi nghèo này, cứ đến mùa vụ là dân lại nháo nhác lo tiền để mua giống và phân bón, nhiều 

khi phải đi mua chịu bên ngoài chịu lãi suất cao hoặc mua trả chậm của tư thương với những ràng 

buộc bất hợp lý mà chất lượng lại khó đảm bảo. Vì thế, năm nào cũng phải vận động nông dân 

đăng ký mua giống và phân bón chậm trả qua tổ chức hội”. 

Anh Đinh Văn Tươi, bản Hang Trùng 2 tâm sự: “Nông dân trong bản mấy năm nay phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nên đời sống khấm khá hẳn lên. Ngoài cây lúa nước, ngô lai, 

chúng tôi còn nuôi bò sinh sản, trồng hàng trăm ha chè, cây ăn quả, rồi các loại rau, đậu… Qua tập 

huấn, hướng dẫn, chúng tôi còn biết trồng ngô mật độ dày để cung ứng thân cây làm thức ăn chăn 

nuôi cho những hộ nuôi bò sữa bên huyện Mộc Châu…”. 

“Năm nay, chúng tôi đã cung ứng cho bà con ngót 500 tấn phân bón các loại và gần 2 tấn 

giống lúa, ngô. Hội cũng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho hơn 

1.000 lượt nông dân về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi…” -  Bà Đinh Thị 

Xoa. 
 

06. Vũ Hương. TẬP ĐOÀN CỨ ĐIỂM NÀ SẢN / Vũ Hương // Quân khu hai.- Ngày 

06/11/2014.- Số 823.- Tr.8. 
 

Di tích lịch sử Tập đoàn cứ điểm Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), 

nơi đánh dấu 5 trận đánh công kiên lớn nhất của ta vào một căn cứ quân sự mạnh về hỏa lực, đông 

về lực lượng của Pháp đã đi vào lịch sử quân sự cách mạng Việt Nam, là bước tập dượt cho cuộc 

tấn công Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Chiến dịch Nà Sản diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến 2 

tháng 12 năm 1952 tại cao nguyên Nà Sản (Sơn La), đương thời khu vực này được gọi là “Tập 

đoàn cứ điểm Nà Sản”. 

Sau khi thất bại ở Nghĩa Lộ, Pháp quyết định tăng cường Nà Sản để chống trả với Việt Minh 

trong vùng Tây Bắc và bảo vệ lãnh thổ người Thái từ lâu đã có những liên lạc trung thành với Pháp 

mà chúng không muốn rời bỏ. Cụm cứ điểm Nà Sản nằm sát quốc lộ số 6 (chạy từ Lai Châu vòng 

qua Sơn La, Hòa Bình và về tới Hà Nội), trải rộng trên địa bàn 10km2, được bao quanh bởi hai dãy 

núi: Pú Hồng và bản Vạy. Ở giữa là khu trung tâm nằm trong thung lũng trải rộng có sở chỉ huy, 

sân bay vận tải, hệ thống kho chứa lương thực, vũ khí... được thiết kế như một con nhím xù lông 
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với hệ thống đồn bốt, giao thông hào, hàng rào kẽm gai phức tạp bao bọc lấy khu chỉ huy và sân 

bay (tổng cộng 30 cứ điểm). Quanh tập đoàn cứ điểm còn có các bản người Thái đóng vai trò như 

một “vành đai”. Đây cũng là biện pháp phòng ngự cao nhất, có ý nghĩa chiến lược mà lần đầu tiên 

chúng thử nghiệm tại Việt Nam. Để bảo vệ cho sở chỉ huy, sân bay cùng các kho tàng lương thực, 

vũ khí, thực dân Pháp tiến hành xây dựng hệ thống đồn bốt, pháo cao xạ 105mm cùng hệ thống 

giao thông hào kiên cố trên các cứ điểm trọng điểm là Pú Hồng, Nà Si, bản Vạy, Cừ Nhừm, bản 

Hời, bản Cưởm, bản Cút, bản Lầu để tạo thành vành đai khép kín, bảo vệ chung cho khu trung tâm 

Nà sản. 

Với quyết tâm giải phóng Tây Bắc của quân và dân ta. Từ ngày 30/11 - 2/12/1952, tại đây đã 

xảy ra các trận đánh ác liệt giữa Trung đoàn 102, thuộc Đại đoàn 308, Đại đoàn 316, 312 với lực 

lượng đồn trú của địch. Ta tiêu diệt cứ điểm Pú Hồng, Gò Hời, vây hãm cứ điểm Nà Si, bản Vạy. 

Trong thế giằng co, ta chuyển hướng sang thế trận bao vây, cô lập địch và củng cố vùng mới giải 

phóng ở Sơn La. 

Bị cô lập và cắt đứt đường chi viện, tiếp tế. Mùa xuân 1953 quân đồn trú của Pháp ở đây đã 

bí mật rút chạy bằng đường hàng không về tăng cường cho đồng bằng Bắc Bộ và Tập đoàn cứ điểm 

Điện Biên Phủ. Như vậy chiến dịch đã kết thúc thắng lợi, “Nà Sản” đã cho quân đội ta một bài học 

kinh nghiệm giá trị rất sâu sắc trong chiến lược quân sự, đặc biệt là cho cuộc tấn công chiến dịch 

Điện Biên Phủ. 

Trải qua dòng chảy thời gian, cùng với tiến trình lịch sử, “Tập đoàn cứ điểm Nà Sản” nay chỉ 

còn là địa danh lịch sử, nhưng nó mãi là chứng tích của những năm tháng oanh liệt của quân và dân 

ta chống thực dân Pháp tại chiến trường Tây Bắc, là dấu ấn của sự thất bại thảm hại của chủ nghĩa 

thực dân xâm lược. Một cao nguyên Nà Sản đã trở thành địa danh lịch sử của cả nước. Năm 1998 

Bộ Văn hóa - Thông tin ra quyết định xếp hạng cấp Quốc gia di tích lịch sử Tập đoàn cứ điểm Nà 

Sản. 
 

07. P.V. TIN VẮN / P.V // Tin tức cuối tuần.- Ngày 06-12/11/2014.- Số 45.- Tr.6. 
 

Theo Ban chỉ đạo Tây Bắc nhằm giúp các em học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn yên 

tâm đến trường, tỉnh Sơn La đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên 

quan nghiêm túc thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về cấp gạo hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn. Tính đến hết tháng 10/2014, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc cấp 13.000 tấn gạo từ nguồn dự 

trữ quốc gia cho 44.596 học sinh của 313 trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông ở 

những nơi có điều kiện khó khăn. Mức hỗ trợ gạo cho mỗi học sinh 15kg/tháng, trong thời gian 5 

tháng; thực hiện giao, nhận gạo tại điểm trường chính (trung tâm xã), nơi tập trung học sinh. Năm 

học 2014 – 2015, tỉnh Sơn La được hỗ trợ hơn 6.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, để đảm bảo 

đời sống của học sinh vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Sơn La đã có kiến nghị với Bộ Tài chính, 

Tổng cục Dự trữ Nhà  

nước cấp gạo hỗ trợ làm 4 đợt thay vì 2 đợt như hiện nay. 
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08. Kiều Thiện. “BÀ VOI” RỪNG LINH THIÊNG BÊN SÔNG MÃ / Kiều Thiện; Văn Minh 

// Dòng đời.- Ngày 09/11/2014.- Số 16.- Tr.12; 13. 
 

“Ở đây chỉ có cán bộ và trẻ con là dám gọi đó là “con voi”, còn người dân khi nói 

chuyện với nhau đều gọi “Bà Voi”. Bà ấy có tài nghe được tiếng người, biết cả nương vườn 

của nhà ai dám chửi, nói xấu bà ấy để về phá nương, cảnh cáo” - Chị Lò Thị Yên, dân bản 

Nậm Pù, xã Huổi Một, huyện Sông Mã (Sơn La) bảo vậy với nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng.  

Có mặt tại huyện Sông Mã tỉnh Sơn La vào những ngày đầu tháng 10, đúng thời điểm con 

voi rừng cô độc lại về quấy phá đời sống và sản xuất của người dân nơi đây, trong phòng làm việc 

của Hạt kiểm lâm huyện, anh Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng đang chỉ đạo các kiểm lâm viên xuống 

bám nắm địa bàn, cùng với xã lên kế hoạch bảo vệ voi, tuyên truyền người dân không trêu đùa, 

tránh xa voi dữ; đồng thời báo cáo tình hình thiệt hại do voi gây ra. 

Thấy tôi, anh Tưởng lắc đầu: Mệt lắm bác ạ. Liên tục mấy năm nay rồi, cứ đến hẹn lại lên, 

đúng mùa sản xuất của bà con là voi lại về quấy phá. Địa bàn thì rộng, dân trí còn hạn chế nên việc 

bảo vệ voi và người dân thật vất vả bởi con voi này không chịu ẩn trong rừng sâu mà cứ nhằm khu 

quanh dân cư để mưu sinh. Nó chính là con voi mà hơn 10 năm trước đã quật chết người ở xã 

Phiêng Cằm. Khi ấy em đang là kiểm lâm phụ trách địa bàn, đã đưa bác và phóng viên báo Lao 

Động đi săn tìm trên dãy núi Huổi Nhả... 

Tôi “à” lên một tiếng, đầu thoáng hiện lại cảnh lần theo dấu voi rừng ở xã Phiêng Cằm vào 

mùa hè năm 2003. Khi ấy con voi này còn bé, chỉ nặng khoảng hơn 2 tấn theo cách ước tính của 

cán bộ kiểm lâm khi đo chiều cao cành cây mà lưng voi quệt vào khi di chuyển. Đó là một con voi 

cái nhưng mức độ hung dữ và tinh khôn thì đã vào bậc có thứ hạng. Người Mông, người Thái ở xã 

Phiêng Cằm vốn đều là những thợ săn thú rừng lão luyện và bản lĩnh rất cao. Cuộc sống nơi rừng 

sâu, núi thẳm cũng tạo ra cho người dân vùng này một sự bấp chấp mạnh mẽ trước những hiểm 

nguy của tự nhiên, của thú dữ. Với họ, thú càng dữ, thú càng to thì đơn giản là càng nhiều người 

săn và được nhiều thịt. Mà voi thì lại càng quý bởi dẫu không có ngà thì lông đuôi, nước đái, răng 

voi, da voi... đều là vật hiếm và có giá, còn thịt voi thì ít ra cũng đủ cho cả họ ăn uống no say cả 

tuần. Đấy là chưa nói đến chuyện con thú nào gây thù chuốc oán với dân bản. Nhưng con voi này 

đã quật chết một người Mông trước sự chứng kiến nhiều người, nếu không tìm và chụp được ảnh 

nó sớm thì dễ xảy ra trường hợp nó biến mất vĩnh viễn mà không ai biết lý do - tôi đã nghĩ vậy. 

Ấy vậy nhưng chỉ sau mấy ngày con voi về đây, bản lĩnh “độc lập tác chiến” với bề dày 

kinh nghiệm săn bắt bao đời truyền lại của các thợ săn biến mất, thay vào  

đó là vẻ sợ sệt, lo âu bởi “bà voi này tinh khôn lắm. Hễ ai chửi hoặc nói xấu bà là không bị truy sát 

thì cũng về tận nương, tận vườn phá nát để trả thù” - câu nói này khi ấy thành tiếng nói chung của 

người dân Phiêng Cằm chứ không còn của riêng ai nữa. Mà khi nói câu này với chúng tôi, hầu hết 

người dân chỉ dám nói thì thào chứ ít ai dám nói to như sợ gió đưa lời tới tai “bà” thì khốn. 

ĐI LÙNG VOI BỊ VOI ĐUỔI BẠT VÍA 

Chính tôi khi ấy, với sự giúp sức của 2 kiểm lâm viên, 7 dân quân xã với đầy đủ súng ống đi 

theo hỗ trợ để tìm gặp voi rừng. Nhưng đến đâu cũng chỉ thấy dấu chân voi, may mắn hơn thì gặp 
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đống phân voi to như cái chum kiệu chứ bóng dáng voi chả thấy đâu cả. Người dân Phiêng Cằm 

bảo: “Bà ấy khôn lắm. Biết nhà báo đến tìm nên trốn trong rừng, đêm mới mò về quanh bản kiếm 

ăn”. 

Khi ấy tôi cũng thấy hoang mang: Chả biết con voi có thiêng thật không nhưng mình săn nó 

ráo riết vậy, con voi to thế, dấu chân ở khắp nơi mà sao mình tìm mãi không gặp? Sang chiều ngày 

thứ 2, khi lên đến gần đỉnh dãy núi Huổi Trạng (Núi Voi), đang ngồi nghỉ ngơi thì thấy có tiếng cây 

gãy ào ào phía trên đồi; nhìn mấy anh dân quân mặt tái mét, tôi biết mình đã gặp voi, vội hô cả 

đoàn bám theo. Khi con voi phát hiện thấy người lạ đuổi bám, nó quay lại phục chúng tôi. Thật 

may mà tôi phát hiện được cái vòi voi thò ra từ sau bụi cây nên cả đoàn kịp dừng lại, không ai bị 

voi túm sống. Phục bắt chúng tôi không được, con voi thủng thẳng bỏ đi ngược lên đỉnh núi, tôi chỉ 

kịp giơ máy ảnh bấm vội vài kiểu từ phía sau lưng voi. Thấy tiếng nổ cò máy ảnh (máy cơ), con voi 

quay ngoắt lại đối phó làm cả đoàn phải nằm bẹp xuống tránh sau những lùm cây thấp. Thế rồi 

phốc một cái, nó nhảy phắt vào một lùm cây, biến mất. Nhưng chỉ dăm phút sau đã nghe tiếng cây 

đổ bên sườn núi phía bên phải, một dân quân bản Huổi Nhả hét lớn: “Nó đi vòng thúng đón đầu 

mình đấy, chạy đi..”. Thế là tất cả lao xuống núi, mạnh ai nấy chạy, chẳng còn ai bảo vệ ai, đến 

đêm mới tập hợp đủ người. Tất cả thở phào, giải tán. 

Đêm ấy ngủ nhờ một gia đình ở bản Noong Tàu Thái, tôi và phóng viên Lê Anh Tuấn chẳng 

dám nói to, lòng thắc thỏm không tài nào ngủ được. Mỗi tiếng động ngoài vườn đều làm tôi giật 

mình, căng mắt ngó ra, tư thế sẵn sàng phóng ra cửa tháo thân. Quá nửa đêm, thấy tiếng động bên 

phía giường chủ nhà, thì ra cả 2 vợ chồng họ cũng không dám ngủ. Thế là cùng thức. Ông chủ nhà 

thì thào kể: Sau khi bà voi quật chết người, có anh cán bộ xã đội của xã này chẳng biết nghe ai xui 

đi lấy nước đái của “bà” về sẽ bán được tiền, liền mang xô đi tìm “bà”. Thấy “bà”, hứng được nước 

đái nhưng sau đó “bà” đuổi cho chạy về tới ủy ban xã mà quần áo rách nát như mặc vỏ cây. Hàng 

chục hộ ở đây vì lúc đầu chưa biết cứ chửi mắng, hò hét giết bà, thế là hôm sau lên nương, thấy 

nương nhà mình bị dẫm nát hết. Người nọ bảo người kia, thế là ai cũng nể sợ “bà”… 

Sáng hôm sau chúng tôi chia tay chủ nhà sớm bởi biết họ chỉ vì nể mình mà   

cho nghỉ trọ chứ lòng họ rất hoang mang sợ bà voi về trả thù thì tai bay vạ gió. Hôm ấy tôi mua 

được 1 con khỉ vàng còn nhỏ tẹo như nắm tay. Trên đường ra thành phố phải đi qua gần 100km 

đường rừng. Phóng viên Lê Anh Tuấn cứ nài nỉ tôi thả bỏ con khỉ. Nài chán rồi lại ngọt nhạt: “Thôi 

anh cứ thả con khỉ đi. Về Hà Nội em sẽ kiếm cho anh mấy con khỉ khác, gửi lên bù cho anh”. Khi 

về tới thành phố Sơn La an toàn, mới biết thì ra Anh Tuấn sợ mang theo con khỉ sẽ gặp vận đen, có 

thể bị voi truy sát dọc đường nên vận động tôi thả khỉ. 

VOI BIẾT “TRỊ NGƯỜI XẤU BỤNG” 

Thoắt cái, vậy mà cuộc săn tìm voi độc hôm nào giờ đã qua hơn 10 năm, không ngờ chuyến 

đi này là được nghe chuyện về nó. Trưa hôm ấy, ra đến quán cơm đầu thị trấn Sông Mã, hỏi chuyện 

bà chủ quán về con voi rừng, bà chủ trợn mắt: Chú ở đâu ra mà không biết chuyện bà voi, còn phải 

hỏi ? Thỉnh thoảng bà ấy vẫn về đây, có khi ngủ ngay bên ngoài hiên nhà dân nhưng chẳng làm hại 

ai cả. Chỉ những ai dám hỗn láo thì bà mới trị cho thôi. Nghe đâu như dịp này bà ấy nghỉ lại bên xã 
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Nà Nghịu, cách đây mấy cây số. Năm ngoái, bà về đây, có người nói hỗn với bà, thế là bà ấy quật 

cho sắp chết... 

Bán tín, bán nghi, tôi tìm gặp kiểm lâm viên phụ trách địa bàn - Hoàng Văn Thử, anh Thử 

gật đầu: Thật đấy. Khi ấy vào đầu tháng 9/2012, buổi đêm con voi vượt Sông Mã, sang bên tả ngạn 

thuộc đất Chiềng Khoong kiếm ăn. Khi trở về thì trời đã sáng. Người dân thấy voi kéo nhau đến 

xem đông tới mấy trăm người. Kiểm lâm chúng em phải cử người mang súng ra canh bảo vệ dân, 

hướng dẫn dân không được lại gần, không được làm voi đau hay sợ vì nó sẽ trả thù. Cả người già, 

con trẻ cứ vây quanh voi xem và hò hét nhưng chẳng làm sao. Đến lúc ông Nguyễn Văn Hưng ở 

bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu đến, miệng bô bô: “Con voi này mà đánh tiết canh thì ngon lắm đây”. 

Nào ngờ, con voi như hiểu được tiếng người, nó cứ nhằm ông Hưng mà truy đuổi. Bắt được, nó lấy 

chân giày, lấy vòi quật .Nhưng hình như nó không định giết thêm người nên chỉ làm ông ấy gãy 9 

cái xương sườn và tới hộp sọ là dừng lại. Mọi người kịp đưa ông Hưng đi cấp cứu. Tuy chẳng chết 

nhưng bây giờ thành tật suốt đời. 

Không phải chỉ mỗi anh Hưng mà ở Sông Mã đã có thêm 1 số nạn nhân khác bị con voi này 

tấn công khi cố tình “làm điều không tốt với nó”. Đó là một người Mông bên bản Huổi Vàng xã 

Mường Cai, khi thấy voi đi qua nương nhà mình đã cầm đèn pin đuổi theo, vừa chửi vừa lia đèn pin 

nhấp nháy dọa bắn voi. Không ngờ con voi đang đủng đỉnh trên đường bất ngờ quay lại “đối đáp” 

dù chỉ ở mức độ “cảnh cáo nhẹ”. Kết quả là ông kia bị gãy chân phải đi bó bột và từ đó đến nay 

bụng luôn thấp thỏm khi nghe thấy voi về. 

Những câu chuyện về sự linh thiêng mang sắc màu huyền bí của con voi độc ở  

đất Sông Mã vẫn làm không ít người bán tín, bán nghi, trong đó có ông Hặc ở bản  

Hải Sơn xã Chiềng Khoong. Khi thấy hàng xóm than thở về việc con voi đêm qua đi qua nương 

ngô đã “lỡ vòi” quấn mấy chục khóm ngô, ông Hặc bảo: “Cứ vào nương nhà tôi xem, tôi trị cho là 

biết điều hết, chả có linh thiêng gì cả”. Chiều hôm sau, đang ngồi nhà thấy nóng ruột, ông Hặc liền 

rủ hàng xóm cùng đi thăm nương ngô. Nương nhà ông có 2 mảnh nằm trên sườn đồi, xen vào giữa 

là một nương của hàng xóm. Chả hiểu con voi có bị vòng kiềng hay đi đứng thế nào mà nó đã xéo 

vào đám nương bên này rồi lại vòng qua nương nhà hàng xóm để xéo đám nương bên kia của nhà 

ông Hặc. Từ hôm ấy, chẳng ai thấy ông Hặc tuyên bố điều gì về chuyện “trị voi” nữa.  
 

09. Giang Đông. GIÁO DỤC SƠN LA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU / Giang Đông // 

Giáo dục và thời đại.- Ngày 11/11/2014.- Số 270.- Tr.4. 
 

Là một tỉnh miền núi phía Bắc hàng năm chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

(BĐKH), thiên tai, sạt lở đất, ngành Giáo dục Sơn La đã xác định được tầm quan trọng và sự 

cần thiết của giáo dục nhận thức ứng phó với BĐKH; ngành đã và đang chỉ đạo thực hiện 

nhiều công tác để nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh sinh viên và cộng đồng về vấn 

đề này. 

GIÁO DỤC NHẬN THỨC HƯỚNG ĐẾN 3 MỤC TIÊU 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 21 năm 2014 13 

Để nâng cao giáo dục nhận thức về ứng phó với BĐKH, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai 

trong nhà trường, cộng đồng, Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La đã đề ra 3 mục tiêu cơ bản của công 

tác này trong giáo dục: Một là: Xác định mục tiêu cơ bản của giáo dục BĐKH và coi giáo dục 

BĐKH là một nội dung bắt buộc trong các nhà trường. Coi đây là một bộ phận quan trọng của giáo 

dục phát triển bền vững, giúp cho người học hiểu được bản chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của các 

vấn đề BĐKH, từ đó có thái độ, cách ứng xử đúng đắn nhằm bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu 

tác động tiêu cực và thích ứng với BĐKH. Hai là: Nâng cao hiểu biết về vai trò của việc giáo dục 

BĐKH trong nhà trường. Ba là: Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chú trọng các vấn đề 

thực tiễn, gắn với địa phương, đất nước. Trên cơ sở đó hình thành các kỹ năng, phương pháp hành 

động cụ thể để người học có thể tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phòng chống thiên tai do 

BĐKH gây ra ở địa phương, đất nước. Trên cơ sở đó hình thành các kỹ năng, phương pháp hành 

động cụ thể tham gia có hiệu quả vào các hoạt động phòng chống thiên tai do BĐKH gây ra ở địa 

phương, đất nước. 

GIÁO DỤC TÍCH HỢP Ở CÁC CẤP HỌC 

Khi đã xác định 3 mục tiêu trên, từ năm học 2012 - 2013  Sở Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo 

tất cả các cấp học chủ động tích hợp nội dung ứng phó với BĐKH vào nội dung giảng dạy, tùy theo 

độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của học sinh. Ở bậc học mầm non: Thông qua các hình thức dạy học 

kể chuyện, các bài hát... để trẻ có những nhận biết ban đầu về ảnh hưởng, hậu quả của BĐKH đến 

môi trường, cuộc sống quanh bé, giúp trẻ dần hình thành nên thói quen, ý thức về môi trường sống. 

Các nhà trường ở cấp tiểu học tuyên truyền BĐKH qua các hoạt động ngoại khóa, trang bị kiến 

thức cơ bản phù hợp độ tuổi như: Kiến thức về thời tiết, về khí hậu, khí nhà kính... Ở bậc học phổ 

thông các nội dung về BĐKH được tích hợp vào môn học như: Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Lịch sử, Công nghệ, Giáo dục công dân... Học sinh ở bậc học này còn được tham gia các cuộc thi 

tìm hiểu về BĐKH ở địa phương để các em tự tìm hiểu, học hỏi. 

CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP ĐA LỰC LƯỢNG 

Ngoài việc đẩy mạnh dạy học tích hợp kiến thức về ứng phó với BĐKH ở các cấp học, hàng 

năm Sở Giáo dục và thời đại Sơn La đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng 

trong tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú để nâng cao nhận 

thức cho giáo viên, học sinh về công tác này. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

các buổi ngoại khóa tuyên truyền giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường; Phát động cuộc thi vẽ 

tranh với chủ đề “bảo vệ tài nguyên môi trường nước, môi trường biển đảo, chúng em yêu cây 

xanh”... Phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trường trong các nhà trường. 

Thường xuyên phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh 

thân thể, bảo vệ môi trường sống. Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tổ chức cho học 

sinh các trường THCS đi tham quan thực tế các công trình nước sạch, vùng đầu nguồn. Từ đó hình 

thành trong học sinh nhận thức về tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ nguồn nước sạch 

thông qua việc giữ gìn bảo vệ rừng đầu nguồn, thường xuyên chăm sóc và bảo vệ môi trường. 
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Sở Giáo dục và đào tạo Sơn La còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 

chức chương trình “Chúng em trồng cây xanh” tại các trường trung tâm huyện, thành phố và 

chương trình “Học sinh tích cực tham gia trồng rừng - Bảo vệ tài nguyên môi trường” tại các 

trường vùng sâu vùng xa. Trong đó Sở Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo 

triển khai, số lượng học sinh tham gia, thời gian tham gia. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

chịu trách nhiệm tư vấn giống cây trồng, kỹ thuật trồng rừng và phương pháp chăm sóc. 

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục và các sở, ngành, lực lượng chức năng trong 

tỉnh những năm học vừa qua nên việc bảo vệ rừng và tài nguyên môi trường trong các nhà trường 

đã được quan tâm thường xuyên hơn; giáo viên và học sinh trong các nhà trường đã được nâng cao 

một bước trong nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó 

với BĐKH. 
 

10. Văn Thiệu. GƯƠNG SÁNG Ở MƯỜNG GIÀNG / Văn Thiệu // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 11/11/2014.- Số 225.- Tr.14. 
 

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ dân xã Mường  

Giàng (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) đã tự nguyện hiến nhiều mét vuông đất để làm đường giao 

thông. Tiêu biểu là gia đình ông Tòng Văn Ngon bản Co Chai. 

Khi được vận động hiến đất, chung tay xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nông 

thôn triển khai xây dựng đi qua bản Co Chai gần 1,4km, gia đình ông Ngon đã tự nguyện hiến 

300m2 đất vườn và nhiều cây cối hoa màu để làm đường. 

Ông Ngon tâm sự: Xây dựng nông thôn mới làm thay đổi diện mạo của nông thôn và nâng 

cao đời sống cho những người nông dân. Vì vậy, việc hiến đất làm đường không chỉ vì lợi ích 

chung của gia đình chúng tôi mà cũng là lợi ích chung của xã hội. Đường giao thông được mở 

rộng, chúng tôi sẽ thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, con cháu đi lại học hành cũng dễ dàng hơn. 

Có thể nói, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hiện là một trong những tiêu chí quan trọng 

trong xây dựng nông thôn mới. Việc phát huy vai trò gương mẫu của các hộ dân trong hiến đất xây 

dựng nông thôn mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện thành công phong trào 

chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 
 

11. Hồng Anh. HẠ NHIỆT “ĐIỂM NÓNG” LÓNG LUÔNG: “DẤU ẤN” PHƯƠNG ÁN 279 / Hồng 

Anh; Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 11/11/2014.- Số 3397.- Tr.1+3. 
 

Tổng số 91 vụ án ma túy và 158 đối tượng đã bị bắt cùng với 283,331kg heroin, trên 

152.000 viên ma túy tổng hợp cùng rất nhiều tang vật khác có liên quan… Đó là kết quả sau 

một năm triển khai thực hiện Phương án 279 - giải quyết địa bàn phức tạp về ma túy tại xã 

Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực không 

mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền các cấp và các lực lượng Công an tỉnh Sơn La... 

Đồng chí Lê Hồng Minh, nguyên Bí thư Huyện ủy Vân Hồ cho biết: Xuất phát từ tình hình 

phức tạp về an ninh trật tự, nhất là về vấn đề ma túy, từ tháng 7/2013, Công an tỉnh Sơn La đã tổ 

chức triển khai thực hiện phương án tăng cường lực lượng xuống cơ sở đấu tranh với tội phạm ma 
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túy, giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) tại xã Lóng Luông, huyện 

Vân Hồ (gọi tắt là Phương án 279). Có 11 tổ công tác đã được tăng cường về các bản của xã Lóng 

Luông, làm nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, tuyên truyền, 

vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các 

quy định, quy ước, hương ước của địa phương. Các tổ công tác đã tổ chức được 22 hội nghị cán bộ 

chủ chốt cấp bản và hội nghị nhân dân toàn bản ở 11/11 bản với gần 70% hộ gia đình tham gia; gần 

800 hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật, không bao che, tiếp tay cho tội phạm; phát và 

thu trên 1.000 phiếu phát giác, tố giác, trong đó có gần 400 phiếu có thông tin; phát hơn 15.000 tờ 

gấp, áp phích tuyên truyền. 

Các lực lượng chức năng đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), 

vận động và truy bắt 15 đối tượng truy nã; bắt giữ 91 vụ, 158 đối tượng phạm tội về ma túy trên địa 

bàn, thu 283,331kg heroin, 152.735 viên ma túy tổng hợp, 15 khẩu súng quân dụng, 2 quả lựu đạn, 

12 xe ôtô và một số tang vật liên quan… Trong đó đã phá thành công 15 chuyên án về ma túy với 

số lượng lớn, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu cộm cán ở Lóng Luông, Vân Hồ (Sơn La), Hang 

Kia, Pà Cò (Hòa Bình) như: Tráng A Tàng, Tráng A Chư, Giàng A Nhà, Giàng A Chờ… Trong 

cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy, máu của các chiến sỹ công an đã đổ. Trung úy Lường 

Phát Chiêm (SN 1982, Trung đội trưởng của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn 

La) đã anh dũng hy sinh; đồng chí Nguyễn Thái Hà, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma 

túy đã bị thương nặng trong một chuyên án… 

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chia sẻ: “Phương án 279 sau 

một năm thực hiện đạt kết quả rất quan trọng và được người dân cũng như cấp ủy đánh giá cao. 

Tình hình an ninh trật tự trên toàn huyện Vân Hồ đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Trong 

công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng công an đã phối hợp với các ban, 

ngành, hiệp đồng tác chiến, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, thậm chí chấp nhận hy sinh để truy bắt 

các đối tượng cộm cán trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới vào Sơn La”. 

Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an 

tỉnh Sơn La, đơn vị chủ công trong việc thực hiện Phương án 279 cho rằng: “Phương án 279 đã đạt 

được kết quả rất quan trọng. Bằng việc huy động tham gia của nhiều lực lượng, sự vào cuộc của 

cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an đã dũng cảm, sử dụng đồng bộ các biện pháp 

để giải quyết vấn đề phức tạp về ma túy ở địa bàn này. Bài học lớn nhất đó là sự thận trọng, đó là 

công tác chính trị tư tưởng, là trang bị cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia đánh án lòng dũng 

cảm, lòng quyết tâm”. 

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La khẳng định: Phương án 279 triển khai 

trên 5 nội dung cơ bản, trong đó có 2 nội dung hết sức quan trọng đó là, vận động truy bắt đối 

tượng truy nã và đấu tranh với những đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy qua biên giới... 

Qua 1 năm thực hiện Phương án 279, 5 nhiệm vụ đặt ra ban chuyên án đã thực hiện được; trong đó 

có 2 nhiệm vụ trọng tâm chúng ta có bước đột phá để giải quyết. Đến nay cơ bản địa bàn xã Lóng 
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Luông chúng ta đã chuyển hóa được; ngăn chặn được số đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy 

vào nội địa Sơn La để đi các địa bàn khác trên cả nước. 

MỘT SỐ VỤ MA TÚY LỚN BỊ TRIỆT PHÁ 

Thực hiện chuyên án đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn huyện Vân  

Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình) của Cục C47 - Bộ Công an và Công 

an tỉnh Sơn La, từ ngày 13 đến 19/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an Sơn La phối hợp với C47, C51, 

C69, K20 phục bắt một nhóm 6 đối tượng được trang bị 2 khẩu súng AK vận chuyển ma túy từ 

biên giới vào địa bàn bản Mường An, xã Chiềng Xuân; bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin. 

Tiếp đó, hồi 4h5 ngày 19/7, tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ một toán khoảng 25 

tên có vũ trang đang vận chuyển ma túy vào địa bàn đã vào địa bàn mật phục của lực lượng công 

an. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp bọn tội phạm, lực lượng công an 

đã khống chế, truy kích và bắt được 5 đối tượng. Tang vật thu giữ 110 bánh heroin; 2 khẩu súng 

AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn… Trong quá trình đấu 

tranh với nhóm đối tượng trên, đồng chí Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh, đồng chí Nguyễn 

Thái Hà bị thương nặng. 

Rạng sáng 26/9, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Sơn La và Bộ Công an bắt giữ 1 đối 

tượng, thu giữ 60 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều súng, đạn. Ngày 1/10, lực 

lượng Công an Sơn La tiếp tục triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn tại huyện Mộc Châu, bắt 

giữ 4 đối tượng, thu 161 bánh heroin, 1 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 2.300USD, 20 triệu VND và 

nhiều tang vật có liên quan. 
 

12. Lê Chiên. MẤT TIỀN, MẤT ĐẤT DO THIẾU HIỂU BIẾT / Lê Chiên // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 12/11/2014.- Số 271.- Tr.6. 
 

Vừa mất tiền vừa mất đất, quá uất ức nên ông Lò Văn Hiếng (bản Huổi Cườm, xã 

Mường Bú, Mường La, Sơn La) đã nhiều lần đòi tự tử…  

TIỀN MẤT TẬT MANG 

Theo trình bày của ông Lò Văn Hiếng, gia đình ông bị thu hồi đất để thực hiện dự án Thủy 

điện Sơn La. Tin lời Lò Văn Tiếng (người cùng xã) nói rằng Nhà nước chỉ bồi thường cho mỗi hộ 

3ha đất với giá 48 triệu đồng/ha, số đất vượt quá hạn mức này Nhà nước chỉ bồi thường 5 triệu 

đồng/ha, ông Hiếng đã đưa cho Tiếng 90 triệu đồng để Tiếng làm thủ tục chuyển hơn 10ha đất cho 

5 hộ ở cùng xã đứng tên (gồm: Lò Văn Biên, Lò Văn Thắng, Lò Văn Hương, Cầm Thị Bua, Tòng 

Văn Yên) để được nhận số tiền đền bù cao hơn.  

Sau khi biết thông tin về chính sách đền bù, ngày 28/2/2013, ông Hiếng làm đơn xin nhận lại 

số đất đã chuyển cho 5 hộ trên đứng tên, 5 hộ này đã đồng ý trả lại, có xác nhận của UBND xã 

Mường Trai (huyện Mường La). Sau đó, ông Hiếng đến Ban quản lý Dự án di dân tái định cư 

huyện Mường La (BQL DADD-TĐC) nộp đơn này và được chị Huyền (cán bộ BQL DADD-TĐC) 

hướng dẫn viết thêm 1 đơn nữa. Sau khi hoàn chỉnh nội dung đơn theo hướng dẫn của chị Huyền, 

ngày 1/3/2013, ông Hiếng gửi đến BQL DADD-TĐC, đề nghị chuyển diện tích đất mà 5 hộ trên 

đứng  
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tên trả lại cho ông, trong đơn có xác nhận của 5 hộ.  

Chờ hơn 1 tháng không thấy BQL DADD-TĐC giải quyết, ngày 15/4/2013 ông Hiếng có 

đơn gửi UBND huyện Mường La. Tuy nhiên sau đó BQL DADD-TĐC vẫn chi trả tiền bồi thường 

cho 5 hộ, khiến gia đình ông Hiếng mất cả tiền lẫn đất. 

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ BQL DỰ ÁN 

Làm việc với ông Phan Đức Chính - Trưởng BQL DADD-TĐC huyện Mường La, ông 

Chính thừa nhận đã nhận được đơn của ông Hiếng. Tuy nhiên, ông Chính lý giải, BQL DADD-

TĐC không phải là cơ quan giải quyết tranh chấp. Do đó ông Hiếng phải gửi đơn đến Phòng Tài 

nguyên - Môi trường huyện Mường La. BQL DADD-TĐC chỉ giữ lại tiền khi có kết luận của cơ 

quan có thẩm quyền, rằng đất đang có tranh chấp, hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu 

cầu giữ lại tiền vì đất đang có tranh chấp. Ông Chính còn cho biết: “Ông Hiếng cầm 5 cái giấy đến 

bảo rằng đây là 5 hộ trả đất cho tôi, đề nghị anh trả lại đất cho tôi. Tôi bảo không được, vì đây là 

việc các anh tranh chấp với nhau… tôi không có thời gian đi xác minh chữ ký này thật hay giả”.  

Tuy nhiên xem xét nội dung đơn của ông Hiếng gửi BQL DADD-TĐC thì đây là đề nghị 

chuyển lại đất có chữ ký của người trả lại đất, sao lại gọi là tranh chấp? Đơn có xác nhận của 

UBND xã Mường Trai sao còn “lo” chữ ký thật hay giả? Hơn nữa, nếu BQL DADD-TĐC không 

phải là cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thì khi ông Hiếng đến nộp đơn sao không yêu cầu ông 

Hiếng gửi đơn đến UBND huyện mà chị Huyền còn hướng dẫn ông Hiếng làm thêm đơn, và BQL 

DADD-TĐC lại tiếp nhận đơn này của ông Hiếng? Để làm rõ, chúng tôi đề nghị gặp chị Huyền, 

nhưng ông Chính từ chối và nói “nếu cô Huyền có sai, cũng là tôi sai”. 

Báo cáo số 213/BC-CAHML (KT) ngày 22/9/2014, của Công an huyện Mường La đã chỉ rõ, 

đối với việc chi trả tiền cho 5 hộ có liên quan đến tồn tại vướng mắc với ông Hiếng, trước khi trả 

tiền BQL DADD-TĐC không rà soát những tồn tại, vướng mắc báo cáo UBND huyện ra quyết 

định chuyển tiền vào Kho bạc Nhà nước tạm giữ chờ giải quyết mà lại chi trả trực tiếp cho 5 hộ là 

trái với quy định của Nhà nước, “trách nhiệm này thuộc về BQL DADD-TĐC huyện Mường La”.  

Công an huyện đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Mường La chỉ đạo BQL DADD-TĐC thu 

hồi số tiền đã chi trả cho 5 hộ, chuyển vào Kho bạc Nhà nước tạm giữ để chờ giải quyết, đồng thời 

làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai.  
  

13. Phạm Kế Toại. NƠI VỢ CHỒNG KHÔNG DÁM BỎ NHAU / Phạm Kế Toại // Nông 

nghiệp Việt Nam.- Ngày 12/11/2014.- Số 226.- Tr.5. 
 

Vợ bỏ chồng sẽ bị nhà chồng phạt vạ 3 con trâu, chồng bỏ vợ sẽ phải đền “tuổi thanh 

xuân” cho vợ bằng 3 lạng đồng bạc. Còn nếu người chồng đi ngoại tình bị phát hiện sẽ phải 

đeo hai thanh gỗ vào cổ, đi khắp các bản hô to: “Tôi ngoại tình”... 

Ngược lại, người vợ đi ngoại tình, chồng bắt được, anh em nhà vợ phải mua  

rượu cần, lợn bản sắm sửa mâm cơm sang xin lỗi bố mẹ chồng và chồng thay cho người đi ngoại 

tình. 

PHẠT NẶNG TỘI NGOẠI TÌNH 
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Trong quan niệm của người La Ha (xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La), vợ chồng sống 

với nhau phải chung thủy, cấm kỵ việc “vợ nọ, con kia”. Tuyệt đối cấm anh em ruột, họ hàng lấy 

nhau. 

Ông Quàng Văn Đoàn (bản Huổi Pao) bảo, riêng người La Ha không có chuyện đánh ghen 

như người dưới xuôi. Hình thức trị tội ngoại tình vô cùng độc đáo. Người chồng đi ngoại tình bị vợ 

hoặc anh em bắt được sẽ phải tự đi vào rừng, chặt một khúc gỗ của cây vương. Sau đó, dùng khúc 

gỗ này đẽo thành hai miếng nhỏ, đeo vòng qua cổ. 

“Người này phải đi bộ khắp các bản, dùng một thanh gỗ khác gõ mạnh vào hai miếng gỗ 

vương, miệng hô to: “Tôi ngoại tình. Tôi ngoại tình”. Bao giờ đi hết đường mới được vợ cho phép 

về nhà nói chuyện”, ông Đoàn kể. 

Chưa hết, sau đó người chồng phải mang một con lợn khoảng 30kg sang làm cơm xin lỗi cả 

họ nhà vợ. Người chồng nào bị một lần xử phạt theo kiểu này, khiếp vía cả đời. 

Còn nếu như người vợ ngoại tình bị bắt được, người La Ha lại có một cách xử rất riêng. 

Trong tục cưới hỏi của người La Ha, anh em họ nhà vợ bao giờ cũng được ăn phần hơn. Cậu, 

chú, dì bên đằng vợ được xếp vào một mâm gọi là “lũng ta”. Khi bị bắt ngoại tình, vợ không được 

phép xin lỗi chồng và họ hàng nhà chồng. 

Theo tục, “lũng ta” phải sắm rượu cần, lợn bản, gà bản, làm một vài mâm cơm để xin lỗi nhà 

chồng cho cháu gái. Tùy vào mức độ vi phạm mà mâm cơm xin lỗi to hay nhỏ. Ít thì một vài chum 

rượu cần, đôi gà, một con lợn. Nặng thì 4 - 5 chum rượu cần, đôi con lợn, dăm con gà. 

“Tục bắt “lũng ta” phải đi xin lỗi cho cháu gái bởi vì, trước được ăn phần hơn. Ăn rồi mà 

không biết dạy con cháu, để nó đi ngoại tình thì đi mà xin”, ông Quàng Văn Phạo, một người dân 

khác ở đây, cho hay. 

Ngoại tình đã thế, nhắc tới chuyện bỏ nhau, người La Ha coi đó như một nỗi sợ. Vì ai bỏ ai 

cũng đều bị phạt vạ hết sức nặng. 

Vợ mà bỏ chồng trước, gia đình nhà chồng sẽ sang tận nhà vợ phạt vạ ba con trâu. Thời gian 

công sức người con trai đi ở rể được ước định bằng giá trị của ba con trâu. 

Nhà nào có trâu thì phải trả bằng trâu, nhà nào không có trâu thì phải trả bằng tiền, khi xưa 

là bạc trắng. Ngược lại, khi người chồng bỏ vợ, gia đình vợ sang phạt vạ ba lạng đồng bạc. 

Nói đoạn, ông Phạo đi vào buồng lấy ra một đồng bạc cho chúng tôi xem. Đó  

là một đồng bạc của Pháp, được ông Phạo cất giữ mấy chục năm nay. 

“Mỗi đồng bạc này mà đem ra cửa hàng vàng họ trả một triệu đồng. Ở bản này còn ít nhà giữ 

được đồng bạc này lắm”, một phụ nữ trong gia đình ông Phạo cho hay. 

Vợ chồng bỏ nhau, theo tục thì con trai theo bố, còn con gái theo mẹ. Sau khi đường ai nấy 

đi, hai người vẫn được phép qua thăm bố mẹ. Tuy nhiên, ngày bố mẹ mất, người La Ha kiêng kỵ 

việc con rể, con dâu cũ đến viếng. 

Trưởng bản Huổi Pao Quàng Văn Pánh cười như nắc nẻ: “Ở đây họ không dám bỏ nhau đâu, 

bỏ có mà mất cả vợ lẫn trâu à!”. 

HAI NĂM “CẤM VẬN” 
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Bản Huổi Pao của người La Ha nằm tít trên đỉnh núi cao, nơi tận cùng của xã Nậm Ét. 

Sương mù giăng phủ quanh năm. 

Từ trung tâm huyện, con đường duy nhất để đi vào Nậm Ét rồi lên Huổi Pao là thuyền máy. 

Trời mưa, nước lòng hồ Thủy điện Sơn La như thêm phần hung dữ. Chiếc thuyền nhỏ chòng chành, 

nhiều phen như muốn lật nghiêng. 

Trưởng bản Pánh dẫn chúng tôi đi một vòng quanh bản, rồi rẽ vào nhà ông Quàng Văn Phạo. 

Ông Phạo vừa bước sang tuổi 72, thân hình gầy gò, khắc khổ vô cùng. Vợ ông đang bệnh nặng, cả 

nhà đang quây quần chờ thầy mo đến cúng. 

Nhấp chén nước ngâm rễ cây rừng, chúng tôi hỏi chuyện ông cưới vợ trước đây. “Không đơn 

giản đâu, không đơn giản đâu”, ông Phạo lắc đầu nguầy nguậy. 

Cũng như nhiều thanh niên người La Ha khác, ông Phạo cũng phải đi ở rể khi lấy vợ. Ông 

lấy vợ ở xã Nậm Giôn (huyện Mường La). Gần chục năm trời đằng đẵng, ông nai lưng làm việc, 

báo đáp công ơn bố mẹ vợ vì đã có công sinh thành, nuôi dưỡng vợ mình. 

“Nó bắt ở bao nhiêu thì mình phải ở bấy nhiêu thôi, người ít thì vài ba năm, người nào lâu thì 

hơn chục năm. Muốn về nhà mình thì phải xin phép, nó không cho là không được về. Không được 

làm trái ý bố mẹ vợ. Anh nào không chịu được cũng phải xin đấy”, ông Phạo gật gù.  

Làm một bi thuốc lào rõ đanh, ông Phạo kể tiếp, cái đặc biệt nhất trong phong tục ở rể của 

người La Ha đó là trong vòng 2 năm đầu, vợ chồng không được “gần gũi” nhau. Nhà vợ bố trí cho 

con rể một góc riêng, cấm được mon men đến chỗ vợ. 

“Có đôi nào chưa đủ hai năm mà có bầu không”, chúng tôi hỏi. Đang uống dở chén nước, 

ông Phạo đột nhiên dừng lại: “Ồ ồ, không có đâu. Nó phạt chết đấy”. 

Mấy phụ nữ người La Ha đang quanh quẩn bếp lửa, nghe ông Phạo nói bỗng cười phá lên. 

Câu chuyện của chúng tôi càng lúc càng cao trào. 

“Tại sao đã là vợ chồng lại không được ngủ chung?”, chúng tôi hỏi tiếp. Ông Phạo cười: “Nó 

sợ mình lừa con gái nó chứ sao, hết hai năm thử thách nó mới cho vợ chồng ngủ với nhau”. 

Sau từng đó thời gian, nhà trai được phép mang trâu bò lợn gà sang chính thức  

cưới vợ cho con trai. Người con gái chính thức được lên “tằng cẩu”, báo hiệu “tôi đã  

có chồng”. Hai vợ chồng có thể “gần gũi” và sinh con tại nhà vợ. “Chuyện bình thường thôi, có 

người ở rể lấy vợ rồi đẻ con. Con trai gần đến tuổi cưới vợ, bố mẹ   

mới được phép đưa con về nhà nhìn mặt ông bà nội”. 

Trường hợp, người con trai nếu mồ côi, không còn anh em họ hàng thì có thể sống tại nhà vợ 

đến hết đời. 

Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ét Lường Văn Hướng cho biết, La Ha là dân tộc có số lượng người 

ít nhất ở xã cũng như cả tỉnh Sơn La. Người La Ha trước đây có tục ngủ thăm, tuy nhiên xảy ra 

nhiều hệ lụy nên chính quyền xã đã vận động bỏ. 

“Người La Ha ở Nậm Ét giờ đã biết ra ngoài làm ăn, những hủ tục xưa dần dần được xóa 

bỏ. Gia đình nào cố tình cưới tảo hôn cho con, xã sẽ không cấp giấy đăng ký kết hôn, không cấp 

đất sản xuất”, ông Hướng cho biết thêm. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 21 năm 2014 20 

 

14. Minh Phong. SƠN LA: XỬ LÝ ĐỐI TƯỢNG ĐÂM XE VÀO CẢNH SÁT GIAO THÔNG 

RỒI BỎ CHẠY / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 12/11/2014.- Số 3395.- Tr.8. 
 

Ngày 11/11, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết đang điều tra, làm dõ vụ việc lái 

xe Từ Hồng Minh (SN 1971, trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) không chấp hành hiệu lệnh, 

đâm xe vào cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Trưa 9/11, tổ công tác tuần tra kiểm soát 2.6 thuộc 

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đang làm nhiệm vụ tại km 156, quốc lộ 6 thuộc 

bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ phát hiện xe ôtô BKS: 30A-183.34 đi theo hướng 

Sơn La - Hà Nội chạy quá tốc độ tại nơi có biển báo hạn chế tốc độ. Tổ công tác ra tín hiệu dừng 

xe, tài xế Từ Hồng Minh giảm tốc vào lề đường bên phải theo chiều đi, sau đó bất ngờ tăng tốc bỏ 

chạy, đâm vào đồng chí Hoàng Xuân Thắng, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát làm đồng chí Thắng bị 

thương. Tài xế tiếp tục điều khiển xe đến địa phận thị trấn Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thì bị Công an 

tỉnh Hòa Bình dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông. Hiện, Công an huyện Vân Hồ đã tiếp nhận vụ việc để xử lý. 
 

15. P.V. TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ TỈNH SƠN LA: 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN / 

P.V // Giáo dục và thời đại.- Ngày 13/11/2014.- Số 272.- Tr.11. 
 

Trường phổ thông dân tộc (PTDT) Nội trú tỉnh Sơn La được thành lập vào ngày 15/10/1964 

với tên gọi là Trường thiếu nhi dân tộc tỉnh Sơn La, thực hiện nhiệm vụ đào tạo học sinh cấp I và 

cấp II; sau thời gian 23 năm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo học sinh cấp I và cấp II. 

Từ tháng 2/1987, Trường sát nhập với Trường đào tạo cán bộ khu Tây Bắc và được giao nhiệm vụ 

đào tạo học sinh cấp III (đối với việc đào tạo học sinh dân tộc cấp I, II chuyển về hệ thống trường 

dân tộc nội trú tuyến huyện). Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự phát triển  

trưởng thành của nhà trường được giao đào tạo học sinh cấp III - cấp THPT. 

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, 

thực hiện chủ trương chỉ đạo của tỉnh nhà trường đã tập trung chăm lo, phát triển toàn diện cho các 

em, không chỉ trình độ kiến thức, mà còn đào tạo văn hóa, phẩm chất làm người, ý thức tổ chức, kỷ 

luật, đào tạo thể chất, là nguồn đào tạo cán bộ dân tộc cho tỉnh. Được sự quan tâm của Thường trực 

Tỉnh ủy, đặc biệt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh, tháng 11 năm 2013 nhà trường 

đã tổ chức kết nghĩa với trường Quân sự tỉnh giúp nhà trường từ xây dựng khuôn viên cây xanh, 

xây dựng vườn rau xanh với diện tích 5.000m2, làm đường bê tông, rèn luyện nếp sống quân sự, 

nếp sống nội vụ, xây dựng các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, PCMT trong nhà 

trường để góp phần giáo dục toàn diện về đức trí, thể, mỹ, rèn luyện kỹ năng và yêu quý lao động, 

thu hút học sinh vào các hoạt động bổ ích, tránh xa các tệ nạn và thói quen chưa tốt của các em học 

sinh. 

Nhà trường có khuôn viên rộng 77.230m2 đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích của 

trường chuẩn quốc gia. Trường được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Giáo dục 

và đào tạo (GD&ĐT) Sơn La, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan ban ngành của 

thành phố quan tâm. Đến nay, nhà trường đã có 16 lớp học với 1 khu nhà học 4 tầng đủ cho 16 lớp 
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học văn hóa, 1 phòng học tin học, 1 phòng học nghề, 1 phòng thí nghiệm, phòng trình chiếu dạy 

học kết hợp CNTT. Trường có 2 khu nhà nội trú 3 tầng 84 phòng và một nhà ăn 2 tầng dành cho 

học sinh khang trang đáp ứng cho gần 600 học sinh ăn ở, học tập và sinh hoạt; 1 nhà công vụ 2 tầng 

dành cho cán bộ giáo viên (CBGV). 

Trong công tác xây dựng đội ngũ, Trường PTDT Nội trú Sơn La có tổng số 586 học sinh 

chia làm 17 lớp, 69 cán bộ - giáo viên - nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, 6 - 15% 

đạt trình độ trên chuẩn. Hầu hết thầy cô giáo của nhà trường có năng lực công tác tốt, nhiệt tình, 

năng động, sáng tạo, chịu khó học tập và trau dồi kiến thức mới. 

50 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã thực sự trở thành địa chỉ đỏ, đáp ứng sự tin 

cậy của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cả nước, nguyện vọng 

và nhu cầu học tập, rèn luyện của con em các dân tộc Sơn La. Hàng năm nhà trường được đón các 

học sinh gồm trên 10 dân tộc khác nhau của tỉnh về học tập, ăn ở, sinh hoạt tại trường, đa số các em 

còn có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn; nhà trường duy trì số lớp và số học sinh ổn định từ 

15 - 18 lớp, số học sinh từ 550 - 600 học sinh, những năm gần đây tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh của 

nhà trường tăng lên đáng kể; tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi được tăng lên, yếu giảm, không có 

kém. 

Trường PTDT Nội trú tỉnh được thành lập ngày 15/10/1964 đến 15/10/2014 trường tròn 50 

tuổi. Với thành quả của nửa thế kỷ phấn đấu và nỗ lực, những cố gắng vươn lên của nhà trường về 

mọi mặt đã được các cấp chính quyền và đoàn thể ghi nhận và được tặng thưởng các danh hiệu cao 

quý: Huân chương Kháng chiến hạng Ba, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 Bằng khen 

cấp Bộ (Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Văn hóa thông tin, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung 

ương Đoàn...) 40 huy chương các loại (Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương vì thế hệ 

trẻ, Huy chương vì sự nghiệp công đoàn, Huy chương vì sự phát triển Sơn La). Hơn 20 lượt Chiến 

sỹ thi đua cấp cơ sở, nhiều Bằng khen của tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ. Trên 30 lượt cá 

nhân được công nhận giáo viên giỏi cấp cơ sở, 12 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Chất lượng dạy và 

học không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng. Đặc biệt trong những năm 

gần đây số học sinh giỏi cấp tỉnh đạt trên 50 giải thuộc các môn: Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, Hóa, 

Sinh... 

50 năm đã đi qua, một chặng đường dài được xây đắp bởi công sức, tâm huyết của nhiều thế 

hệ cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh nhà trường. Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, 

trong thời gian tới thầy và trò Trường PTDT Nội trú tỉnh Sơn La quyết tâm xây dựng nhà trường 

trở thành trường chuẩn quốc gia, đúng theo  định hướng của ngành GD&ĐT, Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh Sơn La. 
 

16. P.V. SƠN LA: SỐP CỘP HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO VAY HƠN 9 TỶ / 

P.V // Giáo dục và thời đại.- Ngày 13/11/2014.- Số 272.- Tr.2. 
 

Thành lập năm 2004, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sốp Cộp luôn bám sát 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo 
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được lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu xóa 

đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình cho vay học sinh, sinh viên có 

hoàn cảnh khó khăn đã tiếp sức cho học sinh, sinh viên có điều kiện học tập. Từ năm 2007 đến nay, 

Chi nhánh đã cho 1.327 học sinh, sinh viên vay vốn, với tổng số tiền 9,1 tỷ đồng. 
 

17. P.V. TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG CHO LIỆT SỸ LƯỜNG PHÁT CHIÊM / P.V // 

Lao động xã hội.- Ngày 13/11/2014.- Số 136.- Tr.2. 
 

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với UBND huyện Thuận Châu tổ chức Lễ công bố quyết 

định của Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Chiến công hạng Nhất” và quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sỹ Lường Phát Chiêm. 

Liệt sĩ Lường Phát Chiêm, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động - Công an tỉnh Sơn La, đã hy 

sinh trong khi phá án ngày 19/7 tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Tại buổi lễ, đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng công bố các quyết định về cấp giấy chứng 

nhận gia đình liệt sỹ và việc sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ cho thân nhân, gia đình liệt sỹ 

công an nhân dân theo quy định. 

18. Ngọc Linh. HẬU TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA: VẪN BỘN BỀ NỖI LO / Ngọc Linh; 

Thanh Ngọc // Lao động xã hội.- Ngày 13/11/2014.- Số 136.- Tr.2. 
 

Xây dựng thủy điện là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm 

đảm bảo an ninh năng lượng cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Đáp ứng chủ trương đó, 

hàng nghìn hộ dân đã tình nguyện rời bỏ nhà cửa đến nơi khác sinh sống, nhường đất cho 

công trình Thủy điện Sơn La mọc lên hiên ngang giữa đại ngàn Tây Bắc. Thế nhưng, việc 

định canh, định cư của người dân đến nay còn khá nhiều bất cập. 

SỐNG BẤP BÊNH TRONG VÙNG NGUY HIỂM... 

Cách trung tâm TP. Sơn La khoảng 70km, huyện Quỳnh Nhai là một trong những vùng 

trọng điểm về công tác di dân tái định cư (TĐC) nhà máy Thủy điện Sơn La. Trong chuyến công 

tác lên Tây Bắc, chúng tôi tìm về các xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, nơi mà cuộc sống hậu TĐC 

được phản ánh là “còn lắm ngổn ngang”. Chị Lò Thị Hướng, bản Cướm (xã Chiềng Bằng) tâm sự: 

“Những tưởng cuộc sống sẽ bớt khổ và đỡ nguy hiểm trước thiên tai, nào ngờ vẫn bấp bênh, tạm 

bợ...”. Theo lời chị Hướng, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, hơn 60 hộ dân ở hai điểm TĐC 

của tỉnh Sơn La (bản Bỉa và bản Cướm, cùng xã Chiềng Bằng) vẫn ở trong các lán tạm bợ thuộc 

khu vực sạt lở, chưa chuyển đến nơi ở mới để dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống”. 

Qua quan sát, các lán tạm của người dân nằm chênh vênh bên sườn đồi, nguy cơ sạt lở cao 

nếu gặp mưa lớn. Một người dân vùng TĐC, ông Là Văn Quản cho hay: “Cả gia đình tôi sống 

trong lán tạm đã hơn hai tháng rồi. Từ hôm sạt lở cho đến nay, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, nhỡ 

mà đất đá sạt lở vào ban đêm thì hậu quả khó lường”... 

DO TIẾC CÔNG, TIẾC CỦA...? 

Được biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND tỉnh Sơn La có chủ trương chuyển 62 

hộ dân từ vùng có nguy cơ sạt lở về điểm TĐC mới ở bản Huổi Khinh (xã Chiềng Ơn, cùng huyện 

Quỳnh Nhai). Thế nhưng, đến thời điểm này, mới có gần 20 hộ chuyển đến vùng TĐC mới. Các hộ 
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còn lại không chịu di dời vì cho rằng, sang nơi ở mới giao thông, điện, nước và các công trình phúc 

lợi khác đều chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Giải thích về chuyện không chịu di dời, anh Lù Văn 

Gián (bản Cướm), bức xúc: “Từ ngày chuyển về vùng TĐC, Nhà nước phân cho gia đình tôi 

5.000m2 đất sản xuất, chúng tôi phải vay 50 triệu đồng từ ngân hàng để cải tạo đất trồng trọt. Chưa 

kịp thu hoạch thì nhà cửa, hoa màu bị đất đá vùi lấp sau trận sạt lở. Đến nay, chính quyền huyện, xã 

lại động viên người dân chuyển đến nơi ở mới mà không đền bù hỗ trợ một phần tiền cải tạo đất, tôi 

lấy tiền đâu trả ngân hàng? Chưa kể, nếu đến điểm TĐC mới, chúng tôi lại một lần nữa bỏ công cải 

tạo đất, tiền đâu để làm việc này?”. 

Mang bức xúc của người dân đến trao đổi với chính quyền xã Chiềng Bằng,  

ông Ngô Quý Ngự, Chủ tịch UBND xã, xác nhận: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền, vận động 

bà con rời vùng nguy cơ sạt lở, chuyển đến nơi ở mới, tuy nhiên nhiều hộ dân không đồng tình với 

phương án tỉnh đề ra. Có nhiều nguyên nhân khiến bà con không muốn đến nơi TĐC mới, bởi tiếc 

công sức cải tạo đất trồng trọt. Từ khi xảy ra sạt lở đất, xã đã hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ, riêng chuyện 

người dân không đồng ý chuyển ra khỏi vùng sạt lở thì chúng tôi phải chờ ý kiến chỉ đạo của cấp 

trên”. 

“ĐÓI”... VIỆC LÀM 

Ngoài nỗi lo sạt lở, người dân vùng TĐC còn bộn bề những nỗi lo khác trong cuộc sống 

thường nhật. Gia đình ông Lò Văn Hốm (bản Bỉa, xã Chiềng Bằng) được Nhà nước phân 3.000m2 

đất sản xuất lúa và ngô, nhưng trồng cấy quanh năm cũng chỉ đủ cho 6 miệng ăn, không có thêm 

thu nhập từ nghề phụ nên cuộc sống hết sức khó khăn. 

Được biết, đối với những hộ TĐC theo hình thức tập trung nông thôn thì được cấp ruộng, 

chứ TĐC theo hình thức đô thị thì người dân chỉ được cấp đất thổ cư từ 200 - 400m2 để làm nhà ở. 

Theo chủ trương, những hộ dân nào di dân theo hình thức TĐC đô thị, ngoài việc được cấp đất làm 

nhà ở, sẽ được cấp một khoản tiền để phát triển kinh tế theo hướng kinh doanh buôn bán. Thế 

nhưng, nhiều hộ dân ở hai bản Nghe Toỏng và Chẩu Quân (xã Mường Giàng) cho đến nay vẫn 

chưa nhận được tiền hỗ trợ. Không có nghề, nguồn vốn hỗ trợ để kinh doanh cũng chậm, thế nên 

chợ vùng TĐC dù xây rõ to nhưng vẫn bỏ hoang. Các công trình khác như trường học, trạm y tế 

cũng để cỏ mọc um tùm, đang dần xuống cấp. 

Chị Vì Thị Tâm (xã Mường Giàng) kể, chợ Phiêng Nèn xây dựng phục vụ người dân TĐC 

thì bị bỏ hoang, bởi nếu vào chợ lại mất thêm tiền thuế, vì vậy người có điều kiện thì buôn bán theo 

kiểu “ba cọc, ba đồng” ngay tại nhà. Chỉ vì đi trước một bước, không có sự tính toán kỹ nên các dự 

án này đã lãng phí hàng trăm tỷ đồng, trong khi người dân thì sống mòn vì không có việc làm, 

không có thu nhập. 

CẦN SỚM GIÚP DÂN AN CƯ, LẠC NGHIỆP 

Trên thực tế, để giải quyết bài toán việc làm cho người dân tại những vùng TĐC, huyện 

Quỳnh Nhai đã mở một số lớp dạy nghề. Tuy nhiên, theo phản ánh của bà con, trên địa bàn huyện 

chưa có một doanh nghiệp nào đầu tư, vì thế dù có học nghề, bà con cũng khó xin được việc làm. 

Không việc làm, không đất sản xuất, không vốn kinh doanh, một số gia đình cho con em đi 

làm ăn thuê ở các địa phương xa. Trao đổi với ông Lò Ngọc Ón, Phó trưởng Ban Di dân TĐC tỉnh 
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Sơn La, được biết, những bức xúc của bà con đang được từng bước giải quyết. Chúng tôi chờ ý 

kiến chỉ đạo của tỉnh, sau đó sẽ trực tiếp xuống gặp người dân. 

Việc chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên như ông Ón nói, có thể chia sẻ, dù người  

dân chờ đợi đã lâu. Tuy nhiên, chúng tôi thật sự bất ngờ khi cán bộ này thản nhiên   

nói rằng: ‘Tình trạng sạt lở núi là chuyện bình thường, ở miền núi chỗ nào mà chẳng sạt lở”. “Lời 

phán” của ông Ón thể hiện sự bàng quan, thiếu trách nhiệm trước tính mạng con người. Vì theo như 

quy hoạch, những vùng TĐC là những nơi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Trước 

khi quy hoạch điểm TĐC, có rất nhiều đoàn về khảo sát, kiểm tra về mức độ an toàn, nhưng thực tế 

tình trạng sụt lún, đá lăn vẫn thường xuyên xảy ra tại những điểm TĐC đã nêu, gây bất an cho 

người dân. 

Theo Báo cáo số 177/BC-UBND tỉnh Sơn La, đến hết tháng 6/2013, công tác di dân TĐC 

Thủy điện Sơn La vẫn còn rất nhiều bất cập: Kết quả thu hồi đất, giao đất cho dân TĐC vẫn chưa 

hoàn thành. Việc thực hiện bù chênh lệch giá trị đất mới được 4.921/11.349 hộ TĐC với số tiền 

250,242 tỷ đồng/445,214 tỷ đồng. Nhiều dự án thành phần vẫn đang dở dang, tiến độ chậm, thậm 

chí chưa khởi công. Người dân tại nhiều điểm TĐC chưa có công ăn việc làm nên đời sống còn 

nhiều khó khăn. 

Ghi nhận thực tế, tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện là mấy. Người dân ở một số vùng 

TĐC gặp nhiều khó khăn do nằm trong vùng sạt lở, kéo theo nhiều hệ lụy khác. 
 

19. Xuân Trường. TRƯỜNG QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA BẾ GIẢNG ĐÀO TẠO SỸ QUAN 

DỰ BỊ / Xuân Trường // Quân khu hai.- Ngày 13/11/2014.- Số 824.- Tr.2. 
 

Trường Quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức bế giảng khóa 7 đào tạo sỹ quan dự bị năm 2014 

bằng nguồn kinh phí địa phương. Trong thời gian 90 ngày, các học viên được nghiên cứu học tập 

kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn; quân sự chung và kiến thức chuyên ngành. Quá trình học 

tập, 100% học viên chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, nội quy của đơn vị, 

100 % học viên được xếp loại phẩm chất đạo đức tốt. Trong huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối 

về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Kết quả thi tốt nghiệp, 100% học viên đạt yêu cầu 

trong đó: Khá 28%; trung bình khá 64%; trung bình 8%. 

Căn cứ kết quả thi, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 2 đã cấp bằng tốt nghiệp cho 50 

đồng chí. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định phong quân hàm thiếu úy sỹ quan dự bị cho 50 

đồng chí. Trường Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 7 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập. 
 

20. P.V. TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG LÀM VIỆC TẠI SƠN LA / P.V // 

Quân đội nhân dân.- Ngày 14/11/2014.- Số 824.- Tr.1+2. 
 

Ngày 13/11, Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Đinh 

Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, 

Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Sơn La về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng - an 
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ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 

2010 – 2015. 

Đoàn công tác đã trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; trao đổi về những vướng mắc trong cơ chế, chính 

sách cần tháo gỡ để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; làm rõ những kết 

quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đề xuất 

những vấn đề cần nghiên cứu, hoàn thiện để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và 

sức chiến đấu của Đảng… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những thành tựu trong phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và những kết quả đạt được trong công tác 

xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Sơn La. Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp 

những kiến nghị, đề xuất thiết thực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La vào Dự thảo Báo cáo chính 

trị trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, Tỉnh ủy Sơn La tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra; phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của địa phương, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đồng thời tích cực chẩn bị 

đại hội đảng các cấp, tiết tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội lần thứ XII của Đảng. 
 

21. Ngô Hùng. BÍ HIỂM “THẦN Y” DÙNG ỐNG NỨA HÚT BỆNH / Ngô Hùng // Lao động 

thủ đô cuối tuần.- Ngày 15/11/2014.- Số 137.- Tr.14. 
 

“Vua hút bệnh” vừa đọc “thần chú” vừa phun rượu rồi dùng quả trứng lăn vòng 

quanh vùng bụng của tôi sau đó lấy hương soi “con bệnh”. Tiếp đến ông dùng ống nứa đặt 

vào vị trí “khả nghi” rồi lấy miệng hút. Sau mỗi tiếng “phốc” là những viên đá, viên sỏi, vôi 

trắng và máu cục đen sì được ông nhè ra mảnh giấy khiến tôi vô cùng thảng thốt… 

CHỮA BỆNH LÀM PHÚC 

Đến Phù Yên, Sơn La, hỏi đi bản Suối Bương, xã Kim Bon, cô bạn tôi lắc đầu quầy quậy 

bảo: Lên đó mất khoảng 40km, dù là người dân ở đây nhưng bọn em chưa bao giờ lên cả. Trên đó 

quanh năm mây mù, sương giá, đường đi khó khăn. Nếu gặp trời mưa thì chỉ có “ngồi khóc” mà 

thôi. 

Sau hồi đắn đo, thấy trời hửng nắng, tôi quyết định gọi cho ông Vàng A Ư, Chủ tịch xã Kim 

Bon, nhờ sự giúp đỡ. Thấy phóng viên ở Hà Nội, ông Ư giọng dịu hẳn: Vớ, đường đi khó lắm à. 

Phóng viên không vào được đâu. Để tôi hỏi xem có  

cán bộ xã nào ở thị trấn không đưa phóng viên vào nhé… 

Chờ khoảng 10 phút, chúng tôi thấy số máy lạ gọi đến, đó là đồng chí Vì Văn Lượng, cán bộ 

địa chính xã Kim Bon. Qua điện thoại, ông Lượng bảo rằng:  “May là mấy hôm nay nắng ráo nên 
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mới dám dẫn phóng viên vào xã. Tuy nhiên, các anh chờ tôi tý để kiếm thêm xích, những chỗ lầy 

lội còn bọc vào lốp xe để đi”. 

Gần nửa ngày đánh vật với “con đường đau khổ”, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà 

của “vua hút bệnh” tên là Bàn Văn Tụ. 

Nhà ông Tụ nằm cheo leo trên sườn đồi, cây cối xanh rì. Lúc này, ông đang rong trâu lên 

đồi, chỉ có khoảng 5 - 6 bệnh nhân đứng bên hiên nhà chờ đợi. Khi được hỏi chuyện, chị Bàn Thị 

Hương (28 tuổi), trú tại xã Mường Bang, Mộc Châu, Sơn La cho biết: Tôi bị bệnh sỏi thận, phù nề, 

đến đây chữa được 3 hôm, giờ thấy không đau, đỡ bị phù và ăn ngon hơn. Cách chữa bệnh của thầy 

là dùng phép, kết hợp với phương thuốc gia truyền người Dao được truyền qua nhiều đời. 

Cũng theo chị Hương, chữa cho bất kỳ ai, thầy Tụ cũng không bao giờ lấy tiền. Bởi theo chị 

được biết, nếu thầy lấy tiền thì khả năng chữa bệnh sẽ giảm hoặc mất hẳn. Do đó, những người 

khỏi bệnh, thường nhận thầy làm bố, đi làm nương một vài ngày giúp gia đình là được. 

Đứng bên cạnh chị Hương, bà Cầm Thị Loan (SN 1966) ở thị trấn Phù Yên nói vào góp 

chuyện: “Tôi có cậu con trai, năm nay 25 tuổi. Khoảng hơn một năm về trước, tự nhiên tính cách 

cháu thay đổi, có biểu hiện không làm chủ được bản thân, thường xuyên la hét, bỏ đi lang thang 

khắp nơi. Sau nhiều lần điều trị tại bệnh viện không khỏi, nghe mọi người mách, gia đình tôi đưa 

lên gặp thầy. Không ngờ chỉ hơn tuần mà cháu nó đã hồi phục, sức khỏe dần ổn định”. Vừa nói, bà 

Loan vừa chỉ về phía cậu con trai đang nghịch điện thoại ở góc giường. 

Cũng theo bà Loan, cái tài chữa bệnh của thầy Tụ thì, người dân quanh đất Phù Yên không 

ai là không biết cả. Lúc nào trong gia đình thầy cũng có gần chục người ăn ngủ lại để chữa bệnh. 

Đó là chưa kể những người từ khắp nơi như Mộc Châu, Bắc Yên (Sơn La), rồi cả Yên Bái, Điện 

Biên, Hà Nội… đến lấy thuốc. 

Câu chuyện về khả năng chữa khỏi bệnh của thầy, chúng tôi nghe nhiều lắm. Nào là có cậu 

bé bị liệt gần 10 năm, đến đây thầy hút và cho uống thuốc hơn tháng đã đi lại bình thường. Hay có 

người bị xơ gan cổ chướng, bệnh viện trả về chờ chết, cũng được thầy cứu sống mấy năm nay. Có 

người bị thần kinh nặng, chuyên đập phá đồ đạc, đánh người, tự xé quần áo của mình, nhưng khi 

vừa gặp thầy người đã nhũn ra, ngồi im, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn thầy. Sau hơn 20 ngày chữa, bệnh 

nhân đã khỏi, giờ đã lấy vợ, sinh con. Và cuối năm nào cũng mang lễ đến tạ thầy… 

KHÓ LÝ GIẢI 

Dụng cụ chữa bệnh của thầy gồm 1 ống nứa rỗng hai đầu, hai quả trứng, ít  

tiền vàng, hương, ngoài ra là những cây thuốc được ông lấy từ trên rừng về, tùy mỗi 

loại bệnh mà bốc cho bệnh nhân. 

Có người thì ông dùng ống hút bệnh, người thì không. Tùy vào từng bệnh, từng cấp độ của 

bệnh và thời gian chữa của bệnh nhân. Thường phương pháp hút được ông sử dụng khi người bị 

bệnh nặng, không có thời gian chữa bệnh lâu. Bởi dùng phương pháp này, thầy rất hao tổn sức lực. 

Khám hết cho các bệnh nhân, ông quay sang hỏi tôi bị bệnh gì, đã đi bệnh viện, cúng bái đâu 

chưa. Tôi bảo không biết bệnh gì, chỉ thấy đau đau vùng bụng và chưa từng chữa bệnh ở đâu. Sau 

khi dùng quả trứng lăn quanh vùng bụng, phun rượu vào người, đọc “thần chú” và dùng hương soi. 
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Tôi thật ngạc nhiên khi ông đọc bệnh y hệt như kết quả khám tổng thể của tôi cách đây không lâu. 

Thầy Tụ đưa ống nứa vào đúng vị trí, kê miệng vào đầu ống còn lại, dùng lực hút mạnh. Và cứ sau 

mỗi tiếng “phốc”, thầy lại nhè ra, khi thì viên đá, viên sỏi, khi lại cục vôi trắng, hòn máu đông đen 

xì… khiến tôi hết sức kinh ngạc. 

Theo giải thích của thầy, đó là những “con bệnh”, do những chất cặn bã, độc hại mà ta ăn 

vào người tích tụ thành. 

Biết tôi chỉ bệnh nhẹ, lại không có thời gian nên thầy bảo sẽ dùng phương pháp hút và cho 

uống một bát nước thuốc. Bao giờ có thời gian thì quay lại chữa cho khỏi hẳn. Sau khi chữa bệnh 

xong, có thời gian ngồi nói chuyện, thầy bảo mình tên là Bàn Văn Tụ (SN 1941). Ngay từ nhỏ, thầy 

đã được bố mẹ, ông bà truyền cho kinh nghiệm lấy thuốc của người dân tộc Dao. Năm 1964, ông 

tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào. Năm 1975, ông Tụ xuất ngũ với nhiều vết thương. 

Khi xuất ngũ về địa phương, ngoài việc chăn trâu, ông Tụ tiếp tục theo nghề bốc thuốc chữa 

bệnh của gia đình. Một thời gian, ông bỗng bị hoang tưởng, thần kinh, không làm ăn được gì. Suốt 

ngày ông ngụp lặn dưới nước để đuổi theo những nàng tiên, rất xinh đẹp. 

“Không hiểu sao, lúc ấy tôi cứ nhìn thấy những nàng tiên mặc áo trắng đi trước mình. Thậm 

chí, có lần tôi còn lặn xuống nước 3 tiếng đồng hồ mà không hề hấn gì. Cũng trong khoảng thời 

gian này, tôi được truyền thụ cách chữa bệnh bằng cách hút lạ kỳ như thế. Sau 3 năm bị thần kinh, 

hoang tưởng, tự nhiên tôi khỏi và có khả năng nhìn được con bệnh và hút ra như thế”, ông Bàn Văn 

Tụ chia sẻ. 

Cũng theo ông Tụ, để hút được con bệnh ra, nhất thiết phải có rượu và trứng. Theo đó, lúc 

ông phun rượu và lăn trứng, đọc thần chú là cách dụ con bệnh ra gần ngoài da. Tiếp đến ông dùng 

hương để soi xem chúng ở đâu và dùng ống nứa hút. Ngoài việc hút con bệnh ra, ông còn phải sử 

dụng thuốc nam mà gia đình truyền đạt sắc cho mọi người uống. Khi chữa bệnh khỏi, mọi người 

không cần trả tiền. Nếu rảnh thì ở lại giúp ông dọn dẹp nhà cửa, làm nương khoảng 1 - 2 ngày và 

nhận ông làm bố nuôi là được. 

Trao đổi với phóng viên, ông Vì Văn Lượng cho biết, chính quyền xã biết ông  

Tụ chữa bệnh đã lâu. Mặc dù hành nghề không giấy phép, tuy nhiên hàng ngày có nhiều người đến 

chữa lắm. Vì không thấy hành vi lôi kéo, lừa đảo, gây mất an ninh trật tự, thậm chí ông Tụ không 

lấy tiền mà chỉ chữa bệnh làm phúc nên chính quyền cũng không can thiệp sâu… 

Theo quan điểm người viết bài này, trước hết ông Bàn Văn Tụ có tiền sử bệnh thần kinh, thứ 

hai với cách dùng ống nứa “hút bệnh” là điều hết sức phản khoa học. Những dị vật ông Tụ hút ra từ 

cơ thể người bệnh mà không để lại vết tích gì là điều hoàn toàn phi lý. 

Đề nghị ngành y tế tỉnh Sơn La cần tìm hiểu làm rõ vấn đề này. Nếu như ông Bàn Văn Tụ 

quả thực có công năng trị bệnh theo phương pháp kỳ lạ này là điều rất đáng quý. Ngược lại, cần 

phải có biện pháp ngăn chặn tránh để người dân đồn thổi gây hậu quả không tốt. 
 

22. Đức Tín. NGƯỢC SƠN LA / Đức Tín // Giáo dục và thời đại.- Ngày 15/11/2014.- Số 274.- 

Tr.8. 
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Cuối năm 1993, tôi trở thành phóng viên của báo Giáo dục và Thời đại. Về báo hôm 

trước, hôm sau tôi đã xin đi công tác Sơn La. Lúc bấy giờ đường đi Sơn La vẫn còn rất khó 

khăn. Tôi đi xe khách, phải ra bến xe Thanh Xuân mua vé từ 8 giờ tối hôm trước. 

Ngoài vé xe tôi còn mua vé “trọ” để có chỗ ngủ tạm ở nhà trọ trong bến xe. Đến 3 giờ sáng 

hôm sau có người gọi tôi dậy, giục ra xe khởi hành đi Sơn La. Xe khách chạy như rùa bò trên 

đường quốc lộ 6 gập ghềnh uốn lượn và mấp mô ổ gà ổ voi. Khoảng 6 giờ chiều xe mới tới được 

thị xã Sơn La. 

Sơn La thời ấy còn đầy rẫy khó khăn. Anh Phan Tất Ân, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo 

(GD&ĐT) Sơn La lúc bấy giờ nói thẳng với tôi đại ý như thế này: “Nếu loại trừ các yếu tố xã hội 

khác thì hai yếu tố cơ bản: Dân cư tập trung và kinh tế phát triển là hai bệ phóng vững chắc cho 

giáo dục phát triển. Nhưng ở Sơn La tình hình lại khác - dân cư phân tán, kinh tế thấp kém. Vậy 

“ông” bảo giáo dục phải “làm ăn” ra sao?”. 

Quả thật, giáo dục Sơn La những ngày ấy phải căng sức, gồng mình để tồn tại và phát 

triển.Trường lớp đa phần là tạm bợ. Trong cuốn sổ ghi chép mà tôi còn giữ lại từ những ngày ấy có 

ghi như sau: Báo cáo của Sở GD&ĐT Sơn La cho thấy 65% trường lớp là nhà toócxi hoặc tranh tre 

nứa lá tạm thời, 40% số bàn ghế của học sinh là tre nứa ghép lại.Tôi nhớ đã bắt gặp một ngôi 

trường tạm bợ ven đường dẫn lên bản Nậm Giắt (Thuận Châu). Các lớp học xiêu vẹo, lợp tranh. 

Vách lớp thì nửa dưới là nứa đan mắt cáo như lồng gà, nửa trên để trống. Bàn ghế trong lớp là vài 

tấm ván, mảnh tre ghép, đặt trên mấy cái cọc chôn xuống đất.Tôi còn được nghe kể có những lớp 

học ban ngày học sinh ngồi nghe giảng, tối đến lớp biến thành chuồng dê, chuồng 

trâu bò của dân bản. 

Có một buổi chiều ở thị xã Sơn La, tôi gặp anh Lê Duy Ninh, Trưởng phòng Giáo dục huyện 

Sông Mã. Đây là huyện khó khăn nhất ở Sơn La. Thị trấn Sông Mã cách thị xã Sơn La khoảng 

100km nhưng đường giao thông rất xấu, xe U oát phải đi từ 7 giờ sáng, đến tối mịt mới tới được thị 

xã. Anh Ninh và một số đồng nghiệp đã đi trên một chuyến xe U oát như vậy để về Sở họp. Chiều 

hôm đó, sau giờ họp, ngồi trò chuyện, anh Ninh tâm sự rất thật với tôi rằng nhà trường ở Sông Mã 

chưa phải là trung tâm thu hút học sinh. Sông Mã lúc bấy giờ còn có gần một nửa số bản “trắng về 

giáo dục” (nghĩa là không có trường lớp, không có giáo viên, không có học sinh). Đa phần trẻ gái 

người dân tộc trong độ tuổi ở vùng xa vùng sâu Sông Mã không được đi học. 

Đời sống vật chất của giáo viên Sông Mã nói riêng, giáo viên Sơn La nói chung còn rất thiếu 

thốn. Nhưng nghèo về vật chất chưa sợ bằng nghèo về tinh thần, ở vùng xa Sông Mã, các thầy cô 

giáo cắm bản vài ba năm mới được xem phim một lần, có nơi heo hút đến 5 năm mới thấy chiếu 

một cuốn phim video (lúc bấy giờ băng phim video đang rất thịnh hành ở Hà Nội). Cực nhất là các 

cô giáo trẻ cắm bản. Nhiều cô phải tặc lưỡi lấy thanh niên địa phương làm chồng. Thậm chí chấp 

nhận làm vợ lẽ. Một số cô giáo lấy quàng mấy ông lên vùng cao làm thợ xẻ, hoặc đào đãi vàng. Do 

lối sống, do trình độ vợ chồng không tương xứng nên chuyện cãi cọ bất hòa trong gia đình xảy ra 

khá thường xuyên. Nhiều ông chồng giận vợ bỏ nhà đi uống rượu, hút thuốc phiện. Thế nên không 

ít cô giáo có chồng là dân nghiện hút. 
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Kinh tế xã hội Sơn La lúc bấy giờ chưa phát triển nhiều, cho nên ngành giáo dục cũng gặp 

nhiều khó khăn.Tuy nhiên trong ngành Giáo dục Sơn La vẫn còn nhiều thầy cô giáo tâm huyết với 

nghề, bám trường bám lớp, gắn bó với bà con dân bản. Trong chuyến công tác ấy, tôi đã gặp một 

trong những giáo viên như vậy. Người đó là anh Hà Ngọ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phỏng Lái 

(Thuận Châu). Lúc mới gặp, tôi không nghĩ anh là hiệu trưởng. Quần áo tuềnh toàng, người anh 

nhỏ thỏ, gày gò, tưởng như “gió thổi là bay”. Anh chở tôi trên chiếc xe máy Sim Sơn máy nổ phành 

phạch, chạy từ nhà ở xã Chiềng Pha qua nhiều đoạn đường uốn lượn chừng khoảng nửa giờ thì 

dừng lại, buông hai từ: “Trường đấy!”. Tôi nhìn quanh. Trên bãi đất khá rộng là ba cái nhà lợp 

tranh. Đây là nơi học tập vui chơi của hơn 100 học sinh tiểu học và 50 học sinh mầm non. Cơ ngơi 

trường chỉ có vậy, nhưng đây là một cố gắng không nhỏ của anh Ngọ và mấy thầy cô giáo để duy 

trì ngôi trường giữa bản người Mông. 

Năm học 90 - 91 anh Ngọ được đề bạt làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Phỏng Lái. Gọi là 

trường nhưng chỉ gồm 2 lớp học, một ở bản Nậm Giắt, một ở bản Mô Cổng. Anh Ngọ vẫn bám trụ 

ở bản Mô Cổng. Lúc bấy giờ nhiều nhà trong bản có ý định di cư. Dân bản mà bỏ đi thì lớp học tan 

mất. Phải tìm cách giữ bà con ở lại. Nhưng giữ bằng cách nào? Anh Ngọ mất nhiều đêm suy nghĩ. 

Tìm hiểu ra mới biết tất cả là do thiếu nước sinh hoạt. Vào mùa khô, nước dưới khe chảy ra chỉ 

bằng cái tăm. May sao đúng lúc ấy, một số gia đình trong bản bàn nhau bán hết trâu bò gà lợn để 

thuê máy xúc ủi ao.Thế là bà con lại có nước. 

Nhân sự kiện “ủi ao”, anh Ngọ nảy ra ý định mang cá giống từ Thuận Châu vào bản giúp bà 

con làm kinh tế. Anh đánh liều làm hợp đồng với mấy nhà cung cấp cá giống, xin mua chịu 6.000 

con cá giống, hẹn trả bằng đậu tương. Nào ngờ cá giống thả vào ao bản lớn nhanh như thổi. Tết 

năm đó nhà nào cũng tưng bừng uống rượu với cá. Dân bản vui mừng vì có thu nhập. Nhân đà đó 

anh Ngọ bàn với bà con làm ngó. Số là anh nhìn thấy đất sét do máy ủi ao hất lên rất tốt có thể làm 

được cả chum vại. Một số nhà nghe lời anh bỏ vốn xây lò ngói. Biết chút ít về nghề mộc, anh Ngọ 

xoay trần ra cùng bà con làm khuôn ngói. Nào ngờ mẻ ngói đầu tiên gồm 8.000 viên ra lò bị non. 

Anh Ngọ sợ quá. Sau mấy đêm trằn trọc, anh quyết định về nhà bán đàn lợn đang nuôi, vét hết tiền 

tiết kiệm và vận động mấy người bạn thân cùng mua hết mẻ ngói non ấy. Ngói non mua về đến nhà 

thì vỡ sạch, chả dùng được vào việc gì. Đổi lại, bà con tin tưởng anh Ngọ hơn vì “làm ăn có lãi”. 

Từ mẻ ngói sau thì mọi việc trôi chảy. Cả bản bỏ vốn ra làm ngói, đem bán khắp nơi, lãi 

trông thấy. Bản Mô Cổng khấm khá dần lên, nhà nào cũng có vườn trồng cà phê trồng dâu nuôi 

tằm. Vài nhà chung nhau một cái máy xay xát... Kinh tế phát triển khiến sự học ở Mô Cổng cũng 

phát triển theo. Vào thời điểm tôi gặp anh Ngọ, bản Mô Cổng đã có 5 lớp tiểu học từ lớp 1 đến lớp 

5. Bên cạnh đó còn một lớp mầm non và một lớp xóa mù... 

Chuyến công tác Sơn La ấy để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp về  những thầy cô giáo, những 

mái trường nơi đây. Trong gian khó, ngành Giáo dục Sơn La vẫn kiên trì bền bỉ, từng bước vươn 

lên với những nhân tố điển hình, hết mình cho giáo dục như hiệu trưởng Hà Ngọ... 
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“Tối khuya hôm đó, anh Hà Ngọ lại chở tôi xuôi về Thuận Châu. Trên đường về tôi mới 

được biết, bản Nà Heo phía sau nhà anh là “đại bản doanh” của dân nghiện hút. Hễ sểnh ra là 

dân nghiện khoét tường bếp ăn trộm. Nhà anh Ngọ cũng đã mấy lần bị cánh nghiện hút bắt trộm 

gà, lấy trộm đõ ong... Tôi nghe kể mà thật lòng bối rối, lại thầm nghĩ không hiểu sao anh vẫn nhiệt 

tình bám lớp, bám trường như vậy được...”. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


