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01. Nguyễn Anh. ĐƯA KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU THÀNH ĐỘNG LỰC 

PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG / Nguyễn Anh // Văn hóa.- Ngày 14/11/2014.- Số 137.- Tr.2. 
 

Ngày 12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 2050/QĐ-TTg phê duyệt “Quy 

hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 

2030”. 

Phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Mộc Châu trở thành khu vực động lực phát triển du 

lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm du lịch 

độc đáo gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. 

Mục tiêu là đến năm 2020, Mộc Châu đón trên 1,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 

đạt 10.000 lượt; đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 

50.000 lượt. Phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.500 tỷ đồng (tương đương 70 triệu 

USD) vào năm 2020 và khoảng 6.000 tỷ đồng (tương đương 270 triệu USD) vào năm 2030. Tạo 

việc làm cho khoảng 10.000 lao động (trong đó có 3.000 lao động trực tiếp) vào năm 2020 và 

30.000 lao động (khoảng 10.000 lao động trực tiếp) năm 2030. 
 

Cũng xem: 

02. B.P. PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU 

/ B.P // Thể thao Việt Nam.- Ngày 21/11/2014.- Số 47.- Tr.11. 
 

03. P.V. LẬT XE CHỞ SẮN, QUỐC LỘ 6 TẮC NGHẼN / P.V // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

15/11/2014.- Số 274.- Tr.16. 
 

Khoảng 6 giờ 20 sáng 14/11, trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu 

(Sơn La), xe đầu kéo biển kiểm soát 29C-38555 kéo sơ mi - rơ moóc biển kiểm soát 29R-000262 

chở hàng tấn sắn khô đã bị lật. Sau tai nạn, chiếc xe nằm chắn ngang lòng đường, toàn bộ hàng hóa 

trên xe bị đổ xuống lòng đường khiến giao thông trên Quốc lộ 6 đoạn này bị tắc nghẽn hoàn toàn. 

Khi xảy ra tai nạn, ngoài tài xế, trên xe còn có 2 phụ xe và vợ chồng chủ hàng là chị Phùng Thị 

Hương (Sơn Tây, Hà Nội) bị xây xát nặng ở chân và đùi, hiện đang cấp cứu tại trạm xá. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức 

và phân làn giao thông, di chuyển xe khỏi hiện trường. 
 

04. P.V. TRIỂN LÃM ẢNH ĐẸP DU LỊCH SƠN LA VÀ MỘC CHÂU / P.V // Đại biểu nhân 

dân.- Ngày 15/11/2014.- Số 319.- Tr.5. 
 

Triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Sơn La và Mộc Châu” năm 2014 là hoạt động nằm trong chuỗi 

các hoạt động của Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc. Triển lãm 

nhằm giới thiệu, quảng bá tới đông đảo du khách và các nhà đầu tư nét đặc sắc về cảnh quan, địa 

danh; nét văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Sơn La và điểm nhấn là Mộc Châu. Các bức 

ảnh tham gia triển lãm mang chủ đề Du lịch Sơn La và Mộc Châu có đề tài phản ánh nét đặc sắc 

phong phú, đa dạng về cuộc sống, sinh hoạt văn hóa truyền thống của các dân tộc, những cảnh đẹp 
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thiên nhiên, các khu điểm du lịch, các loại hình du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội Sơn 

La và Mộc Châu. 
 

05. Đức Tuấn. CHUYỆN XÓA ĐÓI, NGHÈO DƯỚI CHÂN ĐÈO PHA ĐIN / Đức Tuấn // 

Nhân dân.- Ngày 16/11/2014.- Tr.4. 
 

Một thị tứ mang dáng vẻ sầm uất, với những bản làng nằm ngay dưới chân đèo Pha 

Đin thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đẹp như một bức tranh. Đó là kết quả 

của việc ba dân tộc anh em Thái, Mông, Kinh chung sống trên mảnh đất này đã biết dựa vào 

nhau, gắn bó ân tình, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Về thăm Phỏng Lái, xã cuối cùng trên bản đồ tỉnh Sơn La nơi có Quốc lộ 6 đi qua tiếp giáp 

với huyện Tuần Giáo (Điện Biên), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phát triển kinh tế - xã 

hội một cách nhanh chóng. Hơn 10 năm về trước, nơi đây còn là vùng đất khô cằn, đến nước uống 

cũng thiếu, người dân phải tích nước mưa để sinh hoạt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Bí thư Đảng ủy xã Phỏng Lái Lầu Chù Tủa nhớ lại: Thời kỳ chống thực dân Pháp, xã Phỏng 

Lái chỉ có vài ba bản của người Mông, người Thái. Năm 1961, nghe theo tiếng gọi của Đảng, hàng 

chục nghìn đồng bào miền xuôi lên khai hoang phát triển kinh tế - văn hóa miền núi. Phỏng Lái 

được đón 120 hộ quê Thái Bình lên đây làm quê hương thứ hai. Cái tên thị tứ Bình Thuận cũng ra 

đời từ đó, bằng cách ghép hai từ Thái Bình và Thuận Châu để đặt cho vùng đất mới. Cách đây bảy 

năm thực hiện công cuộc di dân giải phóng lòng hồ xây dựng Thủy điện Sơn La, Phỏng Lái lại một 

lần nữa san sẻ đất đai, chia sẻ nguồn nước đón 220 hộ dân đồng bào Thái huyện Quỳnh Nhai về 

cùng chung sống. 

Cho đến nay, xã Phỏng Lái có diện tích tự nhiên 9.210ha, 24 bản, với 1.655 hộ, 7.462 nhân 

khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 58%, Mông 24%, Kinh 12%. Từ khi Phỏng Lái đón bà con di 

dân tái định cư về cùng chung sống, Nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công 

trình phúc lợi như: Đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã làm cho 

bộ mặt nông thôn nơi đây thêm khởi sắc. Trong đó, phải kể đến công trình nước Pa Lay được đầu 

tư 180 tỷ đồng dẫn nước từ đỉnh đèo Pha Đin dài 8km về, làm cho bà con vô cùng phấn khởi, mảnh 

đất Phỏng Lái đã thật sự hồi sinh. 

Lý giải cho sự phát triển nhanh chóng của vùng đất này, Phó Chủ tịch UBND  

xã Phỏng Lái Trần Ngọc Đại tâm đắc một điều rằng: Ngoài thế mạnh về đất đai, nguồn nước, vị trí 

địa lý thì Phỏng Lái còn tận dụng được một thế mạnh khác, đó là xây dựng được truyền thống đoàn 

kết gắn bó giữa ba dân tộc anh em. Điều đơn giản nhận thấy đó là giữa cộng đồng bà con miền xuôi 

với miền ngược đã có sự san sẻ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hỗ trợ, học tập lẫn nhau trong phát triển 

kinh tế. Với hơn 50 năm gắn bó với mảnh đất này, bà con Thái Bình cùng bà con Thái, Mông đã 

xây đắp được mối quan hệ hết sức gần gũi, thân tình. Thế nên ở đây bà con có câu: “Thái đen, Thái 

trắng, Thái Bình, ba Thái đồng tình xây dựng quê hương”. Có hàng chục đôi nam nữ miền xuôi, 

miền ngược nên vợ nên chồng, sinh sôi đến thế hệ thứ hai, thứ ba. 
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Nhớ lại ngày đầu tuyên truyền vận động di dân, tỉnh Sơn La có chủ trương nơi nào đất đai 

rộng, đón được bà con vùng ngập xây dựng thủy điện thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ đầu tư. Đảng ủy, 

UBND xã Phỏng Lái đã họp bàn xin ý kiến bà con nhân dân trong xã và nhận được sự đồng tình về 

việc đón bà con Quỳnh Nhai về cùng chung sống. Xã Phỏng Lái rà soát đất đai, quy hoạch năm 

điểm có thể đón dân, san sẻ hơn 320ha đất sản xuất cho bà con mới đến. Trong đó, bà con người 

Kinh Thái Bình các bản Tiên Hưng, Đông Quan, Kiến Xương chuyển nhượng 65ha chè đang thu 

hoạch, nhiều diện tích cây ăn quả, vườn tược cho bà con tái định cư. Nhờ đó, năm 2008 bà con bản 

Mường Chiên đến nơi ở mới, trong giai đoạn vừa làm nhà, vừa thu hoạch từ chè cho nên bà con có 

ngay thu nhập. Bí thư Đảng ủy xã Phỏng Lái còn nhớ, ngày đó dẫn nhiều bà con trong xã trực tiếp 

sang huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền vận động đón dân và đưa bà con bản Mường Chiên về thăm 

quê mới. Khi bà con Liệp Muội, Mường Chiên di chuyển nhà về quê mới, nhân dân trong xã tổ 

chức ra đón, mang theo rau, gạo, củi giúp bà con mới đến. Những câu chuyện và việc làm đó như 

ngọn lửa nhen lên tình cảm giữa bà con sở tại và tái định cư. 

Hôm nay về thăm Phỏng Lái, còn nhiều câu chuyện về hợp tác làm ăn, san sẻ kinh nghiệm 

sản xuất giữa bà con Thái, Mông, Kinh. Nếu bà con người Mông có mô hình trồng cà phê, chăn 

nuôi, bảo vệ rừng gắn với cây sơn tra, thì người Thái trồng chè, cà phê, cây ăn quả, chăn nuôi; 

người Kinh chế biến, bao tiêu sản phẩm, làm dịch vụ... Bây giờ bà con người Mông ở bản Mô 

Cổng, Nặm Giắt cũng học được kinh nghiệm trồng chè, năm 2014 có 30 ha trồng mới. Người Thái 

ở bản Mường Chiên giờ còn học được cách của người Kinh mạnh dạn đầu tư máy sơ chế chè. 

Những câu chuyện làm ăn như thế xuất hiện ngày càng nhiều ở vùng đất này. Theo thống kê, nếu 

năm 2000 Phổng Lái còn 75% số hộ đói nghèo thì nay con số đó chỉ còn 18% với hơn 50% số hộ 

có thu nhập xấp xỉ 100 triệu đồng, 95% số hộ có xe máy, máy thu hình, tủ lạnh, 30 hộ có xe ôtô... 

Phỏng Lái hôm nay thật sự giữ vững được tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy bị đẩy lùi, 

đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Kết quả đó đều bắt đầu từ việc Phỏng 

Lái chăm lo xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa ba dân tộc anh em. 
 

06. Kiều Thiện. BẮC YÊN (SƠN LA): HƠN 1.500 HỘ SẢN XUẤT - KINH DOANH GIỎI / Kiều 

Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/11/2014.- Số 276.- Tr.14. 
 

Theo Hội Nông dân huyện Bắc Yên, qua đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2012 - 2014, 

toàn huyện hiện có 1.524 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp 

xã 1.037 hộ; cấp huyện 383 hộ; cấp tỉnh 97 hộ và cấp Trung ương 7 hộ. Bình quân thu nhập đầu 

người toàn huyện đã đạt hơn 10 triệu đồng/năm; khu vực nông thôn đạt 6,5 triệu đồng/người/năm. 
 

07. An Hảo. XÃ TÂN LANG (HUYỆN PHÙ YÊN, SƠN LA): HỘI VAY VỐN TÍN CHẤP CHO HỘI 

VIÊN LÀM ĂN / An Hảo // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/11/2014.- Số 276.- Tr.14. 
 

Những năm qua Hội Nông dân (ND) xã Tân Lang, huyện Phù Yên, Sơn La đã đẩy 

mạnh các hoạt động phong trào, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, ND thoát nghèo, 

vươn lên làm giàu. 

HỖ TRỢ VỐN VAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
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Ông Trần Văn Hoa - Chủ tịch Hội ND xã Tân Lang cho biết: “Để có vốn sản xuất cho hội 

viên, Hội ND xã đã vay tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phù Yên số vốn gần 4 tỷ 

đồng cho 229 hội viên vay. Chúng tôi cũng xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân xã được 48 triệu đồng, 

cho hội viên nghèo vay với lãi suất ưu đãi. Đến nay, 16/16 chi hội trực thuộc đã gây dựng được quỹ 

với 189 triệu đồng”. 

Cũng theo ông Hoa, hàng năm, Hội ND xã phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Phù Yên tổ 

chức các lớp tập huấn về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình kinh tế để học hỏi kinh nghiệm làm ăn. 

Hội khuyến khích các hội viên phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của xã, tranh thủ 

các nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Cách làm chủ động và cởi mở này đã thu 

hút hội viên tham gia và nhiều người đã áp dụng được những cách làm hay, kinh nghiệm tốt thu 

được, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình họ. 

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Đinh Văn Chênh, hội viên chi hội bản Vường. Ông Chênh 

cho biết: Từ năm 2013 đến nay, gia đình được Hội ND xã giúp vay 150 triệu đồng của Ngân hàng 

Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên. Cùng với 

vốn tiết kiệm của gia đình, tôi đã đầu tư mở rộng xưởng chế biến tinh bột sắn, dong riềng, tạo việc 

làm cho gần 10 lao động trong bản, với mức thu nhập trên 2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, tôi 

trồng thêm 3ha keo lai; nuôi 20 con lợn siêu nạc, 200 con gà thả đồi... Tính tổng cộng, gia  

đình tôi thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. 

Không chỉ ông Chênh, nhiều hội viên khác cũng có thêm điều kiện nâng cao thu nhập nhờ sự 

hỗ trợ của Hội. 

ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, Hội ND xã Tân Lang đã tổ chức tuyên 

truyền việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; công tác bảo vệ giáo dục trẻ em; 

công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống lao... thu hút trên 2.000 lượt ND tham gia. Hội vận 

động các hội viên ND đóng góp 3.237 ngày công lao động tu sửa 48km đường giao thông nông 

thôn; triển khai xóa nhà dột nát ở 16/16 chi hội; giúp đỡ trực tiếp 21 hộ thoát nghèo. Hàng năm, 

Hội ND xã còn thăm và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, hội viên nghèo nhân dịp lễ tết; 

động viên tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc… 

Với những kết quả làm được trong những năm qua, Hội ND xã Tân Lang đã góp phần tích 

cực vào việc nâng cao thu nhập cho hội viên ND. Riêng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh 

giỏi có sức lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều người tham gia, góp phần xóa đói giảm nghèo, sớm 

hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. 

Hội ND xã Tân Lang có 989 hội viên sinh hoạt ở 16 chi hội. Hiện có 11/16 chi hội trực 

thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi hội nào yếu kém. Tổng số hộ nông nghiệp 1.548, 

trong đó: 156 hộ giàu, 630 hộ khá; 784 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các 

cấp. 
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08. Vũ Thanh. NGẮM CẢI VÂN HỒ, TẮM SUỐI NƯỚC NÓNG CHIỀNG YÊN / Vũ Thanh 

// An ninh thủ đô.- Ngày 19/11/2014.- Số 4263.- Tr.11. 
 

Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 11 - 12, khi cái lạnh rét ngọt vào từng cánh rừng, ngọn núi 

Tây Bắc, cũng là lúc những cây cải nở hoa nhuộm trắng cả núi rừng. Du khách lại rủ nhau về Mộc 

Châu, Sơn La ngắm những đồng hoa cải mênh mông trải dài.  Cách đó không xa là một điểm văn 

hóa du lịch cực kỳ độc đáo và hấp dẫn - bản Nà Bai, Phụ Mẫu, Cò Hào… thuộc huyện Vân Hồ. Nơi 

đây có dòng suối nước nóng Chiềng Yên chìm khuất trong không gian tuyệt đẹp của núi rừng, nơi 

có cả những cánh đồng hoa, có thác Tát Nang thơ mộng hòa âm họa cảnh cùng núi rừng như một 

bức “thanh sơn thủy tú”. 

Năm 2013, Vân Hồ được tách ra từ huyện Mộc Châu cũ. Cũng bởi vậy mà có nhiều địa 

danh, nhiều điểm đến vốn đã rất nổi tiếng trong giới phượt như Loóng Luông, núi Pha Luông, bản 

Vân Hồ… vẫn bị nhầm về địa giới Mộc Châu. Tuy nhiên, Vân Hồ vẫn là một vùng đất hấp dẫn 

riêng còn đang ẩn giấu trong mình sự  

hoang sơ mộng mị, dưới màn sương bạc trắng quanh năm phủ kín núi rừng. 

Bản văn hóa Nà Bai, Phụ Mẫu, Cò Hào… là nơi sinh sống của cộng đồng người Thái, 

Mường với những nếp nhà sàn nối nhau uốn lượn hai bên con đường nhỏ quanh co, một hình ảnh 

thường thấy trong các bản làng Thái, Mường vùng cao Tây Bắc. Những cánh đồng mênh mông 

dưới thung lũng mùa này được trồng đầy hoa cải trắng tinh khôi. Từ Quốc lộ 6 qua Tòng Đậu, đi 

thêm chừng 30 cây số có một ngã rẽ nhỏ bên tay phải ít người để ý. Chính ngã rẽ ấy là con đường 

đến bản Nà Bai, đến xã Chiềng Yên, nơi có dòng suối nước nóng nghi ngút khói quanh năm ấm áp. 

Suối nước nóng Chiềng Yên có nhiệt độ trung bình từ 40 - 50 độ C vào mùa lạnh, vô cùng thích 

hợp và có lợi cho sức khỏe. Những ngày đông, sau những hành trình mệt mỏi, du khách thả mình 

bên bờ suối lộ thiên ấm áp, ngâm mình thư giãn sẽ là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn trên cung 

đường ngắm hoa Tây Bắc. 

Lên đường với hành trình ngắm hoa Tây Bắc. Trải nghiệm cảm giác thư giãn, thoải mái 

trong làn nước ấm áp lộ thiên giữa núi rừng. Chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của văn hóa Thái, 

Mường. Thưởng thức những món ăn truyền thống bên bếp lửa. Say trong điệu xòe của người con 

gái Thái bên nếp nhà sàn ấm cúng. Những trải nghiệm ấy sẽ khiến hành trình du khách đến với Vân 

Hồ, đến Chiềng Yên trở thành những kỷ niệm không thể nào quên. 
 

09. Đinh Thu Hà. SƠN LA: XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON / Đinh Thu Hà // Gia đình 

và trẻ em.- Ngày 20/11/2014.- Số 47.- Tr.24+25. 
 

Thực hiện xã hội hóa giáo dục (XHHGD) là con đường cơ bản để phát triển giáo dục 

nói chung, phát triển giáo dục mầm non nói riêng. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã chú 

trọng thực hiện quá trình này trong giáo dục mầm non (GDMN). Đã có những thành công 

bước đầu, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; cần tổng kết kinh nghiệm để làm tốt hơn 

nữa. 

THẦY GIỎI MỚI CÓ TRÒ NGOAN 
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Yêu cầu nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục xuất phát 

từ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước. Đây là một 

yêu cầu hết sức cấp bách ở tất cả mọi cấp học, ngành học trong hệ thống giáo dục. Căn cứ theo 

Quyết định 149/2006 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt đề án “Phát triển 

GDMN giai đoạn 2006 - 2015”, ngành GDMN của tỉnh Sơn La đã đề ra mục tiêu và yêu cầu đổi 

mới trên địa bàn tỉnh. 

Việc bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL và đội ngũ giáo viên mầm non phải đảm bảo 

tính hiệu quả, đồng nghĩa với việc nhờ có hoạt động bồi dưỡng mà năng lực của CBQL và giáo 

viên mầm non được nâng cao, giảm thiểu được những lãng phí về thời gian, công sức... 

Dựa trên những tri thức có hệ thống của khoa học quản lý giáo dục; quản lý   

nhà trường; quản lý trường mầm non, các biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL và 

đội ngũ giáo viên mầm non cần đảm bảo, giúp cho việc nâng cao năng lực quản lý một cách cơ bản, 

hệ thống, đối tượng dễ tiếp thu, vận dụng, tiếp tục mở rộng, nâng cao năng lực về sau. 

Để thực hiện được các yêu cầu trên, cần phải tuyên truyền, nâng cao nhận  

thức về vai trò, sứ mạng và yêu cầu của đội ngũ CBQL và giáo viên trường mầm non trong giai 

đoạn mới, thông qua việc bồi dưỡng nhận thức về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển; bồi 

dưỡng nhận thức về quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục, nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều quan trọng nhất - Đội ngũ CBQL và giáo viên phải nhận thức sâu 

sắc rằng, muốn có trò ngoan, thầy  

phải giỏi.  

KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN VÀ KỸ NĂNG TỰ HỌC 

Để trở thành thầy giỏi, phải có khát vọng vươn lên và kỹ năng tự học. Thực tế hiện nay cho 

thấy, đội ngũ CBQL và giáo viên muốn tự khẳng định mình và thể hiện khả năng kiểm soát, để tăng 

cường nhận thức, trách nhiệm, động cơ và tính hiệu quả trong công tác. Vì vậy, biện pháp nâng cao 

năng lực tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL và giáo viên trường mầm non là bước đầu cần có 

sự giúp đỡ của giảng viên và các nhà quản lý có kinh nghiệm. Họ chỉ ra việc thiết kế bài tập, giám 

sát, kiểm tra, đánh giá phù hợp với các đề tài và khả năng của CBQL và giáo viên mầm non. Sau 

khi đã tích lũy được một số kỹ năng tự học về chuyên môn nghiệp vụ, CBQL và giáo viên mầm 

non sẽ xây dựng cho mình một chiến lược học tập; lựa chọn, phân tích, trải nghiệm và ứng dụng; từ 

đó rút ra những giá trị thiết thực và những kỹ năng cần thiết áp dụng vào thực tiễn. Những kỹ năng 

như chủ động tìm kiếm và thu thập thông tin trong thư viện, trên mạng Internet trở thành một kỹ 

năng không thể thiếu. Những clip, đĩa hình sinh động không quá khó tìm kiếm một khi đã có kỹ 

năng và ý thức thu thập thông tin. 

Khát vọng trở thành thầy giỏi đang được hiện thực hóa bằng những kỹ năng tự học của đội 

ngũ CBQL và giáo viên mầm non của tỉnh Sơn La. Điều này mang lại niềm tin và hy vọng. 

QUẢN LÝ: LÝ THUYẾT ĐI ĐÔI VỚI THỰC TIỄN 

Năng lực của CBQL được thể hiện qua kết quả thực hiện các chức năng quản lý (chức năng 

kế hoạch hóa, chức năng tổ chức, chức năng chỉ đạo, chức năng kiểm tra). Vì vậy, cần xây dựng 
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cách đánh giá về sự hiểu biết khi thực hiện các chức năng quản lý như: Kỹ năng nhận thức tổng 

hợp; kỹ năng kỹ thuật hay còn gọi là kỹ năng thực hiện một quy trình công việc quản lý trường 

mầm non; kỹ năng quản lý quy chế nuôi dạy trẻ; kỹ năng quản lý cơ sở vật chất đảm bảo tốt cho 

việc dạy học và vui chơi của trẻ; kỹ năng tổ chức việc đổi mới các hoạt động chăm sóc, giáo dục 

trong nhà trường… 

Đầu tiên, phải xác định nội dung cần bồi dưỡng cho đội ngũ CBQL và giáo  

viên trường mầm non tỉnh Sơn La. Đó là đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng 

như: Theo chuyên đề; theo hình thức từ xa; tham quan học tập kinh  

nghiệm; đào tạo tập trung... 

Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển đội ngũ CBQL, giáo viên mầm non đủ về số 

lượng, đảm bảo về chất lượng. Thực hiện nghiêm túc quy chế bổ nhiệm, tuyển chọn và sử dụng đội 

ngũ CBQL và giáo viên mầm non; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá khen thưởng đội ngũ; 

xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đội ngũ; hoàn thiện chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ, 

thu hút đội ngũ; tăng cường hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ dạy và học… 

Những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non tỉnh Sơn La là 

thành phần của một hệ thống thống nhất, quan hệ hữu cơ với nhau, tương tác lẫn nhau để thúc đẩy 

quá trình, nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ. Việc kết hợp đồng bộ các biện pháp nêu trên sẽ tạo 

sức mạnh tổng hợp, tạo nên chất lượng của ngành giáo dục mầm non của tỉnh Sơn La nói riêng và 

góp phần tạo nên chất lượng của bậc học mầm non nói chung. 

Có thể nói, để đẩy mạnh hơn nữa quá trình xã hội hóa giáo dục mầm non, ngành Giáo dục - 

Đào tạo cần thực hiện một cách đồng bộ hàng loạt các giải pháp, mà trước hết là phải phát huy 

được tác dụng của nhà trường mầm non vào trong đời sống cộng đồng. Các cơ sở GDMN đang 

không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, bồi dưỡng kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ cho 

các bậc phụ huynh. Các cấp chính quyền đang quy hoạch mạng lưới trường lớp theo địa bàn, ngày 

càng mở rộng hệ thống các trường trọng điểm, trường tư thục và trường chuẩn quốc gia. 

Sơn La vẫn còn những khó khăn vì là tỉnh nghèo ở miền núi, dân trí còn thấp so với nhiều 

nơi, nhưng với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, tỉnh đã đề ra những giải pháp để quản lý 

tốt công tác xã hội hóa giáo dục mầm non trên địa bàn.  
 

10. Quý Tùng. GIÁO VIÊN VÙNG CAO VƯỢT KHÓ, BÁM TRƯỜNG / Quý Tùng; Đức 

Tuấn // Nhân dân.- Ngày 20/11/2014.- Tr.1+4. 
 

Hiện nay, đời sống của giáo viên ở vùng cao tỉnh Sơn La không còn đến mức phải cân 

đong đo đếm từng bữa ăn như trước nhưng phần lớn các thầy giáo, cô giáo vẫn phải công tác 

xa nhà, nhiều người hết thời hạn luân chuyển vẫn chưa được về, không được hưởng trợ cấp... 

Vượt qua những khó khăn đó, với lòng yêu nghề mến trẻ, họ vẫn quyết tâm bám lớp, bám 

trường. 

GIÚP NHAU VƯỢT KHÓ 

Sơn La những ngày đầu đông thường mưa bất chợt, sương mù dày đặc, giáo viên phải gửi xe 

máy đi bộ đến điểm trường dạy học. Hết tuần, các thầy giáo, cô giáo lại trở về nhà để chăm sóc gia 
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đình, chuẩn bị cho tuần công tác mới. Trong rất nhiều câu chuyện mà Phó Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Hoàng kể cho chúng tôi nghe, dù khó khăn, vất vả, nguy 

hiểm, nhưng các thầy giáo, cô giáo luôn sẵn sàng giúp nhau, vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ “trồng người”. Năm 2013, huyện Vân Hồ (Sơn La) được thành lập trên cơ sở một phần diện tích 

và số dân của huyện Mộc Châu. Trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu) khi đó có ba giáo viên 

nằm trong danh sách luân chuyển công tác đến Trường THPT Mộc Hạ ở huyện mới, phân hiệu hai 

của Trường THPT huyện Vân Hồ. Để công bằng, nhà trường tổ chức bốc thăm. Trong ba giáo viên 

phải đi cơ sở thì một cô giáo có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, con nhỏ, chồng công tác xa. 

Thông cảm với hoàn cảnh gia đình cô giáo trẻ, thầy giáo Vi Viết Sự, người dân tộc Thái (Tổ Ngữ 

văn, hơn 50 tuổi, bị bệnh gút nhiều năm) đã xung phong đi thay. 

Thầy giáo Đặng Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Xùa 

(Bắc Yên) cho biết: Trường có 34 cán bộ, giáo viên, phần lớn là người ở trung tâm huyện. Kết thúc 

một ngày giảng dạy, có người ở lại, có người phải về do con còn nhỏ. 

Tiếp lời thầy Bắc, cô giáo Chu Thị Hương kể, năm 2001, cô dạy học ở Trường tiểu học Xím 

Vàng, cách trung tâm huyện 30km, toàn phải đi bộ. Thầy Đặng Văn Bắc cũng dạy học ở Xím Vàng 

tám năm và cũng có một thời gian dài đi bộ. Các thầy giáo, cô giáo dạy học ở các xã vùng cao khi 

hết “nhiệm kỳ” đều mong muốn về lại nơi mình đã đi, đồng thời được hưởng phụ cấp thu hút bằng 

70% mức lương hiện hưởng, nhưng điều đó không thể thực hiện được vì quyết định công tác 5 năm 

đã hết hiệu lực. Ở đây, phần lớn giáo viên là nữ, nhưng lại là “trụ cột” trong gia đình vì con còn 

nhỏ, chồng đi công tác ở vùng xa hơn, cuối tuần hoặc cuối tháng mới về được. Mỗi người đều phải 

tự tìm cách giải cho bài toán khó này. Hình ảnh các cô giáo “đem” con đến trường từ sớm tinh mơ 

để kịp lên bản dạy học không phải là hiếm... 

Cô giáo Trần Thị Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Măng Non (Hang Chú, Bắc 

Yên) phải đi dạy học ở nơi khá xa xôi, vất vả. Trường mầm non nơi cô công tác cách trung tâm 

huyện 86km, trong đó có hơn 30km đường đất, trời mưa phải đi bộ. Một tuần cô Thắng về nhà một 

lần. Những khi con ốm, có việc gấp ở huyện, cô phải về trong đêm. Trường có sáu điểm lẻ, nơi xa 

nhất cách điểm trường chính 15km. Tháng nào cô Thắng cũng phải đến điểm trường lẻ một đến hai 

lần để phát tiền ăn cho học sinh, kiểm tra công tác giảng dạy. Chồng cô Thắng làm nhân viên kỹ 

thuật của Công ty Mobifone, phải đi công tác thường xuyên. Thời điểm cô Thắng lên Hang Chú 

giảng dạy, đứa con đầu lòng mới ba tuổi. Đến năm thứ hai, con biết gọi điện thoại “mẹ ơi về đi”, 

mọi người nghe thấy đều rơm rớm nước mắt... Ngày 20/11 năm nay, cô giáo Thắng được vinh danh 

là cán bộ tiêu biểu vùng đặc biệt khó khăn vì có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục. 

CẦN THỰC HIỆN ĐÚNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÙNG CAO 

Trước những khó khăn, vất vả của cán bộ, giáo viên vùng cao, ngày 23/2/2013, Chính phủ 

có Nghị định số 19/2013/NĐ-CP (Nghị định số 19) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công 

tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, Điều 8 

về phụ cấp thu hút quy định: Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ 
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quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm 

quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân 

chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng 

phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, lãnh đạo, phụ cấp thâm niên 

vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010. 

Quy định rất rõ ràng, nhưng qua khảo sát thực tế, tại một số xã vùng cao đặc biệt khó khăn 

của huyện Bắc Yên, chúng tôi thấy, nhiều giáo viên công tác hết thời gian 5 năm không chỉ chưa về 

được mà còn không được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% lương hiện hành. Ngoài ra, một số 

người mới đi nhưng nếu không có quyết định bằng văn bản thì cũng không được hưởng phụ cấp thu 

hút, như các cô giáo: Lò Thị Thiêm, Nguyễn Thị Hoàn (Trường mầm non Tà Xùa); Chu Thị 

Hương, Đỗ Thị Liên, Hoàng Thị Ngọc (Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Xùa); Cầm 

Thị Thành (Trường mầm non Măng non Hang Chú)... 

Đề cập vấn đề luân chuyển giáo viên đi công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, Phó Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Yên Vũ Xuân Hùng thừa nhận: Bắc Yên là một trong năm 

huyện khó khăn nhất của tỉnh Sơn La. Ở đây, điều kiện dân trí còn thấp, kinh tế khó khăn, địa hình 

phức tạp, nhiều dốc cao, suối sâu, cho nên việc đi lại của nhân dân và giáo viên khá vất vả. Hiện 

nay, đường từ huyện đến sáu xã Chim Vàn, Pắc Ngà, Tạ Khoa, Hua Nhàn, Phiêng Côn và Chiềng 

Sại là đường đất, ôtô không thể đi lại nếu trời mưa. Giáo viên ở đây một tuần hoặc một tháng về 

nhà một lần, với giáo viên ở xuôi lên công tác thì một năm. Bây giờ có khoảng một phần ba giáo 

viên là người địa phương, còn lại là ở huyện khác. Phần lớn giáo viên đều có vợ hoặc chồng công 

tác trong ngành giáo dục. Tháng 3/2013, tỉnh Sơn La có quy chế luân chuyển giáo viên, nếu hai vợ 

chồng là giáo viên thì một người sẽ dạy học ở vùng thuận lợi hơn để có điều kiện chăm lo gia đình. 

Hiện tại, ai ở đâu, bây giờ ở đó. Đối với giáo viên nữ luân chuyển ít nhất ba năm, nam 5 năm. 

Chính sách là vậy, nhưng thực tế nhiều giáo viên phải đi mười năm hoặc lâu hơn mới được 

quay về. Chính phủ đã có Nghị định 19 tiếp tục cho công chức, viên chức ở vùng khó khăn khi có 

quyết định đi luân chuyển hoặc công tác quá thời hạn nhưng chưa được về thì vẫn được hưởng 70% 

lương hiện hành. Tuy nhiên, trong quyết định, huyện Bắc Yên không ghi 5 năm, cho nên giáo viên 

không đủ điều kiện được hưởng. Đây đang là vướng mắc, rào cản lớn nhất đối với chế độ, chính 

sách của các thầy giáo, cô giáo vùng cao. Số lượng giáo viên đang công tác ở các xã đặc biệt khó 

khăn từ hơn 5 năm đến mười năm khá nhiều, trong đó nhiều người phải đi lần thứ hai. Giải đáp vấn 

đề nêu trên, ông Vũ Xuân Hùng cho biết, do huyện không bố trí được việc làm mới cho nên không 

ra quyết định luân chuyển, các giáo viên nằm trong diện luân chuyển chủ yếu là bằng... “quyết định 

miệng”. Vấn đề này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã kiến nghị lên tỉnh nhiều lần, nhiều năm 

nhưng giáo viên vẫn không được hưởng (vì nếu quyết định ghi có thời hạn thì giáo viên sẽ đòi về). 

Chia sẻ về đời sống, chế độ, chính sách nhà giáo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục  

và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Hoàng khẳng định: Điều kiện khí hậu, thời tiết ở đây rất khắc 

nghiệt. Khi tôi đi thanh tra, nghe các cô kể, đêm đến trời mưa, thấy rắn ngủ đình màn mà sợ. Bắc 
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Yên là huyện khó khăn nhất, tiếp đến là Sốp Cộp, Mường La. Phần lớn giáo viên đi công tác ở các 

huyện vùng cao, có con nhỏ là vấn đề lớn mà ngành giáo dục cũng như tỉnh Sơn La luôn tìm cách 

tháo gỡ. Tuy nhiên, nếu giáo viên đến thời hạn được về mà không có người thay, thì vẫn phải tiếp 

tục vòng quay này thôi. 

Chia tay các thầy giáo, cô giáo vùng cao, tôi cứ nhớ mãi lời của cô Nguyễn Thị Hoàn: “Nếu 

không có lòng yêu thương học trò, sự tận tâm với nghề, thì có lẽ không ai đủ nhiệt thành để vượt 

khó, bám trường ở nơi khó khăn, vất vả này”. Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương về chế độ, chính sách sẽ phần nào làm vơi đi những khó khăn, là nguồn động viên to lớn 

đối với giáo viên vùng cao. 

Thực tế những giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện ở Sơn La phần lớn đã đi vùng cao từ 

bốn đến năm năm, có người đi hơn mười năm. Năm 2013, ngành giáo dục tỉnh có 645 giáo viên 

được điều động luân chuyển, hai phần ba số đó là giáo viên nữ. Việc những người quá thời hạn 

chưa được về, những người đi lần hai nhưng không có quyết định cho nên không được hỗ trợ như 

lần đầu thì đúng là bất cập. – Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn 

La.  
 

11. Thanh Đào. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / Thanh Đào // Lao động.- Ngày 

20/11/2014.- Số 272.- Tr.4. 
 

9 tháng đầu năm 2014, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bồi dưỡng, giới thiệu được 3.500 

đoàn viên ưu tú cho các cấp bộ Đảng, trong đó đã có 2.558 đồng chí được kết nạp vào Đảng. 
 

12. Minh Phong. SƠN LA: LỪA BÁN THÔN NỮ SANG TRUNG QUỐC ĐỂ LẤY “TIỀN 

CÔNG” 6 TRIỆU ĐỒNG / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 21/11/2014.- Số 3404.- 

Tr.5. 
 

Ngày 19/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã khởi tố bị can 

đối với Lò Văn Hạnh (32 tuổi trú tại bản Nà Mường 2, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu) về hành vi 

mua bán người. Vào tháng 9/2012, Lò Văn Hạnh quen biết Phạm Thị Lan (36 tuổi, trú tại Lào Cai). 

Lan nhờ Hạnh tìm các cô gái để bán sang Trung Quốc, sẽ được trả tiền công. Đến đầu năm 2014, 

gia đình chị T (19 tuổi, ở cùng bản với Hạnh) nhờ Hạnh tìm cho T một công việc. Hạnh nảy sinh ý 

định lừa bán T. Với giọng ngon ngọt, Hạnh nói sẽ đưa T sang Trung Quốc làm ở công ty bật lửa 

gas. Ngày 3/2, Hạnh đưa T lên Lào Cai giao cho Lan bán T sang Trung Quốc và nhận tiền công 6 

triệu đồng. Sau nhiều ngày bị đánh đập, ép bán dâm ở Trung Quốc, T trốn được về nước và tố cáo 

Lò Văn Hạnh. Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành điều tra, xác minh và có đủ căn cứ chứng 

minh Lò Văn Hạnh là người đã lừa bán Lường Thị Trang.  
 

13. Xuân Khôi. “CÂY LÚA NƯỚC GIÚP MÌNH CÓ TIỀN DỰNG NHÀ CHO CON” / Xuân 

Khôi // Thể thao Việt Nam.- Ngày 21/11/2014.- Số 47.- Tr.11. 
 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng Nông nghiệp huyện Sông Mã (Sơn La) cho biết: Trước năm 

2005, do thiếu nước sản xuất nên bà con thuộc 3 xã gồm: Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Huổi Một chỉ 
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có thể cấy lúa một vụ, năng suất rất thấp. Vì thế, nhiều hộ bị thiếu đói giáp hạt, phải vào rừng đào 

củ mài ăn cho qua bữa. Nhưng, từ khi Nhà nước cho xây dựng và đưa công trình Thủy lợi Nậm 

Công vào hoạt động, diện tích lúa nước của 3 xã đã dần tăng lên. Nếu như trước đây, tổng diện tích 

lúa nước của 3 xã chỉ có hơn 60ha, thì đến nay số diện tích này tăng lên hơn 90ha và cấy được 2 vụ. 

Xã tăng diện tích lúa nước nhiều nhất là Chiềng Khoong. Có đủ nước tưới, năng suất lúa của bà con 

đã đạt 59 tạ/ha vụ chiêm và 47 tạ/ha vụ mùa. 

Bức tranh nông thôn Chiềng Khoong hôm nay là những cánh đồng rộng, trải dài theo các 

triền núi, với hệ thống kênh mương kiên cố. Quan trọng hơn là cách nghĩ, cách làm của bà con 

trong phát triển kinh tế đã dần thay đổi. Ông Lò Văn Ngâu, Trưởng bản Kéo cho biết: Cả bản có 

112 hộ, chủ yếu là bà con dân tộc Xinh Mun. Trước đây, kênh mương do bà con tự đào, đắp nên 

hay bị sạt lở, rò rỉ nước, ảnh hưởng tới việc thâm canh lúa. Việc sản xuất của bà con cũng theo 

phương thức “ba không” (không nước tưới, không phân bón, không áp dụng giống lúa mới) nên 

năng suất lúa rất thấp. Trung bình một hộ chỉ thu được khoảng 20 bao lúa/2 vụ. Bây giờ, các tuyến 

kênh mương đã được đầu tư xây dựng kiên cố và đưa vào sử dụng việc điều tiết nguồn nước được 

đảm bảo, bà con yên tâm xuống giống, sản xuất. 

Song song với đó, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật như: Bón phân, phun thuốc trừ 

sâu cho lúa đúng thời kỳ, sử dụng giống mới phù hợp với từng thửa ruộng... nên năng suất đã tăng 

lên rất nhiều, đặc biệt là vụ chiêm. Nhờ đó mà nhiều hộ đã thoát nghèo và có của ăn của để. Điển 

hình là gia đình ông Vì Văn Thu thu hoạch 100 bao/vụ chiêm, 70 bao/vụ mùa; Quàng Văn Pầng, 80 

bao/vụ chiêm, 50 bao/vụ mùa; Vì Văn Khôm 70 bao/vụ (bản Kéo); Lường Văn Phương, 50 bao/vụ 

(bản Pá Công)... 

Ông Vì Văn Thu, bản Kéo chia sẻ: Năng suất cây lúa nước cao hơn lúa nương  

rất nhiều. Vì thế, gia đình tập trung khai hoang, tăng diện tích để phát triển cây lúa nước. Toàn bộ 

đất nương, gia đình để trồng sắn, ngô, làm thức ăn cho gia súc. Kết hợp các nguồn thu từ lúa, chăn 

nuôi, gia đình đã có tiền dựng nhà cho các con ra ở riêng mà không phải vay mượn anh em, họ 

hàng. 

Ở trong xã nhiều gia đình từ phát triển lúa nước không những đủ gạo ăn mà còn dư để bán và 

mua lợn, gà, trâu, bò... về chăn nuôi, sắm ti vi, xe máy... theo đó, các hộ khác trong xã cũng học hỏi 

và tiến hành khai hoang, phát triển cây lúa nước. 

Hiện, Sông Mã có 472 công trình thủy lợi gồm 93 công trình kiên cố, 379 phai rọ thép và 

phai tre gỗ đá đảm bảo việc tưới tiêu cho hơn 3.000ha lúa 2 vụ và nuôi trồng thủy sản/năm. Với 

nguồn nước dồi dào từ Sông Mã và nhiều suối lớn đã cung cấp đủ nước tưới cho gần 1.850ha lúa 2 

vụ và gần 3.000ha mặt nước nuôi thủy sản. Do đó, việc phát triển, bảo vệ các công trình thủy lợi 

luôn được lãnh đạo huyện, xã coi trọng. 

Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã huy động được hàng nghìn ngày công sửa chữa 15 

công trình; tu sửa, nâng cấp 215 phai đập; gia cố, nạo vét 196km kênh mương với khối lượng trên 

17.000m3 bùn đất. Nhờ đó mà hệ thống thủy lợi phục vụ tốt cho việc sản xuất và đời sống nhân 

dân. 
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14. Hiếu Anh. TÔN VINH NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỒNG BÀO / Hiếu Anh // Dân tộc và 

phát triển.- Ngày 21/11/2014.- Số 1049.- Tr.3. 
 

Ngày 18/11, tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần 

thứ 2, năm 2014. Đại hội tổng kết, đánh giá công tác dân tộc và khẳng định đường lối nhất 

quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc. Đồng thời, Đại hội cũng tôn vinh và biểu dương 

những công lao đóng góp của các DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh giai đoạn 2009 - 2014. 

Tới dự Đại hội có đồng chí K’sor Phước, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc 

của Quốc hội; đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo tỉnh 

Sơn La cùng 253 đại biểu đại diện cho gần 1 triệu đồng bào của 11 DTTS trong tỉnh. 

Báo cáo do ông Bùi Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trình bày nêu rõ những thành 

tựu về thực hiện chính sách dân tộc trong 5 năm qua góp phần tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh 

vực. Minh chứng như trên lĩnh vực kinh tế, nhiều loại cây trồng vật nuôi tăng mạnh so với năm 

2009. Đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 83,7 vạn tấn, tăng 12,5%; hệ thống đường 

giao thông đã được giải quyết cơ bản; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 80% dân số nông 

thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Đặc biệt, công tác tái định cư Thủy điện Sơn La đã gần 

hoàn thành. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác di dời và tái định cư cho  12.584 hộ đến nơi 

ở mới, tạo điều kiện cho dòng điện của Tổ quốc tỏa sáng. 

Trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên 

tiến. Nhiều tấm gương sản xuất giỏi, mô hình làm kinh tế hiệu quả đã cổ vũ, khích lệ đồng bào 

DTTS. Các mô hình chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản hiệu quả hay gương làm dịch vụ giỏi; 

trên lĩnh vực giáo dục, nhiều trường học đạt thành tích xuất sắc. Từ năm 2009 đến nay, đã có 13 

nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Trường phổ thông Dân tộc nội trú Thuận 

Châu, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Tiểu học Hát Lót được Nhà nước tặng Huân chương Lao 

động hạng Nhì... 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội K’sor  Phước  

biểu dương những thành tựu mà chính quyền nhân dân tỉnh Sơn La đã đạt được trong những năm 

qua. Đồng chí K’sor Phước lưu ý, Sơn La là một tỉnh có đông người DTTS nhất cả nước và có 

nhiều tiềm năng phát triển, nhưng vẫn chưa phát huy dược hết tiềm năng vốn có của mình. Nhưng 

vấn đề như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí thấp, tệ nạn ma túy còn những diễn biến phức 

tạp... là những bài toán khó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân trong tỉnh phải giải quyết 

bằng được trong thời gian tới. 

Để phát triển nhanh, bền vững trước mắt tỉnh phải tập trung vào giải quyết vấn đề định canh, 

định cư, thay đổi các tập quán sản xuất lạc hậu. Đặc biệt là chú trọng vấn đề giáo dục, nâng cao dân 

trí tạo nguồn nhân lực là người DTTS. 

Đại hội đã thông qua quyết tâm thư với những nhiệm vụ của giai đoạn 2014 -  2019 là: Tập 

trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhất là kết cấu hạ tầng cơ sở đảm bảo một cách toàn diện, 
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bền vững. Tập trung công tác giảm nghèo vùng DTTS. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực vùng 

DTTS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Phấn đấu mỗi năm giảm 3 - 4% hộ 

nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào DTTS; không còn hộ ở nhà dột nát; giải quyết cơ bản tình 

trạng thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, 100% đường đến xã được nhựa hóa, bê tông hóa và trên 

50% đường trục bản, liên bản được cứng hóa; 95% số bản, tiểu khu, tổ dân phố có điện; 95% số 

hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 50% số lao động trong độ tuổi người DTTS qua bồi 

dưỡng, tập huấn, đào tạo, trong đó 20% được đào tạo nghề... 
 

15. Trần Lâm. QUỸ ALSTOM FOUNDATION VÀ TỔ CHỨC HELEN KELLER INTERNATIONAL: 

NĂM ĐẦU CẢI THIỆN DINH DƯỠNG Ở XÃ NGHÈO NHẤT VIỆT NAM / Trần Lâm // 

Sức khỏe và đời sống.- Ngày 21/11/2014.- Số 185.- Tr.15. 
 

Trong 2 ngày 18 - 19/11/2014, tại huyện Phù Yên, Sơn La, Quỹ Alstom Foundation và 

Tổ chức Helen Keller International (HKI) đã tổ chức tổng kết năm đầu thực hiện Dự án Cải 

thiện vấn đề thực phẩm và dinh dưỡng, kế hoạch bắt đầu thực hiện năm thứ hai của 

chương trình sản xuất thực phẩm hộ gia  

đình nâng cao (EHFP). 

CÓ HƠN 200 HỘ GIA ĐÌNH ĐƯỢC THỤ HƯỞNG TỪ DỰ ÁN 

Xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La là một trong 62 xã nghèo nhất trong cả nước và là 

xã nghèo nhất của tỉnh Sơn La đã được chọn thực hiện dự án. Sau hơn 1 năm thực hiện dự án “Cải 

thiện an ninh lương thực hộ gia đình và dinh dưỡng thông qua sản xuất thực phẩm tại gia đình”, 

theo đánh giá của các chuyên gia là đã đạt được những tiêu chí như mong muốn. Thành công đáng 

kể của chương trình này là hơn 200 hộ gia đình đã được tham gia vào việc gia tăng sản xuất lương 

thực thực phẩm và thực hiện chế độ dinh dưỡng đa dạng. Đặc biệt, thông qua chương trình này, phụ 

nữ và trẻ em đã có thể tăng lượng thức ăn ngay tại gia đình họ. Ngoài việc được tham gia đào tạo 

về nông nghiệp, người dân ở đây còn được giáo đục về tầm quan trọng của dinh dưỡng, đặc biệt là 

cho phụ nữ và giới trẻ cũng như việc sản xuất và tiêu thụ thực phẩm dinh dưỡng sạch tại gia đình. 

Ông Henri Noirhomme - Trưởng Đại diện của Alstom Foundation tại Việt Nam cho biết: 

“Những người dân nơi đây tỏ ra rất nghiêm túc trong các buổi đào tạo, hướng dẫn. Theo đó, những 

nỗ lực của các hộ gia đình tại đây tạo phấn khích cho các tình nguyện viên của Quỹ Alstom 

Foundation và HKI. Chúng tôi xin cảm ơn đến các tình nguyện viên đã làm thay đổi hành vi sản 

xuất nông nghiệp lạc hậu lâu nay của người dân, bằng việc chuyển giao kiến thức nông nghiệp mới, 

qua đó, người dân đã tự chủ làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục tài 

trợ trong những năm tiếp theo”. 

TIẾP TỤC TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐẶT RA 

Theo bà Phạm Kim Ngọc – Trưởng đại diện HKI tại Việt Nam cho biết, qua 1 năm thực 

hiện, dự án đã có những bước tiến triển rất tốt, để đảm bảo tương lai bền vững cho những thành 

công ban đầu của dự án, các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ cho người dân ở xã Tân Lang năm 

thứ hai của dự án. Chúng tôi sẽ thường xuyên theo sát nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Có bốn 

mục tiêu được đặt ra trong năm thứ hai của chương trình sản xuất thực phẩm, đó là: Cải thiện việc 
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sản xuất và tiêu thụ các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng; Cải thiện thói quen dinh dưỡng 

của bà mẹ và trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông; Cải thiện sinh kế của các hộ gia đình 

thông qua việc tạo thu nhập từ thặng dư sản; Nâng cao vị thế của phụ nữ thông qua những đóng 

góp của họ trong việc cải thiện dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe của gia đình và cộng đồng. Tuy 

nhiên, rất cần sự phối hợp và giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như khuyến 

nông, thú y và y tế của xã, huyện và tỉnh Sơn La; Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực cho cán 

bộ tuyến huyện và xã, tiếp tục mở thêm các lớp tập huấn trong những năm tiếp theo. Tiến tới sẽ mở 

rộng mô hình này ở các xã khác của các tỉnh nghèo khác trong cả nước. 

Chia sẻ với phóng viên báo Sức khỏe và đời sống, ông Phạm Văn Huân -Trưởng phòng Chỉ 

đạo tuyến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: “Bên cạnh mục tiêu chính, việc tài trợ cây, con 

giống và hướng dẫn phương thức trồng trọt, chăn nuôi khoa học nhằm nâng cao năng suất tạo ra 

thu nhập tăng thêm cho các hộ gia đình từ việc bán các sản phẩm dư thừa, đặc biệt là tăng cường 

vai trò vị thế của phụ  

nữ trong việc cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe của gia đình họ và cộng đồng”.  

Được thành lập vào năm 1915, Tổ chức Helen Keller International mang lại ánh sáng và 

cuộc sống cho những người dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất. HKI tìm ra các nguyên nhân và hậu 

quả của căn bệnh mù lòa và suy dinh dưỡng bằng cách thiết lập các chương trình dựa trên bằng 

chứng và kết quả nghiên cứu về thị lực, sức khỏe và dinh dưỡng. Chương trình EHFP của HKI đã 

được triển khai ở các nước còn nhiều khó khăn như Bangladesh, Campuchia và Indonesia trong 

khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi có các vấn đề nghiêm trọng về suy dinh dưỡng. Mục tiêu cốt 

lõi của chương trình EHFP của HKI là nhằm nâng cao đời sống, an ninh lương thực và dinh 

dưỡng của các hộ nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
 

16. Hoàng Văn. DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ LẦN 2 Ở CHIỀNG BẰNG TẠI SAO 29 HỘ DÂN CHƯA 

TỚI NƠI Ở MỚI? / Hoàng Văn // Kinh tế nông thôn.- Ngày 21/11/2014.- Số 47.- Tr.10. 
 

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản ở hai điểm tái định cư Pú Ỏ 1 (còn gọi là bản 

Bỉa) và Pú Ỏ 2 (bản Cướn) thuộc khu tái định cư xã Chiềng Bằng (Quỳnh Nhai - Sơn La), 

Chính phủ đã đồng ý di chuyển toàn bộ 62 hộ dân sang điểm tái định cư Huổi Khinh, xã 

Chiềng Ơn (Quỳnh Nhai). Mặc dù đã tích cực vận động, tuyên truyền nhưng hiện mới chỉ có 

33/62 hộ chuyển đi, 29 hộ vẫn bám trụ nơi ở cũ. Vậy, tại sao 29 hộ vẫn chưa di dời? 

NƠI Ở MỚI NHIỀU KHÓ KHĂN 

Sau khi cơn bão số 2 gây sạt lở đất, đá, vùi lấp toàn bộ nhà cửa, tài sản của 4 hộ dân ở 2 

điểm tái định cư Pú Ỏ 1 và Pú Ỏ 2, UBND tỉnh Sơn La đã gửi văn bản đề nghị Chính phủ có chính 

sách di dời 62 hộ dân tới điểm tái định cư mới an toàn hơn. 

Mặc dù đã được Chính phủ chấp thuận nhưng đến đầu tháng 11/2014, chỉ có 33/62 hộ dân 

chuyển sang điểm tái định cư Huổi Khinh. Ông Trần Minh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Ơn, 

cho biết, 100% số hộ chuyển sang là dân tộc Thái. Sau khi nhận được quyết định di chuyển các hộ 

dân, xã đã thành lập đoàn để vận chuyển vật liệu, xây dựng lán trại cho bà con. Đến nay, 80% số hộ 
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đã dựng nhà xong. Khu tái định cư mới đã có điện, nước và đường đi; các hộ cũng đã được cán bộ 

khuyến nông hướng dẫn nuôi dê, được hỗ trợ con giống, được chuyển giao quy trình kỹ thuật... 

Anh Là Văn Lả ở điểm tái định cư Huổi Khinh 1 (điểm mới chuyển tới) cho  

biết: “Nhà có 6 khẩu nhưng hiện đang gửi 2 cháu bên xã Chiềng Bằng để học. Khi dựng nhà bên 

này, gia đình được Nhà nước hỗ trợ hơn 40 triệu đồng nhưng để dựng hoàn chỉnh, tôi phải bán 

thêm 2 con bò trị giá 27 triệu đồng nữa mới xong. Sang bên  

này, đường sá, lương thực, đất canh tác chưa có nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn”. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Là Văn Lương, Bí thư Chi bộ điểm tái định cư   

Huổi Khinh, cho biết, khó khăn lớn nhất là vấn đề đường đi, điểm tái định cư có 30 cháu đang phải 

gửi nhờ ở xã Chiềng Bằng để học, mỗi khi đi mua thức ăn cũng phải sang xã cũ, cả đi lẫn về mất 

tới 2 giờ đồng hồ bằng thuyền máy. Muốn điện thoại phải trèo lên tận đỉnh dốc mới có sóng. 

Ông Lương cho biết thêm, do ống dẫn nước chưa ổn định nên bà con rất vất vả trong việc 

chủ động nguồn nước tưới cho sinh hoạt và sản xuất. Đất sản xuất cũng chưa có, Nhà nước lại chưa 

hỗ trợ gạo nên nguồn lương thực vô cùng khó khăn. Mong muốn lớn nhất của bà con là Nhà nước 

sớm giao đất để kịp thời gieo trồng sắn vào đầu năm. Bên cạnh đó, bà con cũng rất cần sự quan tâm 

hỗ trợ về lương thực, sớm xây dựng trường học, trạm y tế để phục vụ những nhu cầu thiết yếu cho 

người dân. 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các hộ di dời vẫn tin tưởng nơi ở mới sẽ dần ổn định, 

cuộc sống bớt chật vật hơn. Tuy nhiên, 29 hộ còn lại không nghĩ thế, họ chưa muốn sang điểm tái 

định cư mới bởi đã sống ổn định 9 năm nay. Cuộc sống ổn định hơn khi có đất canh tác 2 vụ lúa, 

thuận lợi về giao thương như: Gần trung tâm xã, huyện, gần chợ. Đặc biệt là gần trạm y tế và 

trường học. 

Ông Là Văn Vênh, ở bản Cướn, cho biết, trong cơn bão số 2, bản có 3 nhà bị sập, cả bản bị 

ảnh hưởng. Nếu mưa to, mưa kéo dài, quả đồi sẽ đẩy cả bản xuống hồ Thủy điện Sơn La. Nguyên 

nhân các hộ không đi vì đã xin được đất ở mới an toàn để dựng nhà. “Ở đây có ruộng nước làm 

được 2 vụ lúa nên cuộc sống khá ổn định. Riêng năm 2014, gia đình tôi thu được hơn 55 bao thóc, 

20 tấn sắn tươi nên không muốn chuyển đi nơi khác”, ông Vênh nói. 

Anh Lù Văn Tơn, cũng ở bản Cướn, tâm sự, gia đình ở trong lán tạm này đã 4 tháng nay, khi 

xin được 350m2 đất để làm nhà thì xã lại bảo đi theo cộng đồng. “Hiện, nhà tôi có 2.000m2 đất lúa 

mỗi năm được 30 tải thóc cùng 20 tấn sắn nên gia đình sống  thoải mái, tính ra thì còn có dư. Xã 

xuống vận động nhưng tôi chưa muốn đi. Nếu sang điểm mới phải lo cho con cái học hành, hay lúc 

ốm đau phải lên xã gần 20km thì khó khăn lắm”, anh Tơn nói. 

Ông Lò Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, cho biết, trên địa bàn xã có tới 103 

hộ đang ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, 63 hộ bắt buộc phải di chuyển vì nằm ở vị trí sạt lở 

nặng, nếu không đi có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản. Hiện, đã có 33 hộ tháo dỡ hết nhà 

cửa, sang nơi ở mới, chỉ còn 29 hộ chưa đi. Do vừa mới ổn định cách đây vài năm nên khi di 

chuyển tới một nơi khác, bà con còn trăn trở, do dự. 
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“Bà con cho rằng ở bên này quen canh tác lúa nước, sang nơi ở mới không có  

đất canh tác, điều kiện đi lại khó khăn sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Mới đây, Bộ Tài chính 

và Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ đối với việc di dân tái định cư lần 2 đối với các hộ dân bị ảnh 

hưởng trong cơn bão số 2 tại Chiềng Bằng. Hiện, xã và huyện đều phân công các đoàn thể, tổ chức 

chính trị xuống tuyên truyền, vận động bà con sang nơi ở mới”, ông Thủy nói. 

Đối với những hộ bắt buộc phải tháo dỡ, huyện hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; các hộ chuyển đi được 

tạm ứng: hộ độc thân được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ, những hộ từ 2 - 4 khẩu hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, 

các hộ trên 4 khẩu được cộng thêm 5 triệu đồng/khẩu. 
 

17. Viết Chung. HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “BÒ SINH SẢN GIÚP NGƯỜI NGHÈO BIÊN GIỚI”: 

AGRIBANK TRAO TẶNG 100 CON BÒ SINH SẢN CHO CÁC HỘ NGHÈO SƠN LA / Viết 

Chung // Lao động và công đoàn.- Kỳ 1 tháng 11/2014.- Số 559.- Tr.44. 
 

Tham gia Chương trình “Bò sinh sản giúp người nghèo biên giới” do Trung ương Hội 

chữ thập đỏ phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các bộ, ngành liên 

quan tổ chức, mới đây, tại Sơn La, thành đã viên Hội đồng Thành viên, Quyền Tổng Giám 

đốc Agribank Tiết Văn Thành thay mặt Agribank trao tặng 100 con bò sinh sản cho 100 hộ 

nghèo của địa phương với mong muốn góp phần giúp các hộ nghèo biên giới có điều kiện xóa 

đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. 

Chương trình “Bò sinh sản giúp người nghèo biên giới” là sáng kiến được Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang đánh giá cao. Phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình này, Chủ tịch nước 

nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Tại những vùng 

biên giới, đồng bào nơi đây là những người trực tiếp, tích cực bảo vệ chủ quyền đất nước, xây dựng 

tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển. Tuy nhiên, hiện đa phần đời sống của đồng bào biên 

giới còn nghèo. Các xã khu vực biên giới cũng là những địa phương thuộc diện khó khăn nhất của 

cả nước. Bởi vậy, trách nhiệm của các Bộ, ngành là giúp hộ nghèo biên giới xóa đói giảm nghèo, 

thu hẹp khoảng cách với đời sống người dân cả nước. 

Tích cực hưởng ứng chương trình này, Agribank trao tặng 100 con bò sinh sản cho 100 hộ 

nghèo tại Sơn La với tổng giá trị 1 tỷ đồng, trích từ nguồn ủng hộ của cán bộ, nhân viên trong hệ 

thống Agribank. Chương trình trao tặng bò sinh sản của Agribank cho các hộ nghèo ở Sơn La đã 

diễn ra trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành viên Hội đồng thành viên, Quyền Tổng Giám 

đốc Agribank Tiết Văn Thành; lãnh đạo, cán bộ Agribank Sơn La; lãnh đạo chính quyền tỉnh Sơn 

La; cùng đông đảo người dân địa phương. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ 

Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp trao tượng trưng 22 

con bò sinh sản cho 22 hộ nghèo của huyện Yên Châu.  

Phát huy trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam,  

trong nhiều năm qua, Agribank thường xuyên chú trọng và triển khai nhiều chương trình, hoạt động 

an sinh xã hội. Trên cơ sở trích từ nguồn kinh phí hoạt động, từ tiết kiệm các chi phí khác và nguồn 

đóng góp của cán bộ, nhân viên Agribank trên toàn hệ thống, từ khi mới thành lập (26/3/1988) đến 
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cuối năm 2013, tổng số tiền Agribank dành cho an sinh xã hội lên tới trên 1.500 tỷ đồng, riêng năm 

2013 là 400 tỷ đồng. Tham gia Chương trình “Bò sinh sản giúp người nghèo biên giới”, Agribank 

mong muốn được chung tay cùng cộng đồng giúp các hộ nghèo biên giới có điều kiện thay đổi cách 

thức sản xuất, cải thiện đời sống, qua đó tạo sự đổi thay phát triển bền vững ở những vùng phên 

dậu quốc gia. 
 

18. P.V. SƠN LA XÂY DỰNG NHIỀU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP / 

P.V // Nhân dân.- Ngày 23/11/2014.- Tr.1+3. 
 

Trong giai đoạn 2009 - 2014, tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng nhiều mô hình phát triển nông, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp. Tỉnh đã đầu tư, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hàng 

nghìn tấn giống ngô lai, lúa lai và giống cỏ lai, hơn 300 nghìn tấn phân bón, hàng nghìn con trâu, 

bò giống, hàng triệu con giống thủy sản để phát triển sản xuất. Xây mới và sửa chữa các công trình 

thủy lợi, nước sinh hoạt, giao thông, điện, trường lớp học, nhà bán trú học sinh, nhà ở giáo viên, 

nhà văn hóa bản; hỗ trợ xóa gần 1.800 nhà tạm, dột nát của hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo… 

Nhiều chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ sản xuất của Trung ương, địa phương đã đầu 

tư, hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc mỗi năm hơn bốn nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, 

đã tiếp sức cho các vùng khó khăn và hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La có điều kiện phát 

triển. 

Sơn La đang tiếp tục triển khai các chương trình, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, 

nhất là kết cấu hạ tầng cơ sở, chú trọng công tác giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa 

các dân tộc. Tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 3 đến 4% hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất; nâng cao tỷ lệ đường đến xã được 

thảm nhựa, đổ nhựa, bê-tông; đến năm 2020 có hơn 50% số lao động người dân tộc thiểu số qua 

bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nghề... 
 

19. Kiều Thiện. “TẠO NGUỒN THU MỚI CHO DÂN” / Kiều Thiện // Trang trại Việt.- Số 

41.- Tháng 11/2014.- Tr.62+63. 
 

“Khẩn trương khảo nghiệm, đưa vào ứng dụng những tiến bộ khoa học  

kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp để tạo những nguồn thu mới hiệu quả hơn 

cho nông dân là một trong những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của chúng tôi” - ông 

Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên (Sơn La) tâm sự. 

LẤY “KHÁC BIỆT” LÀM LỢI THẾ 

Phù Yên là huyện thuần nông, có địa bàn rộng, trải dài theo con suối Tấc với nhiều loại địa 

hình, nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau: Có cánh đồng Mường Tấc diện tích lớn thứ tư trong các 

tỉnh Tây Bắc với khí hậu nắng nóng, bên cạnh đó lại có các xã vùng cao với khí hậu lạnh giá, khô 

cạn. Địa hình và khí hậu ấy với bà con nông dân trong nhiều năm qua là thách thức rất lớn bởi vùng 

thấp thường bị ngập úng, bão lũ; vùng cao thì nắng hạn, giá lạnh, sạt lở... Nông dân trong địa bàn 

huyện cũng đa sắc tộc và trình độ canh tác còn hạn chế. 
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Sau những năm 80 của thế kỷ vừa qua, thực hiện di dân vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình 

với một phần lớn đất sản xuất thuận lợi bị ngập nước, Phù Yên trở thành huyện có nhiều khó khăn, 

thiếu đất sản xuất nghiêm trọng. Việc di dân Thủy điện Hòa Bình ngày ấy chưa gắn với chính sách 

tái định cư như bây giờ nên sau hơn 30 năm triển khai thực hiện, nhiều hộ di dân vẫn chưa thể đảm 

bảo các điều kiện sản xuất và đời sống... 

Cũng vì vậy, Phù Yên thành huyện nghèo được hưởng chính sách theo Chương 

 trình 30a của Chính phủ. 

Trong điều kiện ấy, huyện Phù Yên xác định phải tìm ra những lợi thế cho nông dân, giúp 

nông dân vươn lên từ chính những khó khăn ấy. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện được xây dựng trên cơ sở thực tế ấy đã chỉ rõ: Tập trung phát triển kinh tế nông - lâm - ngư 

nghiệp, từng bước phát triển công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Bám sát quy 

hoạch, kế hoạch ấy trên cơ sở huy động các nguồn lực đầu tư, Phù Yên đã triển khai nhiều mô hình 

kinh tế có hiệu quả để nông dân học tập và làm theo. Trong phát triển cây trồng, huyện đã đưa vào 

khảo nghiệm và từng bước nhân rộng nhiều giống lúa, ngô, cây ăn quả, cây thực phẩm: Các giống, 

lúa lai, lúa thơm, ngô lai, ngô tím, ngô trái vụ; đậu tương ngắn ngày chịu hạn tốt, sắn cao sản, dong 

riềng, nhiều loại cây ăn quả có múi v.v.. 

Trong phát triển vật nuôi, huyện Phù Yên không chỉ tăng cường tập huấn khuyến nông, bổ 

sung cán bộ kỹ thuật để “cầm tay chỉ việc” với nông dân, mà còn huy động nhiều nguồn đầu tư 

giúp người dân có vốn, có giống tốt: Trâu, bò, lợn, gà, dê... Đặc biệt, với lợi thế về mặt nước, tùy 

vào địa hình và nhiệt độ, Phù Yên đã triển khai được 2 mũi nhọn thủy sản nuôi trồng: Cá nước lạnh 

và cá nước ấm với nhiều giống cá được thị trường ưa chuộng: Cá tầm, cá chép, rô phi đơn tính, trôi, 

mè... 

Đời sống được nâng lên, nông dân Phù Yên hăng hái tham gia góp công sức, tiền của làm 

đường giao thông nông thôn về bản và vào các khu kinh tế. 

DÂN MẠNH TAY LÀM VÌ CÓ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 

Đến với những hộ dân ở 2 xã Mường Thải và Mường Cơi, thấy những vườn cây ăn quả có 

múi như: Cam, quýt, bưởi... xuất hiện ngày càng nhiều. Anh Đinh Văn Tiến, nông dân bản Văn 

Tân, xã Mường Cơi, cho biết: Ngay năm 2011, khi huyện triển khai mô hình phát triển cây ăn quả 

có múi tại vùng này gia đình tôi hưởng ứng ngay. Đất này trước đây chỉ trồng màu và lơ thơ mấy 

cây ăn quả giống cũ, thu nhập chẳng đáng gì. Nhưng từ khi đưa cây cam canh, quýt ngọt, bưởi 

đường... về đây thì lại phù hợp, phát triển rất tốt. Cán bộ phòng nông nghiệp, khuyến nông huyện 

bám bản hướng dẫn bà con làm vườn, hỗ trợ thêm giống, phân bón nên ai cũng phấn khởi. Hiện nay 

đã có hàng chục hộ tham gia với diện tích đã trồng được là trên 40ha. Một số vườn quýt sớm đã cho 

thu hoạch. Thấy được khả năng thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha so với trồng ngô, sắn nên bây giờ 

nhiều hộ cũng mạnh dạn đầu tư thêm diện tích, vậy là chúng tôi có thêm một hướng làm ăn tốt hơn. 

Tại hồ thủy lợi Suối Chiếu của xã Mường Thải, trên mặt hồ rộng mênh mông, sóng sánh 

nước là những lồng cá đan xen nhau với nhiều hình dáng: Vuông, tròn, chữ nhật... Ông Đặng Văn 

Sơn, dân bản Chiếu bảo: Từ ngày có cái hồ này, nghề nuôi cá ở đây phát triển mạnh lắm. Doanh 
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nghiệp Hồng Long, Trạm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân… cùng nhau đầu tư 

hướng dẫn nông dân, hỗ trợ giống, vốn, khoa học kỹ thuật để nông dân làm nghề cá. Nước ở đây có 

vùng lạnh để nuôi cá tầm, có vùng ấm để nuôi cá trắm, trôi, rô phi, chép. Chúng tôi đã tham gia 

nuôi cá được 3 năm nay. So với làm nương ngô, lúa thì một lồng cá rộng 40m2 này thu nhập còn 

hơn làm 1ha ngô. Nếu làm tốt nghề này thì là một cách tiết kiệm đất và 

sức lao động rất tốt. 

Không chỉ trên lĩnh vực nông nghiệp, hoạt động thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp trên địa 

bàn Phù Yên tuy không phát triển nhanh và nhiều như những địa bàn khác nhưng lại khá hiệu quả 

trên cả 2 phương diện: Tạo việc làm, tăng thu nhập và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Chị Lò Thị 

Nương, công nhân Nhà máy Giày da xuất khẩu tại huyện Phù Yên, tâm sự: Ngày trước, mẹ em cứ 

bảo: Đất đã chật lại bạc màu, con cái thì đông, học hành chẳng đến nơi, đến chốn, sau này biết lấy 

gì mà ăn? Thế mà bây giờ, nhà em có 4 chị em thì 3 người đã làm công nhân ở đây. Thu nhập tuy 

chưa cao nhưng so với điều kiện của vùng này thì vẫn sống tốt. Nhà máy này có gần 2.000 lao động 

đều là người Phù Yên, có cả người Kinh, Thái, Mông, Dao, Mường... Kỷ luật lao động tuy nghiêm 

nhưng chúng em có thời gian nghỉ ngơi hợp lý vì làm việc theo giờ giấc. Ai muốn tăng thu nhập thì 

đăng ký tăng ca, giống như làm ruộng xen canh thêm cây trồng khác, vừa vui lại vừa có tiền. 

Sản xuất nông lâm nghiệp Phù Yên phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, diện 

tích cây lương thực năm 2014 đạt trên 25.400ha, sản lượng ước đạt 64,54 nghìn tấn. Chăn nuôi 

phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tổng đàn đại gia súc đạt 109.000 con, đàn gia cầm 

525.000 con, duy trì 700 đàn ong, 162 lồng bè cá. Quản lý bảo vệ tốt hơn 52.722ha rừng. 

3 năm trở lại đây, kinh tế của huyện Phù Yên tăng trưởng bình quân 16%/năm; cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch tích cực; tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm xuống còn hơn 30%; công nghiệp xây 

dựng, thương mại dịch vụ tăng nhanh. Thu nhập bình quân đầu người hơn 15 triệu đồng/năm. 
 

20. Toản Quý Nam. THỐNG NHẤT CƠ CHẾ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN HÀ NỘI - SƠN LA / 

Toản Quý Nam // Kinh tế và đô thị.- Ngày 24/11/2014.- Số 269.- Tr.3. 
 

Chiều 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Ủy 

viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa đã chủ trì buổi làm việc giữa 

Ban Thường vụ hai địa phương về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và 

thống nhất các nội dung hợp tác. 

KHẨN TRƯƠNG CỤ THỂ HÓA THỎA THUẬN HỢP TÁC 

Tại buổi làm việc, ý kiến của lãnh đạo hai địa phương đều cho rằng cần phải tăng cường hơn 

nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chia sẻ 

thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xúc tiến, đầu tư để khai thác 

xứng đáng tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. 

Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác các nội dung như: Quảng bá du   

lịch; Phối hợp chặt chẽ phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm 

động vật; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên hợp tác sản xuất, chế biến và phân phối dược 
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phẩm. Hà Nội giúp đỡ Sơn La trong đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật điều 

trị một số căn bệnh; tăng cường tổ chức liên kết đào tạo nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo. 

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các ban Đảng, các sở, ngành, đoàn thể, các quận, huyện 

tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Trương Quang Nghĩa đã đề nghị Thành ủy Hà Nội 

tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là 

thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đi đôi với lấy phiếu tín nhiệm, công tác 

phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đặc biệt là quá trình chuẩn bị tiến hành 

Đại hội Đảng các cấp vào năm 2015. 

Nhấn mạnh đến sự khác biệt của hai địa phương (Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 

hóa xã hội, đầu mối giao lưu lớn nhất cả nước, còn Sơn La là tỉnh biên giới có diện tích đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp rộng lớn), Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, sự khác biệt đó 

sẽ bổ khuyết thích hợp cho nhau nếu cả hai địa phương xây dựng được một chương trình hợp tác 

bài bản và chặt chẽ trên cơ sở quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Vì vậy, trên 

cơ sở phân công nhiệm vụ, các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương bắt tay vào thực 

hiện, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, xúc tiến các chương trình, dự án, công trình đem lại sự phát 

triển, tăng trưởng cho cả hai địa phương. 

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 

Trương Quang Nghĩa đã chủ trì Hội nghị hợp tác xúc tiến thương mại giữa TP. Hà Nội và tỉnh Sơn 

La. 

Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ năm 2011 đến nay, đã có 13 doanh nghiệp Hà Nội đầu tư 

17 dự án tại Sơn La với tổng số vốn đăng ký gần 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành công thương 2 

tỉnh, thành còn tổ chức 4 trung tâm bán hàng, thu hút gần 40 doanh nghiệp Hà Nội tham gia qua đó 

hỗ trợ doanh nghiệp Sơn La quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm truyền thống địa phương. Hiện trung 

bình mỗi tháng hệ thống bán lẻ Hà Nội tiêu thụ 20 - 30 tấn rau, quả các loại cho Sơn La. 

Ông Vũ Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết: 

Từ năm 2000 Hapro đã liên kết với các doanh nghiệp Sơn La quảng bá sản phẩm trà xanh Mộc 

Châu tại thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay, sản phẩm này đã xây dựng được thương hiệu 

tại một số nước khu vực Trung Đông, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này. Các doanh nghiệp 

Sơn La cũng hỗ trợ Hapro quảng bá sản phẩm do Hapro sản xuất như rượu vang Thăng Long, mỳ 

ăn liền Hapro Kuksu... Thực tế cho thấy, trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp thông qua hệ 

thống siêu thị Fivimart, Big C... cũng đã triển khai việc tiêu thụ sản phẩm cho Sơn La. 

Không chỉ có doanh nghiệp ngành thương mại, nhiều doanh nghiệp ngành du lịch cũng triển 

khai nhiều hoạt động tương tự. Từ năm 2010 đến nay, các doanh nghiệp ngành du lịch đã tổ chức 

nhiều tour, tuyến du lịch cho tỉnh Sơn La, qua đó thu hút du khách. Nhằm đẩy mạnh hoạt động 

quảng bá du lịch Son La tới du khách, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 2 tỉnh, thành đã tổ chức ký 
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kết liên kết 4 bên giữa: Hiệp hội Du lịch Sơn La, Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội UNESCO, Hội Du lịch 

Đà Nẵng, Câu lạc bộ phóng viên du lịch Hà Nội... 

Trong thời gian tới, TP. Hà Nội sẽ hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức giới thiệu sản phẩm một số 

trung tâm thương mại, của hàng tiêu thụ sản phẩm đặc thù cũng như quảng bá du lịch Sơn La tại Hà 

Nội. 

Mặc dù các doanh nghiệp Hà Nội đã triển khai nhiều dự án đầu tư tại tỉnh Sơn La, tuy nhiên, 

để tiếp tục thu hút doanh nghiệp Hà Nội, UBND tỉnh Sơn La nên có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Hà 

Nội về mặt bằng, lưu chuyển hàng hóa 2 chiều, quảng  

bá sản phẩm. 

Theo ông Phạm Đức Hùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:  

Hiện hệ thống khách sạn của Sơn La chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ du khách, điều đó đòi hỏi 

ngành du lịch Sơn La nên có những chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư cải tạo, xây mới hệ 

thống khách sạn. Nhiều doanh nghiệp tham gia hội nghị có chung ý kiến, UBND tỉnh Sơn La nên 

có cơ chế ưu đãi đầu tư, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng 

vùng sản xuất. Cơ chế này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho hoạt 

động cung ứng thực phẩm, rau sạch cho thị trường Hà Nội và xuất khẩu. Ngoài ra, UBND tỉnh Sơn 

La nên vận động doanh nghiệp Sơn La phối hợp với doanh nghiệp Hà Nội trong việc khai thác, chế 

biến, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản... 

Trước những đề nghị của doanh nghiệp Hà Nội, ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh 

Sơn La, khẳng định: Trong thời gian tới tỉnh sẽ có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội 

đầu tư sản xuất, phân phối tại Sơn La. 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Việc hợp tác với các địa phương là 

chủ trương lớn của thành phố theo phương châm: “Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội”. 

Những năm qua, TP. Hà Nội đã hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với nhiều tỉnh, thành phố trong 

cả nước và đạt kết quả tích cực. Mặc dù cơ hội hợp tác giữa hai địa phương là rất lớn, nhưng kết 

quả đạt được chưa xứng với tiềm năng của mỗi bên. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế 

Thảo cho rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác tỉnh Sơn La tại Hà Nội lần này có ý 

nghĩa lớn, mở ra cơ hội phát triển mới giữa hai địa phương. Để tận dụng, khai thác những tiềm 

năng mỗi bên, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng, chính quyền các cấp của hai địa phương cần có 

những cơ chế chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó chú trọng, xây dựng những cơ chế, 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư về đất đai, giá đất cho thuê, tiêu thụ sản phẩm, lưu thông 

hàng hóa và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính... đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, hỗ 

trợ doanh nghiệp giới thiệu tiêu thụ sản phẩm hai chiều của Hà Nội và tỉnh Sơn La. Hai bên thống 

nhất giao cho Sở Kế hoạch và đầu tư của TP. Hà Nội và tỉnh Sơn La chủ trì, xây dựng các nội dung 

nêu trên như bản ghi nhớ hợp tác để lãnh đạo hai địa phương ký kết triển khai. 
 

21. Ngân Hà. SƠN LA: TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC 

TRONG GIA ĐÌNH / Ngân Hà // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 26/11/2014.- Số 330.- Tr.5. 
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Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực trong gia đình, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 

các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức 8.927 cuộc tuyên truyền cho gần 459 nghìn lượt người 

nghe. Ngành công an lồng ghép cung cấp thông tin kiến thức về gia đình, phòng, chống bạo lực gia 

đình với hướng dẫn các kỹ năng ứng xử, tự bảo vệ khi có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra giữa gia 

đình, dòng họ... Các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công 824 vụ việc liên quan đến bạo lực 

gia đình... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải các vụ việc phát sinh từ cơ sở nên 

số vụ bạo lực trong gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2014 có chiều hướng giảm rõ rệt. 
 

22. Việt Tùng. CHỜ ĐỢI CÂY NGÔ BIẾN ĐỐI GEN / Việt Tùng // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 28/11/2014.- Số 285.- Tr.10+11. 
 

Ngày 3/12, báo Nông thôn ngày nay (NTNN) sẽ tổ chức Hội thảo “Nông dân trước thềm 

ứng dụng cây trồng biến đổi gen”. Đây là hội thảo nhằm cung cấp thông tin đến các cấp Hội 

Nông dân, cũng như bà con nông dân về cây ngô biến đổi gen (BĐG), đồng thời là dịp để các 

chuyên gia, nhà khoa học giải đáp thắc mắc của bà con về những thông tin liên quan đến 

giống cây trồng này và khả năng ứng dụng sản xuất đại trà trong thời gian tới. 

Trước thềm hội thảo, NTNN đã ghi nhận ý kiến của những người nông dân đang trồng ngô 

về thực trạng sản xuất ngô hiện nay, cũng như những mong muốn của bà con nông dân đối với cây 

ngô BĐG. 

Ông Phạm Tiến Dũng (tiểu khu Thống Nhất, Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La): 

NÊN CANH TÁC Ở VÙNG CÓ ĐỊA HÌNH THUẬN LỢI 

Gia đình tôi trồng gần lha ngô, ngoài ra tôi còn làm dịch vụ cung cấp giống ngô cho bà con 

trên địa bàn, mỗi năm cung cấp khoảng 5 - 7 tấn ngô giống với các loại giống như NK67, NK54, 

NK6639, hay các giống nội như AG59, AG69, LVN10... Trung bình, năng suất ngô của gia đình tôi 

đạt khoảng 4 - 4,2 tấn/ha, so với  cây trồng khác như cây dong riềng, cây ngô cho thu nhập cao hơn. 

Tuy nhiên, khó khăn trong việc phát triển cây ngô trên địa bàn hiện nay là do trình độ hiểu 

biết của người dân còn hạn chế, bà con chủ yếu làm theo kinh nghiệm, tập quán là chính, chẳng hạn 

đối với ngô lai thường khi bắp vừa già thì thu hoạch, nhưng người dân thường để quá dẫn đến hạt 

ngô bị mất màu, mọc mầm, làm giảm chất lượng, giá thành của ngô. 

Thời gian gần đây, tôi có nghe nói đến giống ngô BĐG thông qua tivi, đài, báo. Theo các 

thông tin tại các hội thảo, ngô BĐG có năng suất cao, cầy giống khỏe, kháng được nhiều sâu bệnh. 

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn băn khoăn vì giống ngô này đắt hơn so với giống nội, nên cần giải 

đáp thêm thông tin này. Bên cạnh đó, để đưa được giống mới nào vào sản xuất, cũng cần phải thay 

đổi tập tục, nhận thức của người dân thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị đầu bờ để người dân 

hiểu hơn về giống ngô mới này. Một điều nữa là chỉ nên đưa vào sản xuất những vùng thuận lợi về 

địa hình canh tác và có diện tích tập trung lớn. 

…Ông Nguyễn Văn Thành (bản Tán Thuật, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu, Sơn La): 

SẴN SÀNG VỚI NGÔ BĐG 

Tôi đã gắn bó hơn 20 năm với cây ngô, hiện gia đình tôi đang canh tác khoảng  
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3ha ngô trồng ở vũng đất bãi ở vùng thấp và 4ha trồng trên nương. Theo đó, năng suất ở vùng thấp 

đạt từ 11 - 12 tấn/ha, ở trên nương đạt 9 - 9,5 tấn/ha, trung bình hàng năm thu về khoảng 60 tấn ngô 

bắp, tương đương 50,5 tấn ngô hạt, so với giá ngô năm ngoái đạt 6.000 đồng/kg, thu về khoảng 300 

triệu đồng. Năm nay, với giá dao động từ 5.000 - 5.200 đồng/kg, có thể thu về khoảng 250 triệu 

đồng. Một khó khăn mà những người trồng ngô ở đây đang gặp phải là sự biến đổi của khí hậu, 

trong khi đó cây ngô chịu ảnh hưởng rất lớn của khí hậu, nhưng những giống hiện tại chưa có khả 

năng thích ứng với sự thay đổi thời tiết này. Do đó, tôi sẵn sàng đón nhận giống ngô BĐG để đưa 

vào trồng, bởi các lý do sau: Thứ nhất, đây là giống có chất lượng tốt, năng suất cao. Thứ hai, có 

khả năng kháng được nhiều loại sâu bệnh, thích nghi tốt đối với sự biến động của thời tiết, giảm 

công làm cỏ. Thứ ba, đây là cây trồng thích hợp nhất đối với diện tích đồi dốc như ở Sơn La” 
 

23. Toại Kế. LY KỲ CHUYỆN CHÀNG TRAI 15 TUỔI VÀ TRẬN CHIẾN KINH HỒN VỚI 

“LỢN THÀNH TINH” NẶNG HƠN HAI TẠ / Toại Kế // Hôn nhân pháp luật thứ 7.- Ngày 

29/11/2014.- Số 143.- Tr.20. 
 

“Con lợn nặng hai tạ rưỡi, da nó dày và cứng như đá. Tôi đâm nhiều nhát vào người nó 

mà nó không hề hấn gì, thậm chí còn nảy cả dao...”, ông Thướng kể lại ký ức hãi hùng lần 

giáp mặt con lợn lòi “thành” tinh... Ít ai biết rằng, Khu bảo tồn (KBT) thiên nhiên Xuân Nha 

(Vân Hồ - Sơn La) từng được người bản địa gọi với cái tên “rừng chim thú”, bởi chim và các 

loại thú quý hiếm như hổ, gấu, vượn, khỉ hay bò tót ngày xưa ở đây nhiều vô kể. 

“NUỐT MẤT MẸ RỒI” 

Những câu chuyện về hổ ăn thịt người, rồi tay không giết lợn lòi, khuất phục gấu dữ... từng 

diễn ra ở đây. 8h tối, người dân quanh rừng chim thú Xuân Nha đã cửa đóng then cài. Nhà nhà bảo 

nhau tắt đèn, đóng cửa. Trong màn đêm, họ luôn bị ám ảnh bởi “ông ba mươi”.  

Họ bảo, “ông ba mươi” một đêm đi 9 bản, một tuần đi 9 xã. Kể chuyện hổ dữ về bản ăn thịt 

người, dù đã nhiều năm, nhưng trong ánh mắt của họ vẫn in hằn nỗi sợ hãi.  

Đường vào khu biệt thự Xuân Nha giờ được trải nhựa phẳng lỳ, dù còn ít đoạn bùn trộn đất 

đá do sạt lở. Trong ký ức của ông Bàn Văn Quang, Phó hạt trưởng khu biệt thự thì chỉ khoảng vài 

chục năm trước, đây vẫn là vùng rừng núi hoang sơ.  

Từ thị trấn Mộc Châu đi vào toàn là đường đất. Nơi trụ sở của Hạt Kiểm lâm đóng chân 

trước đây thuộc nông lâm trường chứ… chưa lên xã. 8h tối, cả bản không ai bảo ai, cửa nhà đều 

đóng kín như bưng, một ánh đèn dầu leo lét cũng không còn. Quá giờ này, ai còn lảng vảng ngoài 

đường thì chắc gan bằng trời. Một tiếng hổ gầm rung chuyển cả núi rừng cũng đủ khiến cả bản 

được một phen kinh hồn bạt vía. 

Xưa ở rừng chim thú, chuyện hổ ăn thịt người không hiếm, nhưng không một ai nhớ tên 

người mất cũng như ngày tháng năm nào. Một phần, chuyện đã quá lâu.  

Một phần, đó là ký ức của nỗi đau và sự sợ hãi. Thực sự, không ai muốn nhớ. 

Anh Vi Văn Thiệp, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Xuân Nha rùng mình kể lại câu 

chuyện cụ nội của anh bị hổ dữ ăn thịt. Anh nghe được qua lời kể của ông nội.  
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Hôm đó, bà đi vào rừng lấy củi như thường ngày. Đi cùng là ông nội anh và một người em 

trai khi đó chừng 10 tuổi. Bỗng từ bụi rậm, một con hổ xuất hiện, nhằm người phụ nữ gầy gò đang 

lấy củi mà tấn công. Chỉ trong chớp mắt, con hổ biến mất, tha luôn người phụ nữ xấu số vào rừng 

sâu. Hai anh em không hiểu chuyện gì xảy ra, băng rừng đuổi theo hổ dữ. Lát sau thì đuổi kịp. Con 

hổ đứng giữa khoảng đất trống, miệng ngậm chặt xác người mẹ.  

Hai anh em không chút nghĩ suy, lao vào kéo mẹ khỏi miệng hổ dữ. Con hổ ghì chặt, quyết 

không buông. “Nó giận dữ, phì một cái thật mạnh. Máu từ miệng con hổ bắn ướt hết người hai ông. 

Hai ông bị mất đà ngã ngửa ra sau. Sau đó chạy quay lại bản báo mọi người trong nhà. Con ngựa 

nó nuốt mất mẹ rồi. (Hai ông khi đó còn nhỏ nên không biết đó là con hổ - PV”, anh Thiệp kể lại.  

Cả bản, người cầm gậy, người cầm súng kíp, dao quắm chạy theo hai anh em vào rừng. Tới 

nơi, “ông ba mươi” đã bỏ đi. Trên nền đất, máu vương vãi khắp nơi. Mọi người nhặt được một 

mảnh váy, một vòng bạc đeo tay của người xấu số. Cũng từ đó trở đi, không ai trong bản dám bén 

mảng đến khu vực đó lấy củi nữa. Thỉnh thoảng, nghe tiếng gầm từ khoảng rừng xa vọng lại, ai nấy 

đều giật mình thảng thốt.  

Chuyện không xa xôi, đầu năm nay, người dân ở cánh rừng Xuân Nha khu vực xã Lóng Sập 

lại được một phen kinh hồn bạt vía vì được “ông ba mươi” “ghé thăm”. Một lần nghe tiếng hổ gầm 

chắc cả đời không thể quên nổi. Ông Bàn Văn Quang cho biết, tại Lóng Sập, dấu vết của hổ đã 

được ghi nhận đầu năm nay. Quanh khu vực ruộng gần nhà dân có nhiều vết chân hổ to như cái ấm 

chuyên.  

Nhưng mọi người mới chỉ nghe tiếng gầm chứ chưa ai được giáp mặt. Không nhìn thấy, nhưng 

ai nấy bảo nhau, đêm tối hạn chế ra ngoài, tránh chuyện không may.  

NGƯỜI HÙNG BẢN NGÀ  

Hổ ăn thịt các loài động vật khác, đó là lẽ tự nhiên. Lợn khổng lồ đuổi giết hổ thì có lẽ là 

chuyện xưa nay hiếm. Chúng tôi tình cờ gặp ông Vi Văn Thướng (60 tuổi). Người dân bản Ngà gọi 

ông là người hùng. Hỏi chuyện ông Thướng giết lợn khổng lồ, người dân bản Ngà và cả cánh rừng 

Xuân Nha đều kể rành rọt như chuyện của mình.  

Sớm tinh mơ, khi những làn hơi sương còn chưa tan, Vi Văn Thướng khi đó mới 15 tuổi đã 

vào con suối Quanh tận rừng sâu bắt cá. Khi chiếc giỏ đã lưng lửng cá, Thướng ngồi nghỉ trên tảng 

đá ven suối. Gràooooo… Tiếng hổ gầm lên giận dữ. Thướng đảo mắt nhìn. Hổ dữ phi thân từ bụi 

rậm tấn công một con lợn lòi đen trùi trũi đang lững thững kiếm ăn ngay bờ suối. 

Con lợn lòi to không kém “ông ba mươi” là mấy, cặp răng nanh sáng bóng, 

quặp vào nhau như chiếc gọng kìm. Sau cú táp hụt của hổ dữ, con lợn quay vòng, lao vào chiến đấu 

với chúa sơn lâm.  

Trận chiến giữa hai mãnh thú rừng xanh diễn ra khoảng nửa tiếng. Bãi đất đá ven suối bị hai 

con vật cày nát như vừa có lũ ống quét qua. Thướng núp sau tảng đá, tim đập thình thình, đôi mắt 

không dám chớp. Thật bất ngờ, chiến thắng không thuộc về con vật vốn được mệnh danh là chúa tể 

của muôn loài. Con hổ có vẻ bị thương nặng hơn, lầm lũi quay trở lại rừng. Tưởng mọi chuyện đã 

xong, Thướng nhổm dậy, bất chợt bị con lợn nhìn thấy. Kẻ chiến thắng đang hăng tiết, mài mạnh 

móng chân xuống đất, lao thẳng về phía Thướng. “Tôi vội vàng nhảy xuống suối, vứt cả giỏ cá mà 
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chạy nhưng không kịp. Tôi liền rút con dao đeo bên hông tấn công lại con lợn”, ông Thướng dùng 

con dao nhỏ huơ huơ thuật lại động tác đánh nhau với lợn lòi. 

Người - lợn vật nhau hồi lâu. Con lợn bị thương, máu me ướt đầm nên càng hăng máu. 

Thướng luồn người xuống dưới, siết chặt cổ con lợn, hòng tránh đôi nanh sắc lẹm. Con lợn bị ghì 

chặt liền dùng hai chân trước đạp mạnh vào bụng, vào lưng Thướng. Móng vuốt của con vật cắm 

mạnh bụng Thướng. Máu tuôn ra. Chàng thiếu niên tuột tay. Con vật được đà lao tới cắn mạnh vào 

tay phải, đoạn giữa khuỷu tay Thướng. Máu từ lưng, bụng thấm đỏ quần áo. “Con lợn nặng hai tạ 

rưỡi, da nó dày và cứng như đá, tôi đâm nhiều nhát vào người nó mà nảy cả dao. Biết cứ vật lộn thế 

này kiểu gì mình cũng chết nên tôi nhằm điểm yếu của nó mà đâm”, ông Thướng nhớ lại. 

Thướng chờ lúc con lợn sơ hở, lao đến đâm một nhát thật mạnh vào mang tai. Lưỡi dao cắm 

mạnh, xuyên qua hàm con lợn. Con lợn rống lên thảm thiết rồi đổ vật xuống lòng suối, nước bắn 

tung tóe. Thướng loạng choạng bò lên bờ, lột chiếc áo trên người quấn ngang bụng để cầm máu. 

Không hiểu bằng cách nào, Thướng đi thêm gần chục cây số đường rừng để quay về bản báo tin. 

Cũng lúc đó, chàng thiếu niên 15 tuổi ngã quỵ. Thầy lang đến nhà băng bó, cho Thướng uống 

thuốc. Ba tuần sau, Thướng mới tỉnh dậy, khắp người vẫn băng bó.  

“Tôi nghe mọi người kể lại, hôm sau cả bản vào rừng khiêng con lợn về làm thịt chia nhau. 

Con lợn nặng chừng hai tạ rưỡi, riêng cái đầu cân được 25 cân. Chắc nó là lợn “thành tinh” rồi. Có 

cho chắc tôi cũng chẳng dám ăn đâu”, ông Thướng kể. Sau lần đó, Thướng vẫn vào rừng lấy củi, 

bắt cá. Một lần nhìn thấy con gấu ngựa, ông cắm cổ chạy một mạch về bản, đầu không dám ngoảnh 

lại. “Giờ ông còn đủ sức vật con lợn to như vậy không?”, chúng tôi hỏi vui. “Không đủ sức đâu, 

giờ gặp nó thì chỉ có chết thôi”, ông Thướng lắc đầu... 
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