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01. Kiều Thiện. RỘN RÀNG VĂN NGHỆ BẢN / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

01/12/2014.- Số 287.- Tr.8. 
 

TP. Sơn La (tỉnh Sơn La) hiện có 280 đội văn nghệ quần chúng, trong đó có 194 đội văn 

nghệ bản, tiểu khu. Đây là một trong những mũi nhọn truyền thông ở cơ sở, góp phần bảo tồn 

và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.  

 “LƠI VIỆC NHÀ… SA ĐÀ VIỆC BẢN” 

Đó là câu nói vui của rất nhiều người thân các diễn viên văn nghệ bản, khi được hỏi về sự 

tham gia đóng góp công sức của họ với đội văn nghệ quần chúng của bản. Với cách lý giải đơn 

giản, anh Lò Văn Yêu ở bản Hìn, phường Chiềng An, TP. Sơn La, cho biết: “Làm diễn viên văn 

nghệ bản cũng khó mà cũng dễ, bởi văn nghệ bản không đòi hỏi nghệ thuật quá cao; trang bị quá 

tốn kém. Chỉ có điều nếu không yêu văn nghệ thì không làm văn nghệ bản được đâu bởi văn nghệ 

bản là “vác tù và hàng tổng”, nhiều khi đi làm về muộn, chưa kịp ăn cơm đã phải đi tham gia sinh 

hoạt, biểu diễn cho kịp giờ giấc của đội”. 

Cũng theo anh Yêu thì văn nghệ bản ở Sơn La phát triển mạnh từ thập kỷ 1990 vừa qua. 

“Khi ấy ở tỉnh Sơn La này có hàng ngàn đội văn nghệ bản. “Con gà tức nhau tiếng gáy”, bản kia có 

đội văn nghệ, chả nhẽ bản mình không có hay chất lượng kém hơn? Thế là bà con hô hào nhau lập 

đội văn nghệ chứ ngày ấy đã có kinh phí hỗ trợ, có quy định con người, công việc, trang thiết bị cụ 

thể như bây giờ đâu”. Ngày ấy có đội văn nghệ bản đông tới vài chục người, độ tuổi tham gia cũng 

rất linh động vì tiêu chí lựa chọn là ai hát hay, múa dẻo, biết thổi sáo, đọc tấu, biết diễn kịch... và 

muốn cống hiến với việc chung thì tham gia.  

Ông Trần Ngọc Sự - tổ trưởng tổ 1, phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, thật thà kể: Tôi cũng 

chỉ biết võ vẽ thổi sáo, hát hò và có tí chút kiến thức văn nghệ. Nhưng từ khi làm tổ trưởng chính 

quyền thì mặc nhiên thành đội trưởng danh dự của đội văn nghệ tổ dân phố. Vì muốn huy động mọi 

người tham gia tập luyện, muốn biểu diễn hay thì phải có thời gian kinh phí… mà dân đô thị thì 

không ổn định, dễ biến động nên việc thiếu diễn viên là chuyện thường. Thế là tổ trưởng phải đi 

đôn đốc, mời gọi người tham gia, kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ chút đỉnh. “Các tiểu phẩm văn nghệ 

của đội chúng tôi thường được các giải cao khi tham gia các kỳ hội diễn, liên hoan của phường, của 

thành phố. Những tiểu phẩm ấy hầu hết do tôi sáng tác kiêm đạo diễn vì đội chẳng lấy đâu ra kinh 

phí để thuê người viết kịch bản, dàn dựng. Có những kịch bản tôi trăn trở cả nửa tháng trời nhưng 

có ai tính công cho đâu” - ông Sự bảo vậy. 

CẦN HỖ TRỢ NHIỀU HƠN 

Tại bản Hìn, phường Chiềng An (TP. Sơn La), anh Lò Văn Tiêng - Bí thư chi bộ, vừa là đội 

trưởng đội văn nghệ vừa là diễn viên, nhạc công có khả năng thổi nhiều loại pí (sáo). Đội đã xây 

dựng được 6 tiết mục múa, 4 tiết mục khắp (hát dân gian) Thái, 2 tiết mục tấu nhạc cụ, mang đậm 

bản sắc dân tộc Thái. Có 2 diễn viên của đội là Lò Văn Tiêng và Lò Thanh Hòa đã được Đại sứ 

quán Thái Lan mời sang biểu diễn tại Thái Lan.  

Cho đến hôm nay, hoạt động của các đội văn nghệ bản của TP. Sơn La đã đi vào nền nếp với 

những quyết định thành lập, danh sách diễn viên, hàng năm được Nhà nước hỗ trợ 2 triệu đồng/đội 
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và có những thiết chế văn hóa cơ bản: Nhà văn hóa bản để luyện tập, biểu diễn; có tăng âm, loa đài 

và một số nhạc cụ, trang phục cần thiết. Bên cạnh đó, một số huyện, xã, bản còn có những chính 

sách hỗ trợ riêng như tính ngày công lao động xã hội, hỗ trợ tiền, thóc, hỗ trợ quỹ đất để sản xuất 

gây quỹ cho đội…  

Ông Quàng Văn Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La cho biết: Văn nghệ bản là một trong 

những mũi nhọn tuyên truyền ở cơ sở rất hữu hiệu. Không chỉ là một địa chỉ vui chơi, giải trí của 

người dân, văn nghệ bản đã đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc; phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV; cổ vũ xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa 

mới; đảm bảo trật tự giao thông, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...  

Từ năm 1992 đến nay, tỉnh Sơn La đã có trên 4.000 lượt diễn viên không chuyên, nghệ nhân 

các dân tộc thiểu số tham gia khoảng 80 cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, ngày hội do với thành 

tích được tặng 223 bằng khen, 45 Huy chương Vàng, 42 Huy chương Bạc, 10 giải đặc biệt, 71 giải 

A toàn đoàn. 
 

02. Minh Phong. NGƯỜI HÀNG XÓM KHÔNG CÓ PHONG BÌ PHÚNG VIẾNG VÀ 

CHÂN DUNG KẺ THỦ ÁC / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 03/12/2014.- Số 3416.- 

Tr.8. 
 

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH), Công an tỉnh 

Sơn La phối hợp với Công an huyện Mai Sơn bắt giữ đối tượng Đào Văn Đức (33 tuổi, trú tại xã 

Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi giết người. 

Trước đó, vào ngày 27/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Sơn La nhận 

được tin báo của Công an huyện Mai Sơn với nội dung: Tại xã Cò Nòi xảy ra một vụ giết người dã 

man. Nạn nhân là ông Lò Văn Phong (56 tuổi, trú tại tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi), bị đâm chém nhiều 

nhát, tử vong tại chỗ. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Sơn La đã huy động tối đa lực 

lượng phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh tiến hành 

khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ. 

Việc tìm ra hung thủ xuất phát từ manh mối rất… tế nhị. Đó là trong đám tang ông Lò Văn 

Phong, nhiều người đều thấy Đào Văn Đức, người hàng xóm sát vách nhà ông Phong xuất hiện, 

nhưng khi người nhà kiểm tiền phúng viếng thì không thấy phong bì viếng của người hàng xóm 

này. Khi đám tang kết thúc cũng là lúc Đào Văn Đức biến mất. Đức là người làm ăn tự do, là hàng 

xóm nhiều năm nay của ông Phong. Hai gia đình cũng chưa bao giờ xảy ra to tiếng, cãi vã nhau. 

Nhưng có một chi tiết đáng chú ý là cách thời điểm xảy ra vụ án không lâu, nhà ông Phong bị kẻ 

nào đó đốt cháy nương mía. Sau đó thì gia đình Đào Văn Đức bị đau bụng cả nhà. Đức cho rằng, 

ông Phong nghĩ mình là thủ phạm đốt nương mía nên ông Phong đã bí mật bỏ thuốc sâu vào bể 

nước nhà Đức. 

Đến ngày 27/11, thấy ông Phong đi cày nương một mình, Đức nghĩ đây là cơ hội để ra tay 

nên đã mang theo một con dao rồi lên nương tìm ông Phong “tính sổ”. Đức đã đâm nhiều nhát vào 

vùng bụng của nạn nhân, tiếp đó y đã đoạt dao của ông Phong, chém tổng cộng 29 nhát làm nạn 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2014 4 

nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Đức mang 2 con dao chôn trong ruộng mía gần đó rồi 

về nhà tắm giặt như không có chuyện gì xảy ra. Thấy lực lượng công an đến điều tra vụ án, lo sợ bị 

phát hiện, Đào Văn Đức bỏ trốn về Hà Nội, nhưng đã bị bắt giữ sau đó. 
 

Cũng xem: 

03. Trần Phương. LẬT MẶT KẺ THỦ ÁC TỪ GÃ HÀNG XÓM KHÔNG PHONG BÌ 

PHÚNG VIẾNG NẠN NHÂN / Trần Phương // Đời sống và pháp luật.- Ngày 05/12/2014.- Số 

146.- Tr.15. 
 

04. Hoàng Phương Uyên. NƠI NHÀ SÀN THÀNH… “HÔ THEO” / Hoàng Phương Uyên // 

Biên phòng.- Ngày 03/12/2014.- Số 97.- Tr.10. 
 

Một cảm giác thật bình yên giữa cộng đồng toàn người dân tộc Thái... là cảm nhận của 

chúng tôi khi đặt chân đến bản Hụm (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Đó là 

một không gian xanh với những ngôi nhà sàn giữa nương vườn sum suê, bao quanh bởi tiếng 

suối chảy róc rách. Đây đó, những cô gái Thái xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống đầy 

màu sắc ríu rít nói cười… 

LÀM GIÀU TỪ VỐN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 

Đến bản Hụm đúng vào một ngày trời nắng đẹp, cái nắng hiếm hoi của mùa đông giữa miền 

Tây Bắc vàng rực nhưng không hề chói chang, được sự “kết nối” của một đồng nghiệp địa phương, 

chúng tôi lên ngôi nhà sàn của ông Quàng Văn Khổ, Phó Ban du lịch bản Hụm. Đây là một trong 

số các “hô theo” (khách sạn) - theo cách nói đùa của ông Khổ - ở bản Hụm. “Người Thái làm nhà 

sàn, cho dù kết cấu to nhỏ khác nhau, nhưng cầu thang chín bậc thì không thể thiếu bậc nào. Để 

phục vụ du lịch, các nhà sàn trong bản Hụm bây giờ được trang bị đệm gối đầy đủ, sạch sẽ, để 

khách “ngủ tập thể” một cách dân dã và ấm cúng. Những ai có nhu cầu những phòng riêng, cũng đã 

được chủ nhà sẵn sàng bố trí...” - Ông Quàng Văn Khổ cho biết – “Bản Hụm hiện có khoảng 70% 

trong tổng số 128 hộ đồng bào Thái tham gia làm du lịch cộng đồng với các “món” đặc sắc như ngủ 

nhà sàn, ăn cơm lam, uống rượu cần, xem biểu diễn văn nghệ dân tộc Thái và đốt lửa trại giao 

lưu...”. Theo ông Khổ, từ những lợi thế bản sắc văn hóa của người Thái, bản Hụm đang phấn đấu 

trở thành một bản du lịch văn hóa cộng đồng với 100% hộ dân làm du lịch. Khách đến với bản sẽ 

được sống trong môi trường “toàn Thái” với những hoạt động hàng ngày của người dân, như đi 

nương, đi ruộng, dệt vải, quăng chài bắt cá, ngủ nhà sàn, ăn món ăn dân tộc đặc trưng và dân dã... 

“Khách du lịch, nhất là người nước ngoài ưa thích đến bản Hụm vì chúng tôi còn giữ được 

những nét văn hóa đậm chất người Thái. Nếu bản sắc văn hóa mai một thì người ta đến làm gì nữa? 

Làm du lịch thế này thì càng có cơ hội cho chúng tôi giữ được bản sắc văn hóa...” - Ông Quàng 

Văn Phóng, Trưởng bản Hụm tâm sự, khi chúng tôi hỏi về thực trạng cùng những “cơn cớ” dẫn đến 

việc người Thái ở bản Hụm làm “công nghiệp không khói”. Trao đổi về “độ” nhanh nhạy cũng như 

sự hòa nhập của người Thái bản Hụm kể từ khi bắt đầu làm du lịch, ông Phóng kể rằng, sau khi 

khách du lịch, nhất là khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, 

Hàn Quốc... tìm đến bản Hụm ngày một đông, nhiều người dân bản Hụm đã được xã, huyện tạo 

điều kiện cho đi học cách kinh doanh du lịch dưới tỉnh. “Nhờ làm du lịch, đời sống bà con bản 
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Hụm ngày càng được nâng cao. Hầu hết các gia đình trong bản đã sắm được những tiện nghi hiện 

đại mà trước đây tưởng như chỉ dành cho người thành phố như ti vi, tủ lạnh, đầu kỹ thuật số, lò vi 

sóng, xe máy...” - Ông Phóng khoe thêm. 

Riêng chị Lù Thị Chiện, hội viên phụ nữ bản Hụm thì nhớ lại những gì mà mô hình du lịch 

cộng đồng đã mang đến cho nhà mình cũng như dân bản: “Nhờ được học làm du lịch mà bà con 

người Thái ở bản Hụm đã biết giữ cho ngôi nhà của mình sạch sẽ ngăn nắp, làm công trình vệ sinh 

thuận tiện, các món ăn chế biến sạch sẽ, bày biện hấp dẫn. Rồi ai cũng biết học thêm vài ba câu 

tiếng Anh, tiếng Pháp xã giao để chào mời khách du lịch. Kinh doanh du lịch như một luồng gió 

mới, làm bản Hụm thay đổi từng ngày...”. 

 “NÔNG THÔN MỚI” - CUỘC SỐNG MỚI 

Một cảm giác bình yên đến lạ như len lỏi vào trong cơ thể, khi chúng tôi đi trên con đường 

“nông thôn mới” láng xi măng phẳng lỳ, rộng thênh thênh giữa bản Hụm. Hai bên đường là những 

ngôi nhà sàn mộc mạc nằm giữa vườn cây mơn mởn như những nét tô điểm, chấm phá làm tươi 

mới hơn cho một mảng màu trầm của rừng núi. Đâu đó, tiếng cười đùa vui vẻ của các cô gái trong 

trang phục thổ cẩm Thái, tay vác cuốc, vai đeo gùi, với những nụ cười luôn thường trực trên môi. 

Với vai trò là “hướng dẫn viên”, Phó Ban du lịch bản Hụm, ông Quàng Văn Khổ giới thiệu về 

“bức tranh” du lịch cộng đồng đang ngày càng khởi sắc của quê mình: “Trước đây, bà con vẫn nuôi 

gia súc, gia cầm ngay dưới nhà sàn, rất mất vệ sinh. Từ ngày làm nông thôn mới, gia súc, gia cầm 

đã có chuồng trại riêng. Nhà vệ sinh cũng được xây kín đáo...”. “Phát triển du lịch, ông có sợ sẽ 

mai một bản sắc văn hóa lâu đời của người Thái không?” - Tôi hỏi và nhận được câu trả lời ngắn 

gọn của “nhà quản lý du lịch” đầy tâm huyết với “công cuộc thay da đổi thịt” ở quê hương: “Nhờ 

có khách du lịch mà phụ nữ Thái còn ngồi dệt bên khung cửi, bọn trẻ còn nhớ đến những điệu múa 

xòe, múa sạp...”. Theo ông Khổ, chính nhờ nông thôn mới, đặc biệt là phát triển du lịch cộng đồng, 

“tầm nhìn” của người dân ở bản Hụm đã được nâng lên. Đồng bào đã tiến bộ rất nhiều trong các 

lĩnh vực làm kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh... 

“Cùng với những giá trị đạt được về văn hóa - xã hội, tiến trình nông thôn mới mà đi cùng với nó là 

hoạt động du lịch cộng đồng, đã góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân 

bản Hụm. Đến nay, bản Hụm đã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 

gần 15 triệu đồng...” - Ông Khổ tự hào cho biết. 

Ông Khổ dẫn chúng tôi vào thăm ngôi nhà sàn văn hóa của bản Hụm, nơi mấy cụ già đang 

chuẩn bị một vò rượu cần để tối nay, một nhóm khách người Hàn Quốc cùng chúng tôi “giao lưu”. 

Bên bếp lửa bập bùng, món xôi ngũ sắc, món pá pỉnh tộp nướng ướp hạt tiêu rừng, cơm lam, cua 

rêu suối nướng, đang được các mế, các chị chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngừng tay chế biến món ăn, chị Lù 

Thị Chiện tranh thủ “tiếp thị” với khách về món “đặc sản” của người Thái bản Hụm, mà theo cách 

nói đùa của chị là “mê hơn tất cả”. Đó chính là những đội múa xòe gồm những cô gái Thái xinh 

đẹp, mến khách. Theo lời chị, từ hai đội văn nghệ ban đầu, đến nay, bản Hụm đã xây dựng thêm 

một đội văn nghệ du lịch, từng chi hội phụ nữ cũng thành lập thêm các đội văn nghệ khác nhau. 

Ban ngày chân lấm tay bùn là thế, nhưng ban đêm, các sơn nữ Thái, vốn xinh tươi như đóa ban 

rừng, lại lung linh trong điệu múa xòe phục vụ du khách. 
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...Đêm đó, đội văn nghệ du lịch của bản Hụm biểu diễn rất nhiều tiết mục ca múa bằng tiếng 

Thái, kết thúc là màn múa sạp và mời khách cùng uống rượu cần. Trong tiếng những đoạn nứa dồn 

dập vỗ nhịp nhảy sạp, các mế, các chị bưng ra bình rượu cần, những cô gái Thái vít cần rượu mời 

khách, men rượu nung chín đôi má thiếu nữ làm không ít chàng trai ngây ngất. Khi đã lâng lâng, họ 

bắt đầu kéo chúng tôi vào những điệu dân vũ nồng say quanh đống lửa rạo rực lòng người. “Tiệc 

xòe” tàn trong cái lạnh dịu dàng hòa quyện với vị ngọt rượu cần, đưa chúng tôi vào giấc ngủ ấm áp 

với chăn sui, gối cỏ... Trong cơn mơ nhẹ nhàng, tôi vẫn còn nghĩ về một bản Hụm trước kia quanh 

năm nghèo khó, đang trên đường trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng. Hiếm ở nơi nào trên đất 

nước có được sự hòa đồng giữa truyền thống và văn hóa hiện đại như thế. Và cũng hiếm ở đâu, 

người dân tộc lại biết cách  

làm du lịch giỏi và có cuộc sống lãng mạn, êm đềm đến vậy… 
 

05. Kiều Thiện. PHIÊNG CẰM NGHÈO ĐẾN BAO GIỜ? / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 04/12/2014.- Số 290.- Tr.13; Số 291.- Tr.13. 
 

Nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, khí hậu lạnh giá, đất đai khô cằn… xã 

Phiêng Cằm là địa bàn có tỷ lệ đói nghèo và cận nghèo cao nhất huyện Mai Sơn (Sơn La). Mơ 

ước của người dân nơi đây là làm sao để… thoát nghèo.  

BÀI 1: KỶ LỤC VỀ MỘT CON ĐƯỜNG  

CON ĐƯỜNG “TRỜI ĐÀY” 

Từ trung tâm xã Nà Ớt, chúng tôi ngược lên cụm xã vùng cao Phiêng Cằm, Chiềng Nơi. Có 

lẽ đây là kỷ lục quốc gia về khoảng cách giữa huyện và xã xa nhất 130km. Con đường đang xuống 

cấp trên cả mức nghiêm trọng. Sau gần 2 giờ chật vật, chúng tôi cũng đi được nửa đoạn đường và 

dừng chân nghỉ ngơi cho đỡ mỏi, cũng để chờ cho xe nguội máy, bên một nhà dân ở bản Lụng 

Cuông (vẫn thuộc xã Nà Ớt). Ông Lù Văn Dạng, chủ nhà, bảo: “Bây giờ họ đang sửa đường nên 

các chú còn đi xe máy được, chứ mùa mưa thì đi bộ cũng khó đấy. Dắt con ngựa ra, nhìn thấy 

đường nó còn muốn quay đầu trở vào chuồng. Làm dân vùng cao có nhiều cái khổ nhưng dân 

Phiêng Cằm, Chiềng Nơi khổ nhất”. 

Đến được Phiêng Cằm thì hết buổi sáng. Ông Giàng A Da - Chủ tịch UBND xã ngắm nghía 

cái xe máy của tôi, gật gù: “Cán bộ xã ở đây đi họp huyện đều phải “mua đường” qua huyện Sông 

Mã bên cạnh, xa thêm mấy chục cây số nhưng còn dễ đi hơn con đường của mình. Lãnh đạo cấp 

tỉnh như chủ tịch, bí thư thì hơn 12 năm nay chưa có ai vào đây cả. Không có con đường tốt, chả ai 

muốn đến thăm mình. Mà cán bộ không đến thì lại càng không thể có con đường tốt”. Ý ông chủ 

tịch xã Phiêng Cằm muốn nói rằng, vào những năm 90 của thế kỷ trước, bà Tòng Thị Phóng, hiện 

là Phó Chủ tịch Quốc hội, khi ấy là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, có vào thăm vùng đất này. Khi bà trở về 

thì con đường đất được đầu tư mở rộng. Sau đó mấy năm, ông Lê Bình Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Sơn 

La lúc đó, cũng có vào thăm, đường cũng được nâng cấp hơn. Từ đó đến nay, con đường ngày một 

xuống cấp… 

SẴN SÀNG ĐÁNH ĐỔI… 
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Cũng bởi chẳng có con đường tử tế nên dân Phiêng Cằm, Chiềng Nơi phải bạt núi làm 

đường xuyên sang huyện Sông Mã. Tuy cũng dốc kinh khủng, nhưng vẫn đỡ hơn phải đi “đường 

trời đày” kể trên. Bức xúc như vậy nên cứ đợi đến kỳ họp huyện, thấy cán bộ cấp huyện, tỉnh nào ở 

đâu là từ cán bộ xã, bản tới người dân đều kiến nghị xin đầu tư làm đường. Nhưng rồi họ đã nản. “4 

khóa liên tục làm chủ tịch xã, tôi đã kiến nghị tới hàng chục lần. Bây giờ chán rồi, chả dám xin làm 

đường nữa” - ông Da nói.  

Bởi không có đường tốt nên cuộc sống người dân Phiêng Cằm, Chiềng Nơi ngày càng khó 

khăn. “Cái chợ làm ra rồi cũng chẳng ai họp bởi dân nghèo quá lấy gì mà mua bán? Còn tư thương 

thì chẳng dám đầu tư vào đây vì đường đi rất khó khăn. Nếu không phải mùa thu mua ngô thì phải 

mấy ngày người ta mới dám mổ một con lợn để bán, mà phải chấp nhận bán chịu mới mong bán hết 

số thịt đó. “Dân chúng tôi nghèo lắm, hàng năm Nhà nước phải mang nhiều thứ như: Giống cây, 

vật nuôi, chăn màn,… Nhưng giá như đổi tất cả những thứ ấy để lấy một con đường tốt thì chúng 

tôi sẵn sàng đổi” - ông Lò Văn Phúc - Trưởng bản Nong Tàu Thái bảo. 

Nói đến con đường, ông Phùng Như Đoàn - Giám đốc Công ty Dịch vụ và Phát triển chè 

Sơn La lắc đầu: “Buồn lắm các chú ạ. Tôi đầu tư chè ở đây với hy vọng mở ra một hướng thoát 

nghèo bền vững cho người dân 2 xã Phiêng Cằm, Chiềng Nơi, nhưng mỗi cân phân bón vào đến 

đây hay những cân chè ở đây đưa ra ngoài Mai Sơn, phải cõng thêm hơn 1.000 đồng công vận 

chuyển, bởi đường đi quá khó khăn”. 

BÀI CUỐI: “BÍT LỐI” THOÁT NGHÈO  

Năm 2005, vườn chè giống gốc Ô Long, Kim Tuyên… ở đây từng phát triển đến 70ha, 

mở ra hy vọng cho người dân Phiêng Cằm - là nơi cung cấp chè giống cho cả tỉnh Sơn La. 

Nhưng bây giờ, Nhà nước đang tính phá sản Công ty Chè. Dân chả biết làm thế nào…” - Chủ 

tịch UBND xã Giàng A Da tâm sự. 

TƯỞNG ĐÃ ĐỔI ĐỜI 

Do khí hậu giá lạnh, đất đai khô cằn… nên việc chăn nuôi, trồng trọt của người dân Phiêng 

Cằm năng suất rất thấp. “1ha ngô ở đây nếu làm tốt lắm cũng chỉ đạt 4 - 5 tấn/ha và chỉ trồng được 

một vụ. Cây lúa nương cũng chỉ cho 1,5 - 2 tấn/ha/năm. Chăn nuôi thì hay bị dịch bệnh nên người 

dân không có nguồn thu cao và ổn định” - bà Lường Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng 

Cằm cho hay. 

Năm 2000, cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn khi đó đã đến Phiêng Cằm và phát hiện lợi 

thế cây chè ở vùng đất này. Sau đó tỉnh Sơn La quyết định đầu tư xây dựng vườn chè giống gốc tại 

xã Phiêng Cằm với quy mô lên tới 200ha, với nhiều giống chè ngon nổi tiếng. Sau nhiều tháng trời 

bới đất, lật cỏ, làm quên ăn quên ngủ, 20ha chè đầu tiên đã hình thành. Từ đó, diện tích chè cứ tăng 

dần tới gần 70ha vào năm 2005. Cả trăm người dân Phiêng Cằm ngày ấy đã có thêm nguồn thu 

không nhỏ từ những hợp đồng lao động với Công ty Dịch vụ và Phát triển chè Sơn La (Công ty 

Chè). Hàng chục hộ người Mông, người Thái ở đây trở thành công nhân của Công ty Chè. Chè ở 

Phiêng Cằm phát triển nhanh, đẹp đến không ngờ; hương vị đậm đà hơn hẳn những loại chè khác ở 

vùng Tây Bắc này. “Không ít doanh nghiệp nước ngoài đã về đây tính chuyện liên kết phát triển 
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vườn chè. Chúng tôi tưởng đã đổi đời từ đây…” - chị Cầm Thị Phương, dân bản Nong Tàu Thái 

(Phiêng Cằm) kể. 

Nhưng rồi dự án vườn chè giống gốc Phiêng Cằm bị tỉnh “bỏ quên”. Vốn đầu  

tư không có, đường ô tô không thể sử dụng được, các doanh nghiệp tìm về liên kết làm chè cũng 

chạy mất dép… “Không vận chuyển được chè, giá chè thu mua rẻ, dân bắt đầu hoang mang. Thế là 

cây chè đi xuống” - ông Phùng Như Đoàn - Giám đốc Công ty Dịch vụ và Phát triển chè Sơn La 

tần ngần nhớ lại.  

XIN GIỮ LẠI CÂY CHÈ 

Vẫn theo ông Đoàn, chuyện phá sản Công ty Chè đồng nghĩa với những vườn chè ở đây sẽ 

không còn nữa, vì không còn ai đỡ đầu cho người dân làm chè. Chúng tôi cũng tiếc công sức mình 

bỏ ra nhưng tiếc nhất là bà con mất một nguồn thu lớn và ổn định. Với giá chè búp tươi đang thu 

mua hiện nay (hơn 7.000 đồng/kg) thì 1ha chè đang cho thu nhập gần 50 triệu đồng/năm. So với 

trồng ngô, sắn thì cây chè đang cho thu cao gấp 3 - 4 lần. Nếu được chăm sóc tốt, nguồn thu từ chè 

còn lớn hơn nhiều. 

Còn Chủ tịch UBND xã Giàng A Da tâm tư rằng: “Với xã vùng 3 đặc biệt khó khăn như 

Phiêng Cằm thì mỗi nguồn thu nhỏ cũng đã là rất quý, trong khi cây chè lại cho nguồn thu khá và 

bền vững. Công ty Chè là điểm tựa cho bà con. Cán bộ kỹ thuật cũng bảo rằng đất này, khí hậu này 

rất phù hợp với cây chè. Vì thế theo tôi thì Nhà nước đừng phá sản Công ty Chè mà nên cho cổ 

phần hóa để giúp người dân có thêm lợi thế xóa nghèo”. 

Buổi tối ở Phiêng Cằm rất lạnh, nhưng trong xưởng chế biến chè hơi ấm vẫn ngập tràn bởi 

không khí lao động khẩn trương - nét làm việc công nghiệp hiếm hoi ở vùng cao nghèo này. Chàng 

công nhân trẻ Cầm Văn Tun dừng tay đảo chè, bảo với tôi: “Hơn 10 năm nay cả nhà cháu sống 

bằng nghề làm chè này. Cháu làm ở xưởng đây, còn mẹ cháu và những người khác thì chuyên hái 

chè, làm cỏ, bón phân cho chè. Thu nhập của cháu đạt 150 - 180 ngàn đồng/ngày. Nếu tới đây, 

Công ty Chè bị phá sản thì đời sống của nhà cháu và nhiều hộ khác sẽ rất khó khăn. Vậy nhờ các 

chú quen biết, nói giúp chúng cháu với…”. 

Trước bức xúc của cán bộ, người dân xã Phiêng Cằm, dù đang giữa trưa, tôi vẫn bấm điện 

thoại để trao đổi với ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, xem tỉnh có tính tới 

phương án đầu tư con đường ở Phiêng Cằm - Chiềng Nơi không? Nghe tôi nói xong, ông Nghĩa 

bảo: “Anh hỏi độp một cái như thế thì tôi trả lời thế nào được. Thôi, anh cứ viết bài và nhớ gửi cho 

tôi để tôi xem xét nhé!”.  
 

06. Hoàng Văn. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH SƠN LA: QUỸ NHIỀU, CÁN BỘ MẠNH, 

PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN / Hoàng Văn // Người cao tuổi.- Ngày 04/12/2014.- Số 194.- 

Tr.5. 
 

Mấy năm gần đây, phong trào hoạt động của các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh 

Sơn La ngày càng phát triển mạnh mẽ. Có được kết quả đó là nhờ Hội tập trung làm tốt công 

tác tổ chức cán bộ và xây dựng Quỹ Hội. Phóng viên báo Người cao tuổi phỏng vấn ông Bùi 
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Đăng Du, Ủy viên Ban Chấp hành Hội NCT Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực ban đại 

diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Sơn La về vấn đề này…  

PV: Là tỉnh miền núi, có nhiều xã đặc biệt khó khăn, đời sống kinh tế của nhân dân còn 

nhiều thiếu thốn, nhưng phong trào hoạt động của các cơ sở Hội NCT vẫn phát triển mạnh. Ông có 

thể cho biết bí quyết? 

Ông Bùi Đăng Du: Sơn La là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, đời sống của người dân vùng sâu, 

vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn ảnh hưởng lớn tới công tác phát triển hội 

viên và chất lượng sinh hoạt của Hội. Tuy nhiên, nếu chọn đúng hướng đi thích hợp, tập trung vào 

khâu then chốt tháo gỡ khó khăn thì nhất định thành công. Do đó, chúng tôi xác định trước hết phải 

làm tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức, lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, nhiệt tình, trách 

nhiệm, tâm huyết với công tác Hội. Hằng năm, tiến hành rà soát, thay thế cán bộ năng lực, sức khỏe 

yếu, tuổi quá cao. Năm 2014, toàn tỉnh có 12 Chủ tịch, 15 Phó Chủ tịch Hội cơ sở và 24 Chi hội 

trưởng được bổ sung, thay thế. Ban chấp hành các Hội cơ sở đều xây dựng Quy chế hoạt động. Đến 

nay, 12/12 BĐD Hội NCT huyện, thành phố được kiện toàn, trong đó 10 BĐD có 2 cán bộ chuyên 

trách, riêng huyện Thuận Châu bố trí 3 cán bộ chuyên trách. Toàn tỉnh có 204 Hội cơ sở, 3.289 chi 

hội, đạt 100% xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố có tổ chức Hội NCT. Phối hợp với Trung 

tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, thành phố tổ chức 63 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 2.418 cán bộ 

Hội cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt, tạo ra sự đổi mới trong công tác 

lãnh đạo. 

PV: Được biết, Hội NCT tỉnh Sơn La nhiều cách làm sáng tạo xây dựng Quỹ Hội, thúc đẩy 

phong trào hoạt động đạt hiệu quả cao. Xin ông cho biết cụ thể? 

Ông Bùi Đăng Du: Muốn hoạt động tốt, các tổ chức Hội NCT cần có kinh phí. Nhưng tiền ở 

đâu ra là bài toán không dễ đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Chúng tôi xác định phải huy động mọi nguồn lực để xây dựng quỹ, trong đó tập trung xây dựng 

Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tùy theo điều kiện từng địa phương mà huy động. Những 

nơi có doanh nghiệp đóng trên địa bàn, Hội cử người tới vận động ủng hộ đồng thời giao cho hội 

viên khuyên bảo con cháu, vận động nhân dân giúp đỡ… Ngay khi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm 

ủng hộ tiền, các cơ sở Hội tổ chức trao Giấy ghi nhận “Tấm lòng vàng” và phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng công bố tên doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ. Tham mưu cho chính 

quyền dành diện tích đất đồi, rừng, ruộng, ao, hồ… cho Hội NCT trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây 

lương thực, thực phẩm để bán; nhận khoanh nuôi bảo vệ rừng; nuôi cá kinh doanh. Một số chi hội 

vận động hội viên góp tiền nuôi bò, dê sinh sản luân phiên chia lãi gây dựng Quỹ Hội. Bằng cách 

làm trên, năm 2014, 204/204 cơ sở Hội trong tỉnh xây dựng được Quỹ Chăm sóc và phát huy vai 

trò NCT gửi ngân hàng với tổng số tiền 1,14 tỷ đồng. Quỹ này do UBND xã, phường, thị trấn quản 

lý, sử dụng chi tiêu phục vụ cho NCT địa phương. Quỹ Hội đạt 6,56 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở 

chi hội thôn, bản, khu dân cư. Chân quỹ có 12,87 tỷ đồng. Quỹ này không cứng nhắc, tùy theo các 

chi hội quy định cho hội viên đóng góp khi vào Hội (mức đóng thấp nhất 20.000 đồng/người/năm 

và cao nhất 500.000 đồng/người/năm). Có nơi Hội vận động con cháu và tạo điều kiện để người 
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vào Hội được đóng chân quỹ làm 2 hoặc 3 lần trong năm. Ngoài hội viên đóng góp, có nơi vận 

động những cá nhân, các doanh nghiệp cho chi hội vay không lấy lãi để cho hội viên vay lãi suất 

thấp phát triển kinh tế hoặc gửi ngân hàng lấy lãi bổ sung cho Quỹ Hội hoạt động. 

PV: Chân thành cảm ơn ông! 
 

07. Anh Đức. DÂN VẪN “CHỜ” ĐƯỜNG Ở VÙNG CAO PHÙ YÊN / Anh Đức // Văn hóa.- 

Ngày 05/12/2014.- Số 2558.- Tr.8+9. 
 

Về huyện Phù Yên (Sơn La) lần này, chúng tôi được bà con các xã vùng cao, vùng hồ 

sông Đà của huyện Phù Yên than phiền về sự xuống cấp nghiêm trọng của những tuyến 

đường tỉnh, đường liên xã, nhất là các tuyến: Tường Tiến - Kim Bon - Đá Đỏ; Vạn Yên - Bắc 

Phong - Đá Đỏ; QL37 - Suối Bau - Sập Xa. 

Để hiểu rõ thực trạng, chúng tôi quyết định một chuyến vượt dốc từ Tường Tiến theo đường 

tỉnh lộ 114 lên vùng cao Kim Bon (Phù Yên). Con đường từ trung tâm xã Tường Tiến đến trung 

tâm xã Kim Bon dài chưa đầy 15km lổn nhổn đá và những sống trâu, ổ voi do nền đường đất bị lún 

và sạt trượt. Chiếc xe gầm cao chuyên đi cơ sở của UBND huyện đưa chúng tôi lên Kim Bon cứ rồ 

ga, gầm rú, quăng quật mãi cũng chỉ bò lên được nửa đường đành phải quay lại. Anh Sồng A Mua, 

bản Suối Pa, xã Kim Bon, than phiền: “Chúng tôi làm ra nông sản không biết bán cho ai, có bán 

được cũng bị tư thương ép giá. Mùa khô xuống huyện chủ yếu đi bộ, xe máy đi về bị hỏng luôn; 

mùa mưa đành chịu, nhà có gì ăn đấy thôi, không xuống huyện đi chợ trao đổi hàng hóa được. 

Mong Nhà nước sớm đầu tư tuyến đường này để bà con đi lại thuận lợi hơn”. Còn anh Hà Văn 

Soái, lái xe tải, quê ở bản Đông, xã Tường Phù thì bức xúc: “Tôi lái xe tải chạy tuyến này đã hơn 4 

năm nay rồi, chưa thấy đường nào khó khăn khổ ải như thế. Xe chạy 1 ngày, phải sửa chữa 2 ngày, 

bởi đường xấu, hỏng hóc thường xuyên toàn những sự cố bất khả kháng”.  

Tiếp tục hành trình, chúng tôi theo tuyến giao thông liên xã vùng hồ sông Đà  

Thủy điện Hòa Bình từ Vạn Yên - Bắc Phong - Đá Đỏ, dài hơn 38km được đầu tư xây dựng từ đầu 

năm 2001. Riêng đoạn Vạn Yên - Bắc Phong, cuối năm 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu 

tư nâng cấp tuyến đường này với tổng mức đầu tư dự án được duyệt hơn 118 tỷ 700 triệu đồng. Thế 

nhưng, qua gần 4 năm triển khai, đến nay công trình mới mở rộng mặt đường, cắt cua được khoảng 

hơn 13km, trong đó có gần 2,5km được rải nhựa? Còn lại vẫn là đường đất, sau mùa mưa vừa qua 

nay đã bị rửa trôi thành những khe suối với những ổ voi, vũng đất lầy. Theo đánh giá của chủ đầu 

tư, thì tiến độ thực hiện đầu tư dự án là rất chậm, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, 

nhưng nguyên nhân chính là do không có vốn để đầu tư, dẫn đến doanh nghiệp thì chờ vốn, công 

nhân chờ việc làm, còn nhân dân ở dọc tuyến này thì đang chờ... đường đi, biết đến bao giờ mới 

hoàn thành? Bà con qua đường này bằng xe máy đều phải về số 1, chân thường xuyên trong tư thế 

chống đất để vượt qua những vũng lầy liên tiếp…  

Tiếp xúc với lãnh đạo xã Bắc Phong được biết, do giao thông đi lại khó khăn, nên hầu hết bà 

con đi lại bằng thuyền, mùa nước cạn thì bà con đi bộ, cán bộ ở các bản về làm việc tại xã nhiều 

ngày phải ở lại “bán trú bất đắc dĩ” tại trung tâm xã. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là các cháu học 
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sinh ở các bản Bó Vả, Bưa Đa, Bắc Băn, do đường xấu không đi nổi xe đạp, ngày 2 buổi đều đặn 

phải đi bộ gần 4km về trung tâm xã để theo học THCS. Tại xã Đá Đỏ, được nghe kể nhiều chuyện 

về cuộc sống khó khăn của bà con vùng hồ khi giao thông bị đình trệ, nào là đường bộ vào mùa 

mưa thường xuyên bị ách tắc, xe máy đi lại các bản trong xã còn không kham nổi, huống chi có 

việc về phố huyện, nhất là bà con gặp ốm đau cần đưa về các bệnh viện thật là nan giải. Nào là mùa 

mưa, có tháng không họp nổi một chợ phiên, bởi tàu chợ không lên được, dẫn đến giá cả bấp bênh, 

hàng hóa nông sản, thủy sản bà con làm ra đều ế ẩm. Cán bộ xã Đá Đỏ có việc đi họp gấp trên 

huyện, không cho xe máy lên thuyền xuôi dòng, thì vòng ngược lên qua xã Sập Xa (vì đoạn Đá Đỏ 

- Sập Xa dài hơn 10km nay vẫn chưa được thiết kế thi công), rồi bám theo đường thủy điện Suối 

Sập 3 thuộc xã Phiêng Ban (Bắc Yên) rẽ vào theo quốc lộ 37 xuôi về huyện. Còn ở xã Sập Xa, bà 

con than phiền rằng, năm nào xã cũng ra quân làm đường giao thông nông thôn, huy động hàng 

trăm ngày công để cào bới, san lấp, vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá để sửa đường đi lại, 

nhưng chỉ cần một cơn mưa thôi đã cuốn phăng tất cả, đường mới sửa trở lại thành suối, thành khe, 

không thể qua lại được.  

Ông Đặng Ngọc Quang, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên cho biết: “Huyện có 226km đường 

tỉnh, đường liên xã do huyện quản lý, chủ yếu là đường đất, đường đi lại được 4 mùa chỉ khoảng 

31km, còn lại trên 195km là đường đất, đi lại khó khăn. Bằng nguồn lực của huyện và huy động xã 

hội hóa, hằng năm đều tập trung duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nhưng chưa đạt như mong muốn, sau 

một mùa mưa, đường đã hỏng trở lại...”.  

Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp đầu tư hợp lý, để bà con vùng hồ sông 

Đà Thủy điện Hòa Bình nói chung, đồng bào dân tộc các xã trên tuyến giao thông Tường Tiến - 

Kim Bon - Đá Đỏ; Vạn Yên - Bắc Phong - Đá Đỏ; QL37 - Suối Bau - Sập Xa, sớm có đường giao 

thông đi lại thuận tiện, đảm bảo lưu thông  

trao đổi hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.  
  

Cũng xem: 

08. Anh Đức. BỨC XÚC ĐƯỜNG VỀ VÙNG HỒ SÔNG ĐÀ / Anh Đức // Dân tộc và phát 

triển.- Ngày 05/12/2014.- Số 1053.- Tr.9. 
 

09. Minh Phong. DÂN BẢN CO HÀO “TREO NIÊU” VÌ DỰ ÁN TREO ĐIỆN MẶT TRỜI / 

Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 06/12/2014.- Số 3419.- Tr.7. 

Bản Co Hào (xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) có 15 hộ, 62 nhân khẩu với 100% 

là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Chỉ cách quốc lộ 6 khoảng 5km đường nhựa nhưng nhiều năm 

qua, bản Co Hào cùng 2 bản khác của xã Chiềng Yên vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Điều này 

khiến đồng bào nơi đây gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt.  

Gia đình anh Lý Văn Bình và chị Triệu Thị Hiền đã mấy chục năm sống ở bản Co Hào 

nhưng chưa bao giờ biết đến điện lưới quốc gia. Cuộc sống tăm tối cứ ngày này qua ngày khác. 

Thứ ánh sáng duy nhất mà anh chị có thể sử dụng là chiếc đèn pin. Cho lợn ăn, dọn dẹp nhà..., thậm 

chí ăn cơm cũng bật đèn pin. Anh Lý Văn Bình tâm sự: “Tôi đã sống hơn 40 năm ở bản này, cho 
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đến giờ vẫn chưa có điện lưới. Làm gì cũng tối mịt, chỉ dùng đèn pin và bếp củi thôi. Người dân 

chúng tôi rất mong Nhà nước quan tâm kéo cái điện về cho bà con bớt khổ”. 

Nguyên nhân của việc chưa có điện này là năm 2012, bản Co Hào và 2 bản nữa của xã 

Chiềng Yên, huyện Vân Hồ được đưa vào dự án thiết kế sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời. 

Tuy nhiên, sau một thời gian khảo sát thì thấy không khả thi nên dự án này đã dừng lại và cho đến 

nay không những điện năng lượng không có mà điện lưới quốc gia cũng không.  

Anh Triệu Văn Lâm, Trưởng bản Co Hào chia sẻ: “Vất vả lắm. Bà con không có đài, không 

có tivi, không nắm bắt được kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo. Mong sao Nhà 

nước tạo điều kiện để bà con có điện sớm. Có điện để thắp sáng, có điện để xem tivi xem người ta 

làm ăn thế nào”... 

Để khắc phục tạm thời việc chưa có điện, một số hộ dân “có điều kiện” đã mua máy phát 

điện mini lắp đặt ở con suối chảy qua bản để thắp sáng nhưng chỉ được sử dụng thứ ánh sáng leo lét 

và có thể tắt bất cứ lúc nào. Máy phát điện mini này cũng chỉ dùng được vài tháng vì vào mùa vụ, 

nước suối phải ưu tiên phục vụ trồng lúa và cả bản lại chìm trong bóng tối khi màn đêm buông 

xuống. Trao đổi với phóng viên, ông Bàn Thế Hợp, Chủ tịch UBND xã Chiềng Yên cho biết: 

“Không có điện, bà con không được tiếp cận thông tin. Dân trí ở các bản này rất thấp. Việc nắm bắt 

giá cả thị trường bà con gần như không biết, không được tiếp cận các ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào trồng trọt, chăn nuôi nên khó khăn lại càng thêm khó khăn. Mong Nhà nước quan tâm đầu tư 

để bà con có điện lưới sử dụng, nâng cao đời sống 

 mọi mặt”.  

Không biết bao giờ kiến nghị của ông Chủ tịch xã Chiềng Yên sẽ trở thành hiện thực. Hiện 

tại thì 15 hộ dân ở bản Co Hào vẫn đang từng ngày, từng giờ mong ngóng đường điện được kéo về 

bản. 
 

10. Kiều Thiện. PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN Ở VÙNG CAO SƠN LA: THỬ THÁCH SỨC HẤP DẪN 

CỦA HỘI / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 08/12/2014.- Số 293.- Tr.14. 

Sơn La là tỉnh miền núi, dân số hơn 1 triệu người, hầu hết sống bằng nghề nông. Tuy 

nhiên, mục tiêu “phủ sóng” hội viên tới mọi hộ nông dân trong tỉnh vẫn chưa đạt được. Đây 

cũng là câu chuyện điển hình xảy ra đối với Hội nông dân hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc. 

ĐẠT 85% CHỈ TIÊU: ĐÃ CÓ NHIỀU NỖ LỰC 

Với nỗ lực không mệt mỏi, những năm gần đây, tổ chức Hội Nông dân ở Sơn La đã vươn tới 

tất cả các bản, cụm dân cư ở mọi địa bàn, mọi dân tộc. Song song với tổ chức mạng lưới rộng khắp, 

công tác phát triển hội viên được các cấp hội chú trọng với nhiều hình thức vận động: Trực tiếp, 

gián tiếp, chủ động, phối hợp, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao.  

Ông Nguyễn Văn Khiển - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: 

Năm 2014, toàn tỉnh đã kết nạp mới hơn 3.600 hội viên. So với chỉ tiêu Trung ương Hội giao thì 

mới đạt 85%, nhưng so với năm 2013 thì đã cao hơn nhiều (năm 2013 đạt 75% chỉ tiêu). Hiện nay, 

tổng số hội viên nông dân tỉnh Sơn La có trên 131.000 người với đủ các thành phần dân tộc, khắp 

tất cả các bản, làng, tiểu khu.  
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Con số này chưa thật sự làm chúng tôi thỏa mãn, nhưng để phấn đấu nâng tỷ lệ huy động 

nông dân tham gia tổ chức hội hiện nay là một thách thức không nhỏ, cần sự vào cuộc của nhiều 

cấp, nhiều ngành, trong đó vai trò Hội nông dân cơ sở và chi hội rất quan trọng. 

Cũng theo ông Khiển, địa bàn miền núi có những khó khăn riêng; trong đó người nông dân 

có nhiều hạn chế về đời sống, thu nhập, dân trí… nên việc tuyên truyền vận động nông dân gia 

nhập tổ chức hội gặp phải rào cản không nhỏ... Hoạt động của tổ chức hội nông dân ở nhiều chi 

hội, cơ sở hội chưa nổi bật cũng là một trong những lý do khiến nông dân chưa muốn đến với Hội.  

ĐÔI KHI PHẢI BIẾT… “CẦM TAY CHỈ VIỆC” 

Nhìn từ góc độ quản lý Nhà nước cấp xã, ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã 

Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La cho rằng: Người dân vùng cao gắn bó với nghề nông, nhưng trình 

độ sản xuất chưa bắt kịp với bước tiến miền xuôi, họ cần cán bộ Hội hỗ trợ, giúp họ những kiến 

thức ấy.  

Trên cơ sở đánh giá đó, ông Nguyễn Văn Cường cho rằng: Việc tập huấn với 

nông dân vùng cao, nhất là bà con dân tộc thiểu số thì phải sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, nhiều khi 

phải kiên nhẫn làm đi làm lại nhiều lần mới thật sự chuyển giao được tiến bộ kỹ thuật cho nông 

dân. Khi họ áp dụng được kiến thức mới vào sản xuất, đạt hiệu quả cao hơn thì bản thân họ sẽ tin 

vào cán bộ hội và chính họ sẽ là người tuyên truyền về tổ chức hội tới những người thân, bạn bè, 

hàng xóm một cách hiệu quả nhất. 

“Hiện nay, ở nhiều nơi, các nông hộ chỉ cử một thành viên trong gia đình  

tham gia tổ chức hội, trong khi gia đình ấy có thể có tới 3 - 5 lao động nông nghiệp” - ông Khiển 

nhận xét. 

Ngoài ra, ông Khiển cũng khẳng định: Khi nào trong một hộ nông dân mà gần hết số thành 

viên là lao động chính tham gia tổ chức hội thì mới chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Hội Nông dân. 

Khi ấy, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân sẽ cao hơn nhiều lần, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy 

đổi mới trong nông nghiệp, nông thôn. 

“Nông dân nghèo rất thực tế. Khi được vận động vào Hội, họ đặt ngay câu hỏi: Tôi sẽ được 

hưởng lợi gì? Nếu cán bộ Hội trả lời không thuyết phục, sẽ không thu hút được họ vào Hội” - Ông 

Nguyễn Văn Khiển. 
 

11. Kiều Thiện. CÕNG VỐN ĐẾN HỘ NGHÈO / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

10/12/2014.- Số 295.- Tr.14. 
 

“Từ khi lập huyện Vân Hồ (Sơn La) tới nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 

Vân Hồ luôn là điểm tựa lớn cho nông dân nghèo ở địa phương. Số hộ được vay ngày càng 

tăng lên, diện cho vay mở rộng hơn” - bà Đinh Thị Xoa - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Hồ 

(huyện Vân Hồ) chia sẻ. 

NHU CẦU VAY VỐN CAO 

Vân Hồ là huyện mới thành lập năm 2013 với phần lớn các xã đặc biệt khó khăn của huyện 

Mộc Châu chuyển sang, nên hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CHXH huyện Vân Hồ cũng 
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gặp không ít khó khăn. “Tuy vậy, chúng tôi xác định phải vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhất 

nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của hệ thống ngân hàng cấp trên và nhân dân các dân 

tộc trong huyện” - ông Phạm Viết Hải - Giám đốc Phòng giao dịch huyện trao đổi với phóng viên 

Nông thôn ngày nay. 

Nói đến Vân Hồ người ta nghĩ ngay tới những địa bàn giao thông cách trở, trình độ dân trí 

còn hạn chế, tỷ lệ nghèo cao như: Mường Men, Tô Múa, Suối Bàng, Song Khủa, Liên Hòa, Xuân 

Nha… Vì vậy, nhu cầu được vay vốn ưu đãi của người dân sở tại rất cao, nhưng khả năng xảy ra nợ 

xấu, nợ đọng cũng không nhỏ.  

Bà Đinh Thị Xoa tâm sự: Dân càng nghèo thì càng cần vay vốn, nhưng vốn vay cho người 

nghèo phải đạt mấy yếu tố: Thông thoáng trong thủ tục, không cần thế chấp, lãi suất thấp và thời 

hạn vay dài. Vì thế trước khi lập huyện mới này, ngoài lượng vốn cho vay còn hạn hẹp của Ngân 

hàng CSXH Mộc Châu, chúng tôi phải dựa rất nhiều vào Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Nông 

trường Mộc Châu, bởi cơ chế cho vay của quỹ thông thoáng hơn các ngân hàng thương mại khác. 

Từ khi lập huyện Vân Hồ tới nay, số hộ được vay ngày càng tăng lên, diện cho vay mở rộng hơn và 

thời gian vay cũng khá hơn. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp rất tốt với chính 

quyền, tổ chức Hội Nông dân để rà soát đối tượng cho vay, hướng dẫn làm thủ tục, hướng dẫn sử 

dụng vốn hiệu quả… đúng với quy định của ngân hàng. 

CÕNG VỐN VƯỢT NÚI 

Về dư nợ vốn vay, ông Hải cho biết thêm: Tính đến đầu tháng 11/2014, doanh số cho vay 

của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH chi nhánh Vân Hồ đã đạt hơn 57 tỷ đồng với số hộ được 

vay vốn là 2.620 hộ, thuộc 10 diện hộ được vay, trong đó có hộ nghèo, học sinh - sinh viên, xuất 

khẩu lao động, hỗ trợ vùng khó khăn, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Tại nhiều địa bàn 

khó khăn khác, chúng tôi đang triển khai nhiệm vụ một cách quyết liệt. Con số ước thực hiện đến 

cuối năm 2014 của Phòng giao dịch sẽ đạt gần 156 tỷ đồng, tăng so với năm 2013 hơn 30,6 tỷ 

đồng.  

Nhìn cơ sở vật chất còn chật hẹp của Phòng giao dịch huyện Vân Hồ với số lượng cán bộ 

nhân viên chỉ có 9 người, lại nghĩ tới những cung đường xa xôi 60 - 70km, dày đặc sương mù, đèo 

cao, dốc đứng, chúng tôi thấy cảm phục trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Ngân hàng 

CSXH nơi huyện mới vùng cao này. 

“Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện đến làm việc với xã, với dân mà như làm việc của nhà 

mình. Họ không chỉ lo vốn cho dân mà còn làm cả khuyến nông khi cần thiết nữa. Nhờ thế, nông 

dân vay vốn bớt được nhiều khó khăn” - Ông Mùa Văn Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lóng 

Luông.  
 

12. Hoa Thược Dược. NỖI NIỀM CHIẾC KHĂN PIÊU / Hoa Thược Dược // Dân tộc và thời 

đại.- Ngày 10/12/2014.- Số 171+172.- Tr.17+18. 
 

Chiếc khăn piêu chẳng biết đã có từ bao giờ nhưng đối với người dân tộc Thái dường như đó 

là thước đo tấm lòng cũng như sự đảm đang, khéo tay của các cô gái Thái. Những cô gái Thái khi 
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lên sáu, bảy tuổi là mẹ các cô đã bắt cầm kim chỉ để tập thêu cho mình những chiếc khăn piêu đầu 

tiên. 

Những người già ở các bản Thái kể rằng ngày xưa nếu người con gái Thái nào không biết 

thêu khăn piêu thì khó lấy chồng lắm, hầu như là không thể lấy được. Rất giản dị, chẳng kiêu sa gì 

nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của người Thái. Chiếc khăn piêu được thêu trên 

những tấm vải dệt, nhuộm chàm đen cẩn thận, thường là loại vải dạng đũi thô. Không giống như 

chiếc váy của người H’Mông phải mất hàng năm trời mới xong, những cô gái Thái nhanh nhẹn, 

khéo tay chỉ cần mất khoảng vài ngày là có thể xong một chiếc khăn piêu. Chiều dài của tấm khăn 

piêu thường được đo bằng gang tay, tầm từ mười đến mười hai cái gang tay của người lớn là vừa, 

còn chiều rộng cũng chỉ tầm khoảng từ hai gang đến hai gang tay rưỡi. Chiếc khăn chỉ được thêu 

hoa văn và trang trí ở hai bên đầu, hình họa tiết, hoa văn trang trí rất đa dạng, được thêu bằng nhiều 

loại chỉ màu. Các hoa văn trang trí trên khăn Piêu thường là mô phỏng của cành cây, sông núi, nóc 

nhà tượng trưng cho thiên nhiên và các nét văn hóa khác của Tây Bắc. Hiện nay chiếc piêu của 

người Thái còn được thêu đa dạng hơn, có những chiếc piêu được thêu theo hình dáng của các chữ 

cái trong tiếng Việt. Các chữ cái có lẽ dễ mô phỏng trong chiếc khăn piêu có  

lẽ là chữ K, N, H… 

Không phải người Thái nào cũng có những chiếc khăn piêu giống nhau, chẳng hạn như ở 

Sơn La nơi có nhiều dân tộc Thái sinh sống. Chiếc khăn piêu của người phụ nữ Thái sống ở các 

huyện Yên Châu, Bắc Yên bao giờ cũng khác với những chiếc khăn piêu của người phụ nữ Thái ở 

các huyện Mai Sơn, Mường La hay thành phố Sơn La. Cả về họa tiết trang trí lẫn màu sắc, thường 

những chiếc khăn piêu ở Yên Châu sẽ có màu trầm hơn, họa tiết nhỏ hơn, nhìn hoa văn trên những 

tấm khăn này rất mảnh mai. Còn chiếc khăn piêu của những người phụ nữ sống ở các huyện như 

Mai Sơn, thành phố Sơn La thì màu sắc lại nổi trội hơn, sặc sỡ hơn. Họ thường đính thêm những 

hạt kim tuyến lấp lánh hay chỉ kim tuyến để chiếc khăn thêm phần nổi trội. Sự khác biệt này được 

tạo nên chủ yếu do loại chỉ mà họ dùng, người phụ nữ Thái Yên Châu hay dùng loại chỉ tơ tằm hay 

các loại chỉ giống như chỉ may công nghiệp sợi mỏng. Còn loại chỉ mà những người phụ nữ Thái ở 

Mai Sơn, thành phố Sơn La dùng để thêu là loại chỉ len nhỏ, giúp tạo nên những họa tiết, hoa văn 

nổi hơn. 

Đối với người phụ nữ Thái chiếc khăn piêu là vật bất ly thân, nhất là đối với những người 

phụ nữ đã có gia đình. Chiếc khăn piêu được họ quấn lên đầu một cách khéo léo trước khi đi ra 

khỏi nhà vừa để bảo vệ đầu tóc và cũng vừa là một cách trang điểm cho bản thân. Nét đặc biệt của 

chiếc khăn piêu là nó chỉ hay được những người phụ nữ Thái quấn lên đầu chứ ít khi dùng để 

quàng cổ dù khi mùa đông lạnh đến. Từ xưa đến nay chiếc khăn piêu vẫn luôn là món quà hồi môn 

không thể thiếu của các cô gái Thái khi về nhà chồng. Đó chính là lý do tại sao những người phụ 

nữ Thái phải thêu khăn piêu từ sớm. Tùy theo số lượng họ hàng thân thiết bên nhà trai có bao nhiêu 

người thì cô gái phải mang về nhà chồng bấy nhiêu chiếc khăn piêu. Những chiếc piêu mang về 

làm quà hồi môn bên nhà chồng phải là những chiếc khăn đẹp nhất, được thêu tỉ mỉ nhất, kèm theo 

chiếc khăn thường là cái gối, cái khăn mặt... Chiếc khăn piêu do chính cô gái tự tay thêu dệt sẽ giúp 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2014 16 

cô thể hiện tấm lòng thành sâu sắc với bên nhà chồng, tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây nhiều 

cô gái Thái về nhà chồng phải đặt mua khăn Piêu từ người khác hoặc nhờ bạn bè, người thân thêu 

hộ cho kịp số lượng mà bên nhà trai đưa ra. Điều này xuất phát từ lý do các cô gái Thái hiện đại 

quá bận rộn, họ còn phải đi học, đi làm nên không dành nhiều thời gian cho việc thêu piêu nữa, và 

bên nhà trai cũng thấu hiểu và thông cảm cho điều này. 

Chiếc khăn piêu còn là món quà của tình yêu, ngày xưa những cô gái Thái thường hay tặng 

những chàng trai mình yêu thương chiếc khăn piêu của chính các cô như một kỷ vật làm tin. Ở Tây 

Bắc có câu chuyện cổ về đôi trai gái người dân tộc Thái. Họ rất yêu nhau nhưng không đến được 

với nhau, cô gái bị ép gả cho người con trai khác, trước khi về nhà chồng cô bỏ chiếc khăn piêu 

trên đầu mình để tặng người yêu cũ. Chàng trai đem cất chiếc khăn piêu ấy cẩn thận, anh để dành 

mai sau nếu có chết đi anh sẽ nhờ người thân đốt chiếc khăn ấy trong lễ hỏa táng của anh. Như vậy 

xác anh sẽ cháy đượm và linh hồn anh sẽ sớm được bay lên Mường trời một cách bình yên. Điều 

này xuất phát từ tập tục của người Thái là khi mất nếu có kỷ vật của người yêu thương nhất đốt 

cùng khi hỏa táng thì thân xác người đó sẽ được cháy đượm và linh hồn sẽ sớm được siêu thoát. 

Theo dòng chảy của thời gian thường các nét văn hóa cổ truyền luôn đứng trước các nguy cơ 

bị mai một, nhiều làng nghề bị biến mất, nhiều phong tục từ xa xưa bị phai mờ. Đáng tự hào là 

chiếc khăn piêu của người Thái vẫn còn chưa bị lãng quên nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhiều 

cô gái Thái trẻ hiện đại không còn biết thêu piêu nữa. Có nhiều lý do, có người muốn học nhưng 

không có thời gian, có người không muốn làm vì họ không kết hôn với người cùng dân tộc… Có 

những điều đáng quý là trong bộn bề của cuộc sống hiện đại, có những người phụ nữ Thái dù đã 

từng đi ngược về xuôi, dù kết hôn với người không cùng quốc gia dân tộc... Cuối cùng họ vẫn tìm 

về với chiếc khăn piêu, đối với họ học là để biết và lưu giữ nguồn cội. Những suy nghĩ và hành 

động đó chính là yếu tố quan trọng để người dân tộc Thái khẳng định bản sắc của chính mình trong 

xu hướng toàn cầu hóa, họ đang cố gắng để hòa nhập nhưng cũng tránh để không bị hòa tan vào các 

dòng chảy văn hóa khác. 

Ngày nay chiếc khăn piêu cũng là một món quà rất đặc sắc và có ý nghĩa của miền Tây Bắc, 

nếu bạn có dịp lên Tây Bắc thì nên tự tìm cho mình một chiếc khăn Piêu và tìm nghe một câu 

chuyện cổ nào đó về chiếc khăn ấy. Mang theo chiếc khăn theo về sau cuộc hành trình và những 

câu chuyện về Tây Bắc, về bản Thái sẽ trở thành một kỷ niệm khó phai đối với bạn. 
 

13. Minh Phong. ÁM ẢNH NHỮNG ĐOẠN ĐƯỜNG SƯƠNG MÙ TRÊN QUỐC LỘ 6 / 

Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 11/12/2014.- Số 3424.- Tr.7. 
 

Quốc lộ 6 là con đường huyết mạch nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Hòa 

Bình, Sơn La, Điện Biên. Tuy nhiên, vào mùa lạnh trên tuyến đường này có khoảng 80km 

thường xuyên có sương mù bao phủ, trong đó địa phận huyện Mộc Châu và Vân Hồ (Sơn La) 

có khoảng 30km sương mù dày đặc. Đây là nỗi ám ảnh với cánh tài xế bởi những đoạn đường 

này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà một trong những nguyên nhân khách quan 

chính là đường có nhiều sương mù, tầm quan sát của lái xe bị hạn chế… 
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Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tính từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường sương 

mù thuộc địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu đã xảy ra 16 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm 

chết 4 người, bị thương 9 người, nhiều phương tiện như xe ôtô, mô tô bị hư hỏng nặng, thiệt hại 

ước tính hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân của hầu hết các vụ tai nạn giao thông này là do đường 

có sương mù dày đặc, người điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, tránh vượt sai quy 

định… 

Anh Trần Xuân Trưởng ở thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La là người thường xuyên đi qua 

cung đường có nhiều sương mù này cho biết: Chúng tôi rất cảnh giác mỗi khi lái xe qua đoạn 

đường sương mù dày đặc nhưng không phải ai cũng có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật giao 

thông nên nhiều khi vẫn không tránh khỏi các vụ tai nạn. Anh Trần Đức Bình, tài xế xe khách 

tuyến Điện Biên - Hà Nội cho biết: “Mỗi tháng tôi có 13 chuyến Điện Biên - Hà Nội và ngược lại. 

Khi qua đoạn sương mù, kinh nghiệm của tôi là phải chú ý quan sát vạch kẻ đường, bật đèn vàng, 

đi nối đuôi nhau cách khoảng 15 - 20m, xe đi sau nhìn xe đi trước. Tuy nhiên mỗi khi qua những 

đoạn đường nhiều sương mù, chúng tôi đều phải rất căng thẳng” - anh Bình cho biết. 

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông ở những đoạn đường có 

nhiều sương mù trên tuyến Quốc lộ 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã có nhiều 

giải pháp. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đơn vị đã tham mưu cho Sở Giao thông vận 

tải và các ngành chức năng tổ chức giao thông trên các đoạn đường này một cách khoa học, hợp lý. 

Tổ chức cắm biển hạn chế tốc độ, gờ giảm tốc, sơn kẻ vạch kẻ đường, đầu tư hệ thống phòng vệ 

mềm… Thiếu tá Lê Văn Cảnh, cán bộ Đội 2 - 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La 

cho biết: “Ở những đoạn đường có nhiều sương mù, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tốc độ và chế độ đèn. 

Chúng tôi thường xuyên phổ biến kinh nghiệm cho các chủ phương tiện khi vận hành xe trên đoạn 

đường có nhiều sương mù, hạn chế tầm quan sát; nhắc nhở lái xe giữ tốc độ trong giới hạn cho 

phép, phải luôn chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn giao thông và bình tĩnh xử lý các 

tình huống bất thường xảy ra”.   

Được biết, thời gian qua ngành Giao thông tỉnh Sơn La đã cho lắp các đèn cảnh báo nguy 

hiểm, đặt các biển cảnh báo tại đầu các đoạn đường thường xuyên xuất hiện sương mù. Tuy nhiên, 

theo một số lái xe thì những cảnh báo này vẫn chưa thực sự có tác dụng, nhất là đối với những lái 

xe lần đầu lên Tây Bắc hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, mùa đông ở Tây Bắc thường 

kéo dài, kèm theo mưa, nguy cơ sạt lở đất hiện hữu nên các biển cảnh báo, vạch kẻ đường hay gờ 

giảm tốc cũng chưa thực sự phát huy được tác dụng... 

Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra tại các đoạn đường có nhiều sương 

mù trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận tỉnh Sơn La thì có một giải pháp hay mà theo nhiều lái xe 

nếu được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao đó là lắp các miếng phản quang tại tâm đường ở 

những đoạn đường thường xuyên có sương mù dày đặc. Điều này sẽ tạo thành dải phân cách mềm 

giúp cho người điều khiển phương tiện có thể nhận biết rõ phần đường, điều khiển phương tiện đi 

đúng phần đường, đảm bảo an toàn giao thông cho mình và những xe đi ngược chiều. Bên cạnh đó, 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2014 18 

lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn phải tăng cường các biện pháp cần thiết để đoạn đường có nhiều 

sương mù không còn là nỗi ám ảnh cho cánh lái xe và mọi người dân khi tham gia giao thông. 
 

14. Nguyễn Văn Thiệu. CHUYỆN MỘT NÔNG DÂN LÀM KINH TẾ GIỎI / Nguyễn Văn 

Thiệu // Kinh tế nông thôn.- Ngày 12/12/2014.- Số 50.- Tr.4. 
 

Được sự giới thiệu của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quỳnh Nhai (Sơn 

La), chúng tôi tìm đến tham quan mô hình nuôi cá hương giống kết hợp trang trại VAC của ông Lò 

Văn Ong ở bản Phướng, xã Cà Nàng. 

Ông Ong sinh năm 1933, từng tham gia dân quân hỏa tuyến ở chiến trường Lào. Sau khi 

xuất ngũ trở về địa phương, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài làm nương và chăn nuôi lợn, 

gà, ông cùng vợ con xoay xở đủ nghề nhưng cuộc sống vẫn không thoát khỏi cảnh thiếu ăn. Không 

nản lòng trước đói nghèo, với nghị lực của người lính bộ đội Cụ Hồ, cộng với bản chất cần cù, 

siêng năng, ông đã động viên gia đình cố gắng vượt qua khó khăn ban đầu, quyết tâm lao động sản 

xuất để vươn lên làm giàu chính đáng. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn cùng con trai là Lò Văn 

Phăng và các cháu trong gia đình đầu tư xây dựng mô hình ương cá hương giống trên diện tích 

800m2, sản lượng đạt trên 8 tạ/năm. 

Đến nay, gia đình ông đã xây dựng được mô hình kinh tế VAC với quy mô hợp lý. Bình 

quân mỗi năm ông xuất bán trên 10 vạn con cá giống, trừ chi phí, lãi khoảng 200 triệu đồng và 

hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá cho nhiều hộ dân trong bản. Đến nay, ở bản Phướng đã có 160 hộ nuôi 

cá giống, cá thương phẩm. 

Gia đình ông hiện nuôi 10 con trâu, 6 con bò, đàn lợn trên 2 tháng tuổi hơn 20 con và trên 

100 con gia cầm các loại... 

Chia sẻ về kinh nghiệm trong sản xuất, ông Ong cho biết: “Để phát triển nghề nuôi cá giống 

phải chuẩn bị ao ương cẩn thận, ao phải được dọn sạch sẽ, gây màu bằng phân chuồng. Cho cá ăn 

thức ăn ban đầu bằng trứng, sau 3 ngày cho ăn sữa đậu nành trong vòng một tuần, rồi tiếp tục 

nghiền bột ngô, khoai, sắn rắc đều khắp ao cho cá ăn”. 

Ngoài ra, gia đình ông còn nhận chăm sóc, quản lý 8ha rừng. Năm 2011, gia đình ông đầu tư 

hơn 50 triệu đồng xây dựng công trình dẫn nước sinh hoạt phục vụ 12 hộ (60 nhân khẩu) của bản. 

Không chỉ chú tâm phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã 

hội do địa phương phát động; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, trao đổi 

kinh nghiệm làm ăn với bà con trong bản. Từ năm 2008 đến năm 2012, ông Ong được UBND tỉnh 

Sơn La tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; 

năm 2013, ông được Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La chọn là điển hình để 

Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam tặng Bằng khen. 
 

15. Đỗ Phú Thọ. XÂY DỰNG - THẾ MẠNH ĐẶC THÙ CỦA DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI 
/ Đỗ Phú Thọ // Quân đội nhân dân.- Ngày 13/12/2014.- Tr.4. 
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Trong đội hình của các doanh nghiệp quân đội hiện nay, số lượng các doanh nghiệp 

hành nghề xây dựng chiếm tỷ lệ khá lớn. Với nhiều thế mạnh đặc thù, các doanh nghiệp quân 

đội đã chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong thị trường xây dựng. Tuy nhiên, để phát triển bền 

vững, các doanh nghiệp này cần phải tái cơ cấu và liên kết với nhau… 

GHI DẤU ẤN TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH THẾ KỶ 

…Không chỉ có Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mà hầu hết các công trình xây dựng lớn tại 

Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất (năm 1975) đến nay đều có sự đóng góp của các đơn vị, 

doanh nghiệp quân đội, như khôi phục đường sắt Thống Nhất; xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Phả 

Lại, Thủy điện Sơn La, Lai Châu; Quốc lộ số 1, Quốc lộ số 5, Quốc lộ 6; đường cao tốc Pháp Vân - 

Cầu Giẽ; sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài; mở rộng Cảng Hải Phòng; đường dây 500kV Bắc 

- Nam; Đường Hồ Chí Minh, đường Tuần tra biên giới… 

KHI THẾ MẠNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC PHÁT HUY 

Nhiều người tham gia xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La còn nhớ, vào một  

ngày cuối tháng 10/2005, lũ ở thượng nguồn đổ về, thân đê quai của Nhà máy Thủy 

điện Sơn La có nguy cơ bị vỡ. Trong lúc đó, ở dưới chân đê, công nhân của Tổng công ty Sông Đà 

đang thi công hố móng nhà máy phía bờ phải. Nếu đê vỡ thì hàng trăm thiết bị, con người ở dưới 

đó bị lũ cuốn trôi, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể, tiến độ công trình sẽ chậm lại một năm… 

Nhận lệnh hỏa tốc của Ban chỉ huy công trường, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc 

phòng) đã dồn toàn sức, dốc toàn lực và các loại xe, máy, thiết bị để cứu đê. Sau hơn 10 giờ đồng 

hồ vật lộn cứu đê, đến nửa đêm hôm ấy, công sức của bộ đội đã được đền đáp, thân đập an toàn. 

Đồng chí Thái Phụng Nê, Phó ban chỉ đạo Nhà nước công trình Thủy điện Sơn La đã khẳng định: 

“Qua việc Bộ đội Trường Sơn quên mình chống lũ cứu đê, tôi sẽ kiến nghị với Chính phủ, khi thi 

công những công trình lớn, công trình trọng điểm, phải có lực lượng bộ đội tham gia”… 
 

16. Đức Tuấn. “TÚI TIỀN” TRONG RỪNG / Đức Tuấn; Hà Phi Hoàn // Nhân dân.- Ngày 

13/12/2014.- Tr.3. 
 

Bản Nậm Lộng, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên (Sơn La) nằm ở độ cao 1.800m  

so mực nước biển. Do khó khăn về điều kiện địa lý, bản được xếp vào diện đặc biệt khó khăn. Cách 

đây mười năm, bản xóa được tình trạng không có đảng viên, sau đó thành lập được chi bộ. Từ đó 

đến nay, cuộc sống của bà con nhân dân bản Nậm Lộng đã có nhiều thay đổi. 

Hiện nay bản Nậm Lộng có 71 hộ, 392 nhân khẩu, chỉ có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 

Ở đây có bốn đảng viên, dù đảng viên còn ít, nhưng chi bộ vẫn thể hiện được vai trò lãnh đạo, nhất 

là trong phát triển kinh tế. Việc học tập và làm theo gương Bác Hồ ở bản vùng cao này là đảng viên 

phải làm trước, thấy đúng dân mới làm theo. Ðồng chí Giàng A Chinh, Bí thư Chi bộ bản Nậm 

Lộng nói rằng: “Cách tuyên truyền dễ hiểu nhất đối với bà con là đảng viên phải làm trước. Ðảng 

viên phải là người tốt, nói đi đôi với làm thì dân mới nghe”. 

Những năm qua, dân bản Nậm Lộng đã tích cực chuyển đổi diện tích nương rẫy trồng lúa 

sang trồng cây táo sơn tra. Sau nhiều năm kiên trì chuyển đổi sản xuất, cả bản có 183ha cây táo, 
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3ha lúa nước, 93 con trâu, 52 con bò, thu nhập bình quân mỗi hộ 100 triệu đồng/năm. Riêng thu 

nhập từ táo sơn tra mỗi hộ có thêm từ 40 đến 50 triệu đồng/năm. Sản xuất giỏi tiêu biểu có gia đình 

Bí thư Chi bộ Giàng A Chinh, chỉ riêng tiền bán táo có năm thu lãi 300 triệu đồng. Bà con kể lại, 

trước kia thấy bí thư trồng táo, nhiều người bảo trồng làm gì thứ quả vừa chua, vừa chát. Nay biết 

giá trị táo sơn tra chữa được bệnh, bán được tiền, bà con mới làm theo. Bí thư Chi bộ Giàng A 

Chinh và đảng viên Giàng A Páo là hai người tích cực tuyên truyền vận động bà con trồng táo, phát 

triển kinh tế từ cây táo. Nhiều hộ gia đình như ông Giàng A Lìa, Giàng A Lử, Giàng A Nếnh từ chỗ 

thiếu ăn, nghèo đói nay đã vươn lên đủ ăn, đang nghĩ đến làm giàu. Chuyển đổi cây trồng vật nuôi, 

phát triển kinh tế, bà con bản Nậm Lộng nay không còn hộ đói, hộ nghèo giảm dần. Bà con nói vui, 

ví rừng táo như “túi tiền” để trong rừng, năm nào cũng được lấy cho con ăn học. Câu chuyện trên 

chỉ là một thí dụ trong nhiều công việc của cán bộ, đảng viên lấy được lòng tin của nhân dân. 

Khi dân đã tin, triển khai việc gì cũng dễ, ấy là khi chi bộ vận động bà con tháo dỡ cọc rào, 

cắm lại ranh giới, hiến đất làm đường nhà nào cũng ủng hộ. Năm 2013, bà con cùng nhau đóng góp 

hơn 600 ngày công làm đường nội bản, làm mương dẫn nước vào ruộng và giúp đỡ nhau làm kinh 

tế. Mỗi khi trong bản có công việc lớn, chi bộ có nhiều cách để tham khảo ý kiến người dân nên khi 

quyết việc gì cũng nhanh chóng, tạo được sự đồng thuận. Vai trò của chi bộ không chỉ là lãnh đạo 

mà còn là trung tâm đoàn kết, thắt chặt tình cảm bà con cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng 

cuộc sống ấm no. 

Bản Nậm Lộng hôm nay đang từng ngày đổi mới, nhiều ngôi nhà mới cứng nền, cứng mái 

đang mọc lên thay cho ngôi nhà cũ. Ðến nay 100% số hộ dân trong bản đã dùng nước sạch hợp vệ 

sinh. Nhiều hộ có xe máy, tivi, tủ lạnh, 100% số hộ dân không còn thả rông gia súc, chuồng trại 

chăn nuôi cách xa nơi ở, mê tín dị đoan được xóa bỏ. Các cháu đều được đến trường, nhiều con em 

của bản Nậm Lộng đi học xa, nay trở về làm cán bộ xã, huyện. 

Chỉ bốn đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, chi bộ bản Nậm Lộng đã lấy được lòng 

tin của bà con nhân dân. Ðó cũng là lý do từ năm 2011 đến nay, chi bộ bản Nậm Lộng liên tục 

được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. 
 

17. P.V. SƠN LA: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NGƯỜI DÂN CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT 

VỀ GIAO THÔNG / P.V // Biên phòng.- Ngày 12/12/2014.- Số 100.- Tr.3. 
 

Năm 2013, tỉnh Sơn La đã lấy chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công 

vụ và xây dựng văn hóa giao thông” tại các cơ quan chức năng; đồng thời tuyên truyền cho nhân 

dân hiểu và tự giác chấp hành luật giao thông và tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra, 

kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành luật lệ 

giao thông của người dân được nâng lên, kết quả đã giảm được số người chết vì tai nạn giao thông 

(TNGT). 

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn diễn biến khá 

phức tạp. Số vụ TNGT giảm, nhưng số người chết lại tăng. Người dân vẫn sử dụng rượu, bia khi 

tham gia giao thông dẫn đến không kiểm soát được tốc độ, vượt sai quy định. Bên cạnh đó, người 
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tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm… là 

một trong nhiều nguyên nhân gây nên TNGT. 

Để giảm thiểu số vụ TNGT, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ động yêu cầu các địa 

phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, kết hợp nhiều hình thức cho phù hợp 

với đối tượng, cùng nhiều lực lượng tham gia tuyên truyền. Đặc biệt, ở mỗi địa phương, địa bàn 

khác nhau cần chú trọng các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với đặc điểm, trình độ, phong tục 

tập quán của địa phương. Trong đó, đối với vấn đề sử dụng rượu, bia, từng bước vận động nhân dân 

có khế ước xã hội như các khu dân cư ký cam kết giảm khẩu phần rượu, bia khi tổ chức ma chay, 

cưới hỏi; công chức không uống rượu buổi trưa trong các ngày làm việc, ở các cụm, khu đông dân 

cư, các quy định phải được thường xuyên phổ biến, tuyên truyền trên loa, đài theo giờ nhất định. 

Để công tác tuyên truyền sát với từng đối tượng, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành 

như nhà trường, y tế, công an... 
 

18. Thảo Nguyên. CÂY NGÔ “BÉN DUYÊN” CAO NGUYÊN MỘC CHÂU: LỢI ÍCH KÉP / 

Thảo Nguyên // Tiền phong.- Ngày 13/12/2014.- Số 347.- Tr.6. 
 

Với mục tiêu tăng đàn bò sữa trong thời gian tới, huyện Mộc Châu đã được UBND 

tỉnh Sơn La quy hoạch vùng phát triển đàn bò sữa lên tới 17.000ha. Đồng thời, ngoài không 

gian chuồng trại và đất trồng cỏ của công ty, các hộ chăn nuôi còn liên kết với vùng trồng ngô 

nguyên liệu làm thức ăn, tạo hiệu quả kép. 

HIỆU QUẢ CAO TỪ THỨC ĂN Ủ ƯỚP 

Anh Dương Văn Nội, thuộc đơn vị chăn nuôi Vườn Đào 2, thị trấn Nông trường (Mộc Châu, 

Sơn La) là một trong những gương nuôi bò sữa làm giàu, năng động ở Mộc Châu. Anh Nội vừa đầu 

tư hơn 1,2 tỷ đồng để “nâng cấp” chuồng trại theo mô hình VietGAP, vừa tất bật liên hệ lo nguồn 

ngô băm để ủ ướp làm thức ăn cho bò. Hiện trang trại nhà anh có trên 50 con bò, trong đó hơn 20 

con vắt sữa, doanh thu khoảng 180 triệu đồng/tháng. 

Anh Nội cho biết, sau khi được hướng dẫn của cán bộ Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc 

Châu, anh tiếp cận ngay với cách dùng cây ngô để làm thức ăn ủ ướp và hiện rất hiệu quả. Cùng với 

thức ăn phối trộn, cỏ alfafa… thân cây ngô là nguồn thức ăn sẵn có, giá trị dinh dưỡng cao. “Trung 

bình mỗi con bò ăn hết khoảng 8 tấn/năm, như vậy, đàn bò nhà tôi xơi khoảng 400 tấn thân 

ngô/năm. Phương pháp ủ chua không khó, chỉ cần đào hố, băm thân cây ngô cả bắp ở giai đoạn bắp 

ngô đã cho sữa ra, thêm một số thành phần như muối, rỉ mật… rồi đầm nén kỹ, phủ bạt che mưa 

cho kín, sau 21 ngày có thể dùng được. Loại thức ăn này rất hiệu quả, dinh dưỡng cao, bớt nhân 

công và đảm bảo nguồn thức ăn quanh năm, chứ không phụ thuộc thời tiết vào mùa vụ nào”, anh 

Nội nói. 

Cũng nhờ vào nguồn ngô ủ ướp nên bà Vũ Thị Đáng (đơn vị 70, thị trấn Nông trường) lúc 

nào cũng chủ động được “mồi ngon” dù cho đàn bò trên 40 con - những máy cái đẻ tiền, mỗi ngày 

phải “xơi” hết cả tấn thức ăn thô xanh. Bà Đáng cho biết: “Đây là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng 

cao, đảm bảo chế độ ăn của bò do các chuyên gia dinh dưỡng quốc tế xây dựng, được chứng minh 

bằng kết quả phân  
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tích do Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nghiên cứu và học hỏi tại Mỹ”.  

Hiện, ở Mộc Châu có trên 500 trang trại, với trên 16.000 con bò sữa. Chủ các trang trại mua 

ngô, bao gồm cả thân, lá, bắp để ủ ướp thức ăn nên đang mở ra cơ hội làm giàu cho bà con nông 

dân trong vùng. 

LỢI ÍCH KÉP 

Ông Phạm Văn Nhán, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho 

biết, cùng với tăng quy mô chuồng trại và tăng đàn bò ở Mộc Châu, việc “lo liệu” quỹ đất, nguồn 

thức ăn cũng là một bài toán. Hiện với tổng đàn trên 16.000 con bò sữa ở Mộc Châu như hiện nay, 

nếu chỉ tạo vùng nguyên liệu thức ăn trên diện tích 1.000ha cũng là một sức ép. Do đó, hiện Công 

ty đang mở rộng vùng nguyên liệu thức ăn cho đàn bò bằng cách mở rộng tới các vùng vành đai 

diện tích đất của bà con trong vùng để trồng ngô cây cả bắp bán lại cho Công ty. 

 “Đây là lợi ích kép, hai bên cùng có lợi. Trước đây, bà con chỉ trồng 1 vụ ngô lấy hạt, hiệu 

quả kinh tế chưa cao, lại phụ thuộc vào giá cả của thương lái nên cũng bấp bênh. Hiện nay, bà con 

nhiều hộ đã chuyển qua trồng ngô làm thức ăn cho bò, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch 

ngắn hơn, mật độ cây trồng dày hơn, chi phí đầu vào thấp nên nguồn lợi thu về từ đồng ruộng cũng 

tăng lên đáng kể. Giá một kg cây ngô bao gồm cả thân, lá, bắp là khoảng 950 - 970 đồng. Mỗi ha 

ngô cho năng suất 55 - 60 tấn, bà con thu về gần 60 triệu đồng mỗi vụ. Số tiền này cao gấp 1,5 lần 

so với việc trồng ngô hạt”, ông Nhán nói. 

Theo kế hoạch, đến năm 2020, đàn bò ở Mộc Châu lên đến 35.000 con. Tương ứng với 

lượng bò đó là diện tích trồng cỏ, ngô ủ ướp phải mở rộng từng năm. Ông Hà Trung Chiến, Chủ 

tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, để giải quyết bài toán về đất đai, huyện đã phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sơn La, làm quy hoạch, mở rộng mô hình chăn nuôi bò sữa. 

Theo ông Chiến, hiện diện tích đất cho phát triển đàn bò sữa ở Mộc Châu là 1.000ha. Tuy 

nhiên, vùng mở rộng liên kết trồng ngô làm thức ăn ủ ướp cho bò đã triển khai từ 3 năm nay, hiện 

lên tới trên 2.000ha. Do trồng ngô làm thức ăn ủ ướp cho thu nhập cao hơn, nên việc chuyển đổi từ 

trồng ngô lấy hạt sang lấy thân chuyển biến rõ rệt. Bà con nhiều vùng lân cận đều tham gia chương 

trình này. Lãnh đạo huyện Mộc Châu cho biết, huyện sẽ hỗ trợ bà con một phần giống khi chuyển 

đổi từ trồng ngô lấy hạt sang trồng ngô làm thức ăn ủ ướp, ngoài ra Công ty cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu sẽ hỗ trợ thêm. 

“Mô hình liên kết trồng ngô làm thức ăn ủ ướp sẽ được áp dụng ở nhiều xã thuộc diện khó 

khăn. Đây cũng là hướng chuyển đổi có hiệu quả mà huyện đang triển khai, giúp bà con ở vùng 

nghèo khó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống” - Ông Hà Trung Chiến, Chủ tịch UBND huyện 

Mộc Châu. 
 

19. Nhật Linh. KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA XIII THÀNH CÔNG TỪ NHỮNG 

ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC / Nhật Linh // Đại biểu nhân 

dân.- Ngày 13/12/2014.- Số 347.- Tr.3. 
 

Kỳ họp thường lệ thứ 9 HĐND tỉnh Sơn La vừa kết thúc tốt đẹp. HĐND tỉnh đã thông 

qua 30 nghị quyết, trong đó có 20 nghị quyết chuyên đề tạo môi trường thuận lợi đẩy nhanh 
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tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh. Thành công của kỳ 

họp đến từ những đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức. 

Trước tiên là công tác chuẩn bị kỳ họp. Ngay từ đầu tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã 

chủ động tổ chức sớm Hội nghị liên tịch thống nhất các nội dung trình kỳ họp để UBND tỉnh, các 

cơ quan tham mưu, giúp việc chuẩn bị được kịp thời và chất lượng. Tổ chức họp báo định hướng 

công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp đối với các cơ quan thông tấn, báo chí của địa 

phương và Trung ương đóng trên địa bàn. Các tài liệu trình kỳ họp được kịp thời chuyển tới đại 

biểu HĐND tỉnh trước khai mạc kỳ họp 10 ngày, tạo điều kiện để đại biểu có thời gian nghiên cứu, 

tham gia các ý kiến chất lượng tại kỳ họp. 

Tiếp xúc cử Tri (TXCT) trước kỳ họp ngày càng được chú trọng và đa dạng hóa loại hình. 

Đặc biệt tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động TXCT theo ngành, lĩnh vực, tập 

trung vào các nội dung chuyên đề trình kỳ họp, như: Tổ chức TXCT tại Sở Văn hóa về việc điều 

chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh; tại Sở Nội vụ về công tác CCHC; tại UBND thành 

phố về việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh. Đổi mới này giúp cho đại biểu HĐND 

tỉnh tham vấn sâu hơn về các nội dung chuyên đề để có cơ sở thảo luận và quyết định tại kỳ họp. 

Từ kỳ họp này, đối với mỗi nội dung thuộc lĩnh vực thẩm tra, các ban HĐND có thể chủ 

động hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND thu thập thông tin, tổ chức giám sát, khảo sát 

tình hình thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh đang thực hiện tại địa phương; những 

khó khăn, bất cập; những đề xuất, hướng giải quyết... làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo thẩm 

tra. Như: Khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, 

chống và kiểm soát ma túy; chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa 

bàn... Chất lượng các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND vì vậy được nâng lên rõ rệt. 

Việc thảo luận tổ được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức trước khi khai mạc kỳ họp. Theo 

đó, các tổ đại biểu chủ động thời gian, địa điểm tham gia ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp, tổng 

hợp gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 4 ngày khai mạc kỳ họp. Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp chung gửi UBND tỉnh trước 3 ngày khai mạc kỳ họp để tiếp thu, 

giải trình. Đổi mới này đã hạn chế những khó khăn, bất cập khi tổ chức thảo luận tổ tại kỳ họp như 

trước, dành nhiều thời gian hơn cho đại biểu thảo luận tại hội trường. Không bị sức ép về thời gian 

nên các đại biểu có thể nghiên cứu tài liệu kỹ hơn, chất lượng các ý kiến tham gia thảo luận được 

nâng lên rõ rệt: Nững nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp như phương án áp giá đất từ nay đến 

năm 2019, quy hoạch tài nguyên nước, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động trên địa 

bàn trong năm 2015, kế hoạch triển khai Đề án kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo 

viên... được thảo luận kỹ, qua đó UBND tỉnh tiếp thu, giải trình sâu hơn, đáp ứng yêu cầu của đại 

biểu. 

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, như: 

Tình hình khuyến công của tỉnh; việc kiểm soát xe chở hàng quá trọng tải trên địa bàn; chỉ số 

CCHC năm 2012 - 2013 đạt thấp; việc phân cấp quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập; 

phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị sự 
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nghiệp thuộc sở, ngành... Những vấn đề đại biểu đặt ra liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành 

chức năng đều có sự phối hợp giải trình để việc trả lời được đầy đủ, rõ ràng nhất. 

Chương trình kỳ họp được thực hiện theo hướng gọn nhẹ, tiết kiệm và tập trung vào việc 

thảo luận về các dự thảo nghị quyết. Lần này, kỳ họp chỉ lựa chọn, xem xét một số báo cáo cần 

thiết, giảm 6 - 8 báo cáo chuyên đề, minh họa báo cáo chính, một số báo cáo gửi để các đại biểu 

nghiên cứu, không trình bày tại kỳ họp nhằm tiết kiệm thời gian cho những nội dung khác. Các tờ 

trình và dự thảo nghị quyết được trình bày theo hướng tờ trình giữ nguyên nội dung và gửi các đại 

biểu tự nghiên cứu, dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh trình tại kỳ họp sau khi đã tiếp thu một số 

nội dung sau hội nghị thẩm tra. Như vậy, việc trình dự thảo nghị quyết được thực hiện một lần, tiết 

kiệm thời gian, tránh lặp lại nội dung. Đoàn thư ký kỳ họp không phải trình dự thảo nghị quyết, chỉ 

thực hiện nhiệm vụ ghi biên bản các phiên họp, tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến phát biểu tại 

kỳ họp, phối hợp với các ban HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Chủ tịch 

HĐND tỉnh ký chứng thực ban hành. Đề cương báo cáo kết quả kỳ họp tập trung tóm tắt một số nội 

dung của các nghị quyết vừa được thông qua, được cập nhật và gửi tới các đại biểu trong thời gian 

Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp để ngay sau kỳ họp, các đại biểu có thể báo cáo kết quả tới cử 

tri. 

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm những mặt cần phát 

huy, những nội dung cần rút kinh nghiệm để kỳ họp sau đạt kết quả cao hơn. Hội nghị có sự tham 

dự của Thường trực HĐND, Văn phòng HĐND - UBND các huyện. Qua đó, các huyện có thể rút 

ra những kinh nghiệm để việc tổ chức kỳ họp HĐND huyện (diễn ra sau kỳ họp của HĐND tỉnh) 

chất lượng, hiệu quả hơn. 

Những đổi mới, cải tiến được Thường trực HĐND tỉnh cụ thể bằng các văn bản, in thành 

sách gửi các đại biểu HĐND tỉnh, gửi HĐND các huyện, xã để tham khảo. Nhìn chung, việc xây 

dựng quy trình cụ thể hóa các hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La đã làm thay đổi cơ bản các bước 

tổ chức kỳ họp, khắc phục những hạn chế, bất cập trước đây. Kỳ họp được tổ chức hợp lý để bảo 

đảm hiệu quả, góp phần nâng  

cao vai trò, vị thế của cơ quan dân cử địa phương.  
 

20. K.V. SƠN LA: NĂM 2015, CÓ 95% HỘ DÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA 

/ K.V // Lao động xã hội.- Ngày 14/12/2014.- Số 149.- Tr.2. 
 

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến nay dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào 

các dân tộc tỉnh Sơn La đã lắp đặt, cấp điện cho 17.213 hộ/công tơ, còn trên 2.000 hộ/công tơ thuộc 

các huyện Sông Mã, Vân Hồ và Mộc Châu đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu hoàn 

thành trước ngày 31/12. Đến nay, đã có 337 bản, 70 xã của tỉnh Sơn La được cấp điện từ điện lưới 

quốc gia, trong đó có nhiều bản thuộc vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực biên giới Việt - Lào. Đến 

hết năm 2015, khi các gói thầu xây lắp thuộc dự án cung cấp điện lưới cho đồng bào các dân tộc 

tỉnh Sơn La hoàn thành, cùng với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu khác, dự kiến 95% số 

hộ dân trên địa bàn sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia. 
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21. Q. Thành. CHUẨN BỊ QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC 

CHÂU / Q. Thành // Tiền phong.- Ngày 15/12/2014.- Số 349.- Tr.2. 
 

Những tháng cuối năm, chính quyền và các tổ chức huyện Mộc Châu đang nỗ lực chuẩn bị 

cho sự kiện công bố quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu do Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt. Theo đại diện UBND huyện Mộc Châu và Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La, khu du 

lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích khoảng 1.933ha. Trong đó, khu trung tâm du lịch có diện 

tích 1.502ha thuộc huyện Mộc Châu; phần còn lại thuộc huyện Vân Hồ (mới tách ra từ Mộc Châu). 

Định hướng phát triển không gian du lịch Mộc Châu gắn với thiên nhiên, phát huy lợi thế tự nhiên. 

Khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiều cảnh đẹp (như đồi thông, cánh đồng cải trắng, thác nước thơ 

mộng, di tích lịch sử), văn hóa đa dạng phù hợp với việc phát  

triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và đầu tư phát triển du lịch cao cấp. 

Báo cáo của UBND huyện Mộc Châu cho biết, giá trị kinh doanh của ngành du lịch ngày 

càng tăng. Năm 2014, Mộc Châu đón 650.000 lượt người đến du lịch, tham quan, trong đó có 

32.500 lượt khách quốc tế. Khách du lịch đến Mộc Châu thường lưu lại 2 - 3 ngày. Khách nước 

ngoài thường ở 3 đêm, chủ yếu du lịch khám phá, du lịch cộng đồng. Doanh thu từ du lịch đạt 626 

tỷ đồng. Hạ tầng phục vụ du lịch ở Mộc Châu đang được cải thiện. Cả huyện có 104 cơ sở lưu trú 

(hai khách sạn  3 sao; 2 khách sạn 2 sao; 100 cơ sở lưu trú du lịch, nhiều nhà khách). Mộc Châu đã 

có 10 doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch. 
 

22. Trần Thị Đào. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI 

THAM GIA GIẢM NGHÈO CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC Ở SƠN LA / Trần Thị Đào // Tạp 

chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/12/2014.- Số 492.- Tr.23+24. 
Sơn La nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, là một trong những tỉnh miền núi biên giới đặc 

biệt khó khăn. Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN) được Đảng và Nhà nước đặc 

biệt quan tâm, nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển. Tuy 

nhiên, do xuất phát điểm thấp nên đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc vùng biên giới 

hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Theo báo cáo của tỉnh, năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc 

chiếm trên 60%. 

Hiện nay, trên địa bàn Sơn La có nhiều đơn vị quân đội đứng chân với nhiều lực lượng khác 

nhau. Thực hiện phương châm “Quân đội của dân, do dân, vì dân”, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 

sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ là “Đội quân chiến đấu, đội 

quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tích cực tham gia công tác XĐGN trên địa bàn với 

nhiều nội dung, hình thức và bước đầu đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. 

Thực hiện Nghị quyết số 150-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung  

ương về việc “Quân đội tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giúp dân XĐGN trên các địa bàn chiến 

lược”, các đơn vị quân đội tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều chương trình, dự án phù hợp 

với điều kiện và khả năng của đơn vị với mục tiêu: “Xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với tổ chức, 

quy hoạch lại dân cư” giúp đỡ người dân mô hình phát triển kinh tế, đưa văn hóa, y tế về thôn 

bản,... nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng 
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thế trận quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Nổi bật là Chương trình 

quân dân y kết hợp đã đạt được nhiều kết quả như: Chăm sóc, khám - chữa bệnh, xây mới, tu bổ 

hàng trăm trạm xá, đào tạo hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế cho các địa phương, tổ chức nhiều đợt 

khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 

tộc biên giới, vùng khó khăn. 

Ngoài việc hỗ trợ công tác y tế, các đơn vị quân đội còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ 

tầng tại địa bàn đóng quân. Theo số liệu thống kê, từ năm 2006 đến đầu năm 2014, các đơn vị đã 

xây dựng được 161,3km đường giao thông nội vùng; 11 bệnh xá và trung tâm y tế quân dân y kết 

hợp; 19 công trình thủy lợi; hơn 67km đường điện; 67 trường học; tham gia chăm sóc, bảo vệ, cải 

tạo 327ha rừng và đồng ruộng; giúp 542 hộ đồng bào dân tộc dọc tuyến biên giới XĐGN; đỡ đầu, 

giúp đỡ 504 hộ dân làm kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống; mở 66 lớp bồi dưỡng năng lực cho 

các cán bộ cấp cơ sở về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ XĐGN. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban 

ngành, đoàn thể và các huyện tổ chức 156 lớp tập huấn, đào tạo cho 7.209 lượt cán bộ làm công tác 

XĐGN; triển khai thực hiện phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa” làm nhà tình 

nghĩa, mái ấm biên cương cho người nghèo nơi biên giới... giúp hàng trăm hộ đồng bào có nhà ở 

mới, giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với 

cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng - an ninh cho hàng trăm lượt người. Thông qua đó, góp phần củng cố lòng tin của 

nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch... 

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình tham gia công tác XĐGN, các đơn vị quân đội 

trên địa bàn Sơn La còn có những khó khăn nhất định do một bộ phận cán bộ, chiến sĩ nhận thức 

công tác XĐGN là nhiệm vụ của các cấp chính quyền, địa phương và các lực lượng xã hội khác; 

chưa tin tưởng vào hiệu quả tham gia XĐGN của quân đội; cơ chế phối hợp giữa quân đội với địa 

phương, các ban ngành có nội dung chưa rõ ràng; năng lực tham gia XĐGN của cán bộ, chiến sĩ 

còn có hạn chế... 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị quân đội tham gia công tác XĐGN cho đồng 

bào dân tộc vùng biên giới của tỉnh Sơn La, trong thời gian tới cần  

tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác 

XĐGN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức của từng đơn vị trong 

tình hình mới. Đây là một yêu cầu tiên quyết, cần thiết, quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ, sâu sắc, đầy đủ về công tác XĐGN của quân đội trong giai đoạn hiện nay. 

Hai là, tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong các đơn vị quân đội đối 

với công tác XĐGN. Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người 

chỉ huy cần phải cụ thể hóa kế hoạch hoạt động, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng đơn vị; 

gắn hiệu quả công tác XĐGN với kết quả lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm điều hành của người chỉ 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2014 27 

huy và chất lượng bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nghị quyết; định kỳ hằng quý, 

tháng, cấp ủy nghe báo cáo tình hình công tác XĐGN để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. 

Cơ quan chính trị làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy phối hợp tốt việc thực hiện công 

tác XĐGN; chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể với vai trò vừa là chủ 

thể, vừa là khách thể trong công tác XĐGN ở các loại hình cơ quan, đơn vị. 

Ba là, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị quân đội với cấp ủy 

Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong XĐGN. Dưới sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền, chỉ huy các đơn vị triển khai sát với 

thực tế, thiết thực, không phô trương, hình thức, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

XĐGN ở địa phương. 

Bốn là, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những cán bộ có kiến 

thức và kỹ năng trong công tác XĐGN và các vấn đề có liên quan. Các đơn vị cần xây dựng đội 

ngũ cán bộ thực hiện công tác XĐGN có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong 

sáng, có năng lực, phương pháp, tác phong và kinh nghiệm tham gia XĐGN, được trải nghiệm qua 

thực tiễn, có kiến thức toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, 

pháp luật,... nhất là lòng say mê, nhiệt huyết với công tác XĐGN. Ngoài ra, phải bám sát cơ sở, 

nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của dân, trên cơ sở đó, từng bước tuyên truyền, hỗ trợ, giúp dân 

khắc phục khó khăn, tự vươn lên thoát nghèo bằng chính nghị lực, trí tuệ và công sức của mình 

nhằm ổn định cuộc sống. 

Năm là, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự địa phương trong việc tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền địa phương, là trung tâm phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn thực 

hiện công tác XĐGN. Chỉ huy cơ quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quân 

sự địa phương tích cực, chủ động bám sát cơ sở, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức 

năng, đoàn thể địa phương tiến hành khảo sát, nắm vững tình hình đời sống của từng hộ dân trên 

địa bàn. Trong đó, chú trọng khảo sát kỹ thực trạng, nguyên nhân từng hộ nghèo; nhu cầu, khả 

năng, nguyện vọng của họ, từ đó xây dựng nội dung, cách thức giúp đỡ người dân thoát nghèo một 

cách bền vững. 

Sáu là, hằng năm làm tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả đổi mới nội dung, 

phương thức XĐGN.Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm 

hay, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để nhân rộng ra trong địa 

bàn. Lấy hiệu quả công tác XĐGN là một trong những tiêu chí đánh giá xây dựng đảng bộ trong 

sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện... Bên cạnh đó, có cơ chế, biện pháp kiểm tra, giám 

sát bảo đảm các nguồn lực dành cho XĐGN được sử dụng đúng mục đích, vận động các doanh 

nghiệp trong và ngoài quân đội trên địa bàn có chính sách dạy nghề và tạo việc làm ổn định cho 

người nghèo. 

Bảy là, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể đơn vị và cá nhân tham gia XĐGN 

tích cực và hiệu quả. Lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ và tập thể đơn vị có thành tích, hoàn thành 
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xuất sắc nhiệm vụ để xét thi đua khen thưởng theo từng đợt hoặc hằng quý, hằng năm; có chính 

sách đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm 

công tác XĐGN ở những địa bàn cơ sở đặc biệt khó khăn. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực 

lượng quân đội, gắn phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua XĐGN.  

 

 

 


