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01. Quỳnh Nga. CHUYỆN CỦA THỢ ĐIỆN VÙNG BIÊN / Quỳnh Nga // Tiền phong.- Ngày 

16/12/2014.- Số 350.- Tr.16. 
 

Đồng bào dân tộc ở các bản làng biên giới chưa bao giờ dám mơ ước đến ánh điện. Khi 

mơ ước ấy thành hiện thực, điện về bản giúp cuộc sống người dân thay đổi. Nhưng đằng sau 

ánh điện là nỗi nhọc nhằn vất vả hằn trên đôi vai người thợ điện với những câu chuyện dở 

khóc, dở cười. 

PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG 

Men theo các bản làng dọc biên giới Việt - Lào, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Tâm, Phó 

giám đốc Công ty Điện lực Sông Mã (tỉnh Sơn La). Tuổi ngoài tứ tuần, khuôn mặt vui vẻ hòa đồng, 

chị Tâm là số ít lãnh đạo nữ của ngành điện. Giọng chị Tâm chùng xuống khi kể về khó khăn mà 

anh em thợ điện phải vượt qua. “Có lần đường dây điện bị hỏng do mưa lũ, tôi cho 2 cậu nhân viên 

mượn xe máy đi vào bản. Đường trơn trượt ngã lên ngã xuống, khi quay về biển số xe rơi mất, 

không thể tìm lại. Nhiều lần đang sửa đường dây bên bờ sông lũ về bất chợt, anh em bỏ đồ đạc 

chạy vội lên sườn núi. Giữ được tính mạng là tốt rồi”, chị Tâm chia sẻ.  

Đối mặt với thiên tai đã đành nhưng đưa ánh điện về với bà con không kém phần khó khăn. 

Cán bộ phụ trách điện của từng bản phải học dần tiếng của các dân tộc như Thái, Mông… và phong 

tục để tránh phạm phải điều cấm. Nhận được tin hỏng điện, hì hục đi xe máy vài chục cây số nhưng 

đến nhà dân phải mất gần 2 tiếng đồng hồ “khua tay múa chân”, thợ điện mới hỏi được đồng bào về 

vị trí điện hỏng vì không biết tiếng dân tộc.  

Anh Hoàng Mạnh Tuân, Công ty Điện lực Sông Mã bật mí: Khi vào bản người Mông phải 

chú ý tránh phong tục “cấm bản”. Trong bản có việc như cúng ma chay, sẽ có 2 cành cây tươi cắm 

đầu bản, cấm người lạ vào bản. Nếu vẫn bước vào, dân bản bắt được sẽ phạt vạ cả con trâu, bò. 

Thậm chí, khi giải phóng hành lang đường dây, không may cành cây rơi trúng mái nhà, người dân 

cũng ra bắt vạ. “Không may bị bắt vạ, mình phải nhờ trưởng bản, già làng có uy tín xin làm lễ cúng 

bằng gà, chó, lợn mới được tha”, anh Tuân nói. 

Thợ điện Nguyễn Văn Thắng góp vui câu chuyện bằng kinh nghiệm kéo điện, đặt công tắc, ổ 

cắm điện vào từng nhà dân. Thông thường công tắc điện thường đặt gần cửa ra vào, gần cột nhà để 

tiện. Với người Mông, dù cây cột nằm giữa nhà nhưng thợ điện lắp vào cột, sẽ bị bắt tháo ra. Họ 

quan niệm, cột nhà là vật linh thiêng không được đụng vào, dây điện phải đưa vào các góc nhà. Với 

người Thái, góc nhà là nơi kiêng kỵ, người lạ không được lắp điện, phải đưa ra giữa nhà. “Giờ bài 

học đầu tiên trước khi anh em đi bản lắp điện, phải dặn dò các điều kiêng kỵ của người dân, không 

may phạm vào kiêng kỵ, người dân ghét và không hợp tác”, anh Thắng chia sẻ.  

THU TIỀN ĐIỆN BẰNG QUẢ TRỨNG, CON GÀ 

Nỗi ám ảnh của thợ điện vùng biên là mỗi khi phải đi thu tiền điện. Chúng tôi theo chân thợ 

điện đến bản làng giáp biên giới Việt - Lào của huyện Sông Mã (Sơn La) mới cảm nhận hết những 

nhọc nhằn ấy. Mỗi tổ cụm điện phụ trách khoảng 5 xã, nơi xa nhất khoảng 70km. Khoảng cách 

không ngăn trở mà khó khăn nhất chủ yếu là quãng đường đi tới bản bởi có khi “chỉ 10km nhưng đi 

hết 2 tiếng đồng hồ”. Anh Nguyễn Khắc Đạt vào nghề điện đã 8 năm, trông anh đen, gầy so với 

tuổi 30. Nhà ở huyện Mộc Châu, anh được phân công công tác tại Tổ sản xuất và kinh doanh điện 
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số 1 của Công ty Điện lực Sông Mã tại xã Chiềng Khương. Kể về công việc, anh Đạt nói: “Khi đi 

học không bao giờ mình nghĩ công việc lại vất vả đến như vậy. Nhiều hôm đến 3 - 4h chiều mới 

được ăn trưa. Ăn cơm, uống nước trên cột điện thường xuyên. Lỡ tay làm rơi đồ ăn thì chỉ có chết 

đói”.  

Các xã trong cụm anh Đạt phụ trách nằm dọc theo sông Mã, nhiều khi vào bản gặp trời mưa, 

không ra được đành ở lại cả tuần trời. Mùa lũ, nhiều bản làng chỉ có thể đi vào bằng đò qua sông. 

Thợ điện truyền tai nhau câu chuyện đi thu tiền điện ở Pắc Ngà (Bắc Yên), tiền đò mất 400 nghìn 

đồng mà vào đến nơi chỉ thu được 38 nghìn đồng. Từ đó, tiền điện để gộp vài tháng đi thu 1 lần để 

bõ công đi.  

Chuyện nhân viên đi thu tiền điện phải ở lại bản cả tuần trời vì lũ về không còn xa lạ. Trung 

bình mỗi hộ dân dùng hết 15 - 30 nghìn đồng tiền điện một tháng và trong đó có một phần hỗ trợ 

của Nhà nước dành cho hộ nghèo nên số tiền thu thực không còn bao nhiêu. Nhiều khi tiền in hóa 

đơn tốn kém hơn số tiền thu được của đồng bào. 

Nhân viên thu tiền điện phải tay xách nách mang đủ hiện vật mà đồng bào nộp thay tiền 

điện. Thợ điện Cầm Văn Thương - Công ty Điện lực Sơn La nhớ mãi câu chuyện vào bản cách 

trung tâm đến 50km, đường sá trắc trở, vào đến nơi, đồng bào không có tiền mà chợ phiên thì xa 

nên “gán nợ” bằng con gà hoặc chục quả trứng. “Không mang gà, trứng về thì phải đợi đến chợ 

phiên, đồng bào mới đưa ra chợ huyện bán lấy tiền nộp cho mình. Thôi đằng nào cũng ra ngoài nên 

mình nhận luôn gà, trứng rồi về bù thêm tiền cho người dân. Đường xấu nhiều khi ra đến trung tâm, 

trứng gà vỡ nát”, anh Đạt cười nói. 
 

02. Hoàng Hà. ĐẦU TƯ 21 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA / Hoàng 

Hà // Lao động tiền tệ và đầu tư.- Ngày 17/12/2014.- Số 178.- Tr.1. 
 

Ngày 16/12, UBND tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức buổi Tọa đàm “Giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư 

vào tỉnh Sơn La và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu”. Tại đây, các bên đã có dịp trao đổi về 

tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế; cơ chế chính sách của địa phương trong việc thu hút 

đầu tư. 

Được biết, trên cơ sở các tiềm năng sẵn có, qua đánh giá các lĩnh vực ngành nghề thế mạnh 

của tỉnh Sơn La nói chung và khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng, với sự tư vấn của BIDV, 

tỉnh Sơn La đã đưa ra danh mục 21 dự án trọng điểm, tác động mạnh đến các lĩnh vực ngành nghề, 

vùng và có tính khả thi, đảm bảo không ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, di sản thiên nhiên để 

kêu gọi đầu tư trong năm 2014 - 2015 với 4 lĩnh vực tập trung: Du lịch, thương mại, dịch vụ; nông 

- lâm nghiệp; công nghiệp chế biến, sản xuất và xây dựng. 

Ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - cho biết: “Ngày 12/11/2014, Thủ 

tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2050/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc 

gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Quy hoạch đề ra mục tiêu phát 

triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và vùng 
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du lịch trung du - miền núi Bắc Bộ, với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương 

hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. 

Theo đó, đến năm 2020 Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung sẽ 

thu hút khoảng trên 1,2 triệu lượt khách du lịch, phấn đấu đến năm 2030 sẽ đón khoảng trên 3 triệu 

lượt khách. Theo ông Cầm Ngọc Minh, để thực hiện quy hoạch, tỉnh Sơn La đã bước đầu xây dựng 

được một số cơ chế chính sách thu hút đầu tư đặc thù từ việc chú trọng các chính sách phát triển 

đến hỗ trợ nhà đầu tư. 

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV - ông Trần Bắc Hà - tỉnh Sơn La cần tập trung vốn 

cho những ngành, lĩnh vực, vùng mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh. Đồng thời, cần có đánh giá, phân 

tích các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đạt được từ 2011 đến nay để xác định rõ lĩnh vực đóng 

góp nhiều vào tăng trưởng của tỉnh. Từ đó, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các lĩnh vực nhằm gia tăng 

nhanh tỷ trọng các lĩnh vực thế mạnh trong GDP và hạn chế các dự án phát triển kinh tế nhưng có 

thể tàn phá cảnh quan, môi trường. Cũng theo ông Trần Bắc Hà, các lĩnh vực mũi nhọn cần được 

Sơn La kêu gọi đầu tư bao gồm: Du lịch, thương mại, dịch vụ; các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; 

các ngành nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất… “Với mong muốn là cầu nối giữa 

UBND tỉnh Sơn La với các nhà đầu tư, đồng thời với trách nhiệm của mình, BIDV sẽ dành nỗ lực 

cao nhất quan tâm đến sự phát triển của tỉnh Sơn La nói chung và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 

nói riêng” - vị Chủ tịch cho biết. 

Được biết, BIDV sẽ tiếp tục dành những khoản tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu nói riêng phát triển, xây 

dựng các công trình, dự án hiệu quả. Bên cạnh việc tiếp tục ban hành các gói sản phẩm tín dụng với 

lãi suất ưu đãi phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn, BIDV cam kết song hành trong suốt thời 

gian hoạt động, áp dụng những chính sách ưu đãi nhất của mình, tạo điều kiện hỗ trợ thu xếp vốn 

tín dụng cho các nhà đầu tư có năng lực, uy tín với các dự án đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Sơn La. 
 

Cũng xem: 

03. Tuyết Nhi. TIN VẮN / Tuyết Nhi // Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 17/12/2014.- Số 

301.- Tr.3. 
 

04. Q. Thành. SƠN LA GIỚI THIỆU 21 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KÊU GỌI ĐẦU TƯ / Q. 

Thành // Tiền phong.- Ngày 17/12/2014.- Số 351.- Tr.2. 
 

05. Vũ Hương. NƠI CÓ CÂY ĐÀO TÔ HIỆU / Vũ Hương // Quân khu 2.- Kỳ 2 tháng 

12/2014.- Số 828.- Tr.8. 
 

Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, một khu đất cao của trung tâm thị xã Sơn La 

(Sơn La), nơi án ngữ các ngả đường đi Hà Nội - Lai Châu - Tạ Bú. 

Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500m2, chủ 

yếu để giam cầm tù thường phạm. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hoảng sợ trước phong 

trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của cách mạng Việt Nam ngày càng dâng cao, thực dân Pháp 

đã mở rộng nhà tù Sơn La thêm 1.500m2 vào năm 1930 và 1.700m2 vào năm 1940. 
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Cùng với nhà tù Côn Đảo, Buôn Ma Thuột và Hỏa Lò, nhà tù Sơn La là nơi đã ghi dấu 

những chứng tích về sự tàn bạo của chế độ thực dân. Thực dân Pháp đã biến nơi đây thành địa ngục 

để giam cầm, đầy ải và thủ tiêu ý chí đấu tranh của những người cộng sản Việt Nam. 

Trải qua 2 lần bị tàn phá do bom đạn của Pháp, Mỹ đã phá hủy một phần nhà tù. Sau ngày 

hòa bình thống nhất cho đến năm 1980, Bảo tàng tỉnh Sơn La bắt đầu tiến hành phục chế lại nhà tù; 

xây dựng lại một số đoạn tường rào bao quanh, phục chế lại 2 tháp canh, nhà bếp, trại giam lớn, gia 

cố lại hầm ngầm, xà lim ngầm, xây dựng các bức tường của các phòng giam theo dấu vết của nền 

móng cũ.... Trong 1007 lượt tù nhân bị giam cầm ở nhà tù Sơn La, hiện nay Bảo tàng Sơn La đã 

sưu tầm và lưu giữ 250 hồ sơ gốc của tù nhân; danh sách 61 liệt sỹ; danh sách 870 tù nhân, danh 

sách 180 người đã được rèn luyện, thử thách ở nhà tù Sơn La và sau này giữ chức vụ cao của Đảng 

và Nhà nước. 

Đến với Sơn La hôm nay du khách sẽ được trải nghiệm, hồi tưởng lại cuộc chiến tranh diễn 

ra hơn một thế kỷ đã qua. Đó là tinh thần yêu nước nồng nàn sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, 

tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc... Đặc biệt, nhà tù Sơn La chính là nơi yên nghỉ của đồng chí 

Tô Hiệu, người lãnh tụ kiên cường và bất khuất của Đảng trong thời gian bị giam cầm ở đây. Cùng 

với việc chứng kiến hàng trăm hiện vật, những công cụ tra tấn - những chứng tích sống về tội ác dã 

man của kẻ thù như còng tay, xích sắt, bàn kẹp sắc nhọn... Chúng ta sẽ được nhìn thấy cây đào 

mang tên người chiến sỹ cộng sản kiên trung Tô Hiệu. 

Di tích nhà tù Sơn La được xếp hạng Quốc gia từ năm 1962 và đã trở thành nơi giáo dục 

truyền thống cho các thế hệ và là một điểm thu hút khách thăm quan trong và nước ngoài, đặc biệt 

là trường học cách mạng cho con em các dân tộc Sơn La. 
 

06. Nhật Chi. THỰC HIỆN PHONG TRÀO “QUÂN ĐỘI CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” 

Ở SƠN LA: KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH / Nhật Chi // Quân 

khu 2.- Kỳ 2 tháng 12/2014.- Số 828.- Tr.3. 
 

Trong quá trình thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực 

lượng vũ trang tỉnh Sơn La gặp không ít khó khăn về mọi mặt. Song với tinh thần trách nhiệm cao, 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh 

chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phong trào trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết 

quả nổi bật. 

Đại tá, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cầm Văn Câu khẳng định: Về triển khai thực hiện phong 

trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận được sự 

quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực tham gia của nhân dân 

và lực lượng vũ trang địa phương. 

Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy rằng, chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Sơn La 

triển khai trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, trong khi chưa có nhiều 

mô hình điểm và tiêu biểu để các cơ quan, đơn vị học tập. Do vậy khi lực lượng vũ trang tỉnh tham 

gia cũng gặp một vài khó khăn nhất định. Tuy nhiên, ngay sau đó Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo 

mỗi huyện, thành phố chọn 1 đến 2 xã, mỗi xã chọn 5 nhóm nội dung trong các tiêu chí để thực 
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hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng 

ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện cho các cơ 

quan, đơn vị. 

Ngay sau khi có nghị quyết, kế hoạch, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và 

nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhận thức, hành động. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính 

quyền địa phương đánh giá, khảo sát tình hình, xác định nội dung tham gia. Từng bộ phận được 

đảm nhiệm đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước giữa các cơ quan, đơn vị, qua 

cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, vận động được nhiều lực lượng 

từ các tổ chức đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, các đơn vị quân đội 

đóng quân trên địa bàn cùng tham gia, góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xây 

dựng nông thôn mới. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực nghiên cứu tham mưu đề xuất vào quy hoạch, đề án xây 

dựng nông thôn mới, gắn với Đề án xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện trong xây dựng 

thế trận làng xã chiến đấu. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, 

tăng cường quốc phòng - an ninh. Đến nay, bộ đội đã vận động nhân dân toàn tỉnh đóng góp vốn và 

các nguồn lực xây dựng các công trình công cộng, người dân tự nguyện hiến gần 40.000m2 đất và 

tham gia hơn 54.000 ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới ở địa phương. Tính đến 

nay, bộ đội đã làm được hàng trăm km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa khoảng 50km 

kênh mương. 

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp xây dựng trụ sở làm 

việc của UBND xã Lóng Sập huyện Mộc Châu, nhà khung thép tự chế 5 gian với giá trị 371 triệu 

đồng và xây dựng 1 nhà ăn bán trú cho học sinh xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn bằng tiền tiết kiệm 

và công sức của bộ đội. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Đoàn Kinh tế quốc phòng 326 phối hợp tổ chức sửa 

chữa 12 nhà văn hóa, 6 cầu treo, 28 cầu tạm trên địa bàn. Đặc biệt bộ đội đã cùng với cấp ủy, chính 

quyền bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp đưa dự án nuôi bò sinh sản và trồng thí điểm 

6ha cây tếch, đây là mô hình thí điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho bà con dân tộc 

thiểu số. Ông Mùa A Hụ, lần đầu thấy vùng này thay đổi như thế chỉ biết nói một câu: Ngày xưa 

bản mình đất chỉ để hoang thôi, cỏ nhiều nhưng bò thì ít. Đất đồi toàn cây dại mọc trên đó. Thế này 

thì khó làm lắm, người dân mình không biết làm đâu. Bộ đội mới biết cách đưa những thứ này về 

thôi mà. Đưa về rồi ai cũng sẽ làm theo đấy. 

Sơn La là tỉnh biên giới vùng cao, cuộc sống một số nơi còn gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng 

từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng 

ủy, chỉ huy và có sự chung tay góp sức của bộ đội, chúng tôi đã cảm nhận được sự đổi thay trên 

vùng đất khó này. Tuy nó chưa có sự đột phá vượt bậc nhưng đó cũng là điểm sáng để gắn kết tình 

quân dân. 
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07. Lê Hà. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU GIAO ƯỚC 

THI ĐUA 2014  / Lê Hà // Tạp chí Lao động & công đoàn.- Kỳ 1 tháng 12/2014.- Số 561.- 

Tr.47+48. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu giao ước thi đua năm 2014. 

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt các 

chương trình công tác, các chỉ tiêu thi đua đề ra, như: Tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công 

đoàn năm 2012, Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); Quy chế giám sát và phản biện xã hội của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội. Hoạt động xã hội từ thiện luôn được 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm: Từ nguồn quỹ “Mái ấm công đoàn” đã giúp 32 

gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sửa chữa, xây 

dựng nhà ở; giúp 34 gia đình CNVCLĐ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, 

thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền 883,3 triệu đồng. Vận động CNVCLĐ ủng hộ chương trình 

“Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa” với số tiền hơn 2 tỷ đồng... Đã khảo sát và phát triển mới được 

762 đoàn viên, thành lập mới 22 Công đoàn cơ sở, mở 12 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công 

đoàn, tập huấn chuyên đề cho 1.034 lượt cán bộ công đoàn các cấp. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cà Văn Chiu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã định 

hướng nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn Sơn La năm 2015 là: Tiếp tục triển khai 4 

Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công 

đoàn tỉnh; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tổ chức tốt các phong trào thi 

đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tổ chức thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành 

Liên đoàn Lao động tỉnh về “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động 5 xây, 2 chống và phong trào 

CNVCLĐ rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. 
 

08. T.K.  LOÀI CHUỘT CÂY MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở SƠN LA  / T.K // Đại đoàn kết.- 

Ngày 16/12/2014.- Số 350.- Tr.16. 
 

Giới khoa học vừa công bố loài chuột cây mới ở gần đèo Lũng Lô, thuộc địa phận tỉnh Sơn 

La. Loài mới có tên khoa học là Chiromyscus thomasi. Loài này được đặt tên nhằm vinh danh nhà 

động vật học người Anh - Oldfield Thomas vì những đóng góp của ông trong việc phát hiện và mô 

tả các loài chuột thuộc giống Chiromyscus sp. 

Mẫu vật của loài chuột này được tìm thấy ở gần đèo Lũng Lô, Sơn La. Chúng có đặc điểm là 

lông rậm, mượt. Chiều dài thân và đầu của chúng từ 14 đến 18cm, chiều dài đuôi từ 20 đến 23cm. 

Mẫu vật của loài Chiromyscus thomasi từng được thu thập tại Sơn La, Lào Cai, Kon Tum và Nghệ 

An. 
 

09. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 19/12/2014.- Số 152.- Tr.9. 
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Năm 2014, thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 91km đường giao thông 

nông thôn; hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 25 nhà văn hóa xã, phường, tổ, bản; bổ sung 

nhà lớp học, nhà hiệu bộ, các công trình phụ trợ phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo… 
 

10. A.T. SƠN LA: 337 BẢN CÓ ĐIỆN LƯỚI / A.T // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/12/2014.- 

Số 305.- Tr.13. 
 

Theo Điện lực Sơn La, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, đến ngày 30/11/2014 dự án cung 

cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã hoàn thành 33 gói thầu xây lắp, 4 

gói thầu mua sắm thiết bị với tổng khối lượng xây dựng, lắp đặt 314km đường dây 35kV và đường 

dây 22kV, 146 trạm biến áp và 573km đường dây 0,4kV, đã lắp đặt, cấp điện cho 17.213 hộ/công 

tơ. Đến thời điểm này, 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. 
 

11. Kiều Thiện. ĐỒNG HÀNH CÙNG NÔNG DÂN, BỘ MẶT NÔNG THÔN KHỞI SẮC / 

Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/12/2014.- Số 306.- Tr.14. 
 

Năm 2014, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tiếp tục có bước 

tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng; đời sống người nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm nhanh, bộ mặt nông thôn khởi sắc... Trong kết quả ấy, Hội Nông dân huyện có phần đóng góp 

không nhỏ. 

Với thực trạng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất của nông dân trên địa bàn có nhiều khó khăn, 

ngay từ đầu năm, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã huy động hội viên, nông dân đóng góp 

hàng chục ngàn ngày công tu sửa mương phai, đường giao thông để cải thiện điều kiện sản xuất. Bà 

Hoàng Thị Thành - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai cho biết: “Trong năm 2014, các hội 

viên, nông dân đã tham gia tu sửa được hơn 190km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 138 

công trình thủy lợi, phát dọn 172km kênh mương… Nhờ thế, tiến độ sản xuất đáp ứng yêu cầu thời 

vụ, việc chăm sóc, thu hoạch, lưu thông hàng hóa nông sản cũng tốt hơn. Nguồn nước tưới chủ 

động còn giúp nông dân mở rộng sản xuất, tăng vụ, xen canh để nâng cao thu nhập trên cùng một 

diện tích đất sản xuất so với các năm trước”. 

Trong công tác hỗ trợ nông dân xóa đói giảm nghèo năm 2014, Hội nông dân huyện đã phối 

hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ vay vốn tiết kiệm để giải quyết cho gần 

2.000 hộ dân nghèo vay vốn phát triển sản xuất, dư nợ đến cuối năm đạt gần 39 tỷ đồng. Nguồn 

quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đã phát huy hiệu quả cao thông qua việc cho nông dân vay vốn nuôi bò, 

nuôi cá. Hội còn tổ chức những lớp tập huấn về kinh nghiệm sử dụng vốn gắn với phát triển hàng 

hóa cho nhiều hội viên, nông dân tham gia học tập. 

Trước những tiến bộ xã hội về sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp và nhu cầu học nghề của 

nông dân, Hội nông dân huyện đã chủ động phối hợp tổ chức hơn 140 lớp tập huấn, dạy nghề cho 

nông dân với sự tham gia của hơn 10.700 lượt học viên. Ông Điêu Văn Lun - hội viên nông dân 

bản Quyền, xã Mường Chiên nhận xét: Hội Nông dân bây giờ quan tâm đến dân nhiều lắm. Họ 

lắng nghe những khó khăn, bức xúc của chúng tôi để phản ảnh với cấp trên, có cách tháo gỡ giúp 
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chúng tôi. Hội còn hỗ trợ cung ứng giúp chúng tôi những giống lúa, ngô, nhiều loại phân bón tốt; 

tập huấn những kinh nghiệm mới cho chúng tôi. Vì thế năm nay, nhiều nông dân đã xin vào tổ chức 

hội. 
 

12. Bảo Trâm. NÂNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN LỚP GẬP GHỀNH / Bảo Trâm // 

An ninh thủ đô.- Ngày 23/12/2014.- Số 4292.- Tr.8. 
 

 Nghe dự báo thời tiết vài ngày nữa nhiệt độ ở Sơn La sẽ xuống 4 độ C, đoàn công tác 

báo An ninh Thủ đô phối hợp với nhóm tình nguyện Hoa Cúc xanh đẩy sớm chuyến đi đến 

Nam Phong, xã nằm cách biệt trong lòng hồ sông Đà ở huyện Phù Yên, để mang chăn ấm đến 

cho các em nhỏ bản Mông. 

NHỮNG ĐÔI CHÂN TRẦN 

Trước chuyến đi, chúng tôi liên hệ với thầy Nguyễn Văn Tĩnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học 

và THCS xã Nam Phong. Thầy bảo, học sinh ở xã 100% là con em đồng bào dân tộc Mông, Dao, 

Mường, nên đời sống khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ lắm: “Nhất là các em học sinh THCS ở bán 

trú tại trường, mới chỉ có nhà làm tạm, ghép ván thành giường, có gì đắp nấy, nếu các cô chú dưới 

Hà Nội mang cho chăn, áo ấm thì tốt quá”. 

Nghe nói vậy, nhưng nếu không lên đến tận nơi thì khó mà hình dung được sự thiếu thốn của 

học sinh ở Nam Phong. Để vào được đến trường, sau hơn 5 giờ đường bộ, đoàn công tác xuống 

thuyền đi tiếp 45 phút trên hồ sông Đà, sau đó nhờ các cán bộ xã với thầy cô đưa lên núi bằng xe 

máy thêm chừng 9km nữa. “May mà đang mùa khô, chứ nếu mùa mưa thì xe máy cũng không đi 

nổi, chỉ còn cách cuốc bộ”, thầy Nguyễn Văn Tĩnh bảo. 9km đường dốc quanh co, lại là đường đất 

bị xe công nông cày thành rãnh sâu, bụi mù mịt, nếu không quen đường thì khó mà đi được.  

Xuống tận bến đò đón đoàn, ông Mùi Văn Tha, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phong xúc động: 

“Đây là lần đầu tiên có đoàn ở Thủ đô về tặng quà cho các cháu học sinh ở xã. Đường sá xa xôi, lại 

không thuận tiện, đoàn đến được tận đây thật vô cùng đáng quý”. Ông Mùi Văn Tha cho biết, vì 

điều kiện giao thông như vậy, nên Nam Phong là xã thuộc diện khó khăn nhất ở Phù Yên. Thêm 

vào đó, phần lớn cư dân trong xã là người Mông, với phong tục canh tác lạc hậu nên bao nhiêu năm 

rồi mà vẫn không thoát được nghèo. Trường liên cấp Nam Phong gồm cả tiểu học và THCS, tổng 

cộng chưa đến 300 học sinh. 223 học sinh tiểu học được chia ra 4 điểm, ngoài trường ở trung tâm 

xã còn có 3 điểm trường cách xa nhau cả chục cây số, còn học sinh lên đến cấp II thì tập trung hết 

về trường chính, ở bán trú. Thế nên khi đoàn ngỏ ý muốn được đến tất cả các điểm trường, thì thầy 

Tĩnh đành “can” vì: Có điểm trường chỉ đi được bằng… ngựa thôi. 

Điểm trường Suối Vẽ nằm giữa bản người Mông là điểm trường duy nhất mà đoàn đến được. 

Khi chúng tôi lên tới nơi thì lũ trẻ đã đợi từ bao giờ trong gian phòng học đơn sơ bằng gỗ. Vì xe 

công nông chở hàng chưa lên kịp nên cả đoàn có một khoảng thời gian vui chơi cùng lũ trẻ. Trẻ con 

bản Mông nơi đây bạo dạn hơn hẳn những nơi chúng tôi từng đến, khi được gọi, chúng ùa đến quây 

ngay lấy các thành viên trong đoàn, đồng thanh hát khi có người bắt nhịp. Đúng là trẻ con, dù mặt 

mũi lấm lem, dù áo quần vá víu, chân có dép chân không, nhưng vẫn cười rất hồn nhiên, hát hồn 

nhiên. 
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 Nhận chiếc chăn bông với túi quà gồm áo, mũ len, ủng, mì tôm và thực phẩm, bọn trẻ líu ríu 

ra về, vừa đi vừa lấy kẹo ra ăn. Chúng tôi đứng nhìn theo những đôi chân trần nhỏ xíu bước đi xiêu 

vẹo, lại hình dung ra lời bài hát: “Ôi ngày tháng, đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây… Đôi chân 

cồng kềnh cha đi giữa rừng hoang vu”. Những đứa trẻ chân trần ở bản Suối Vẽ rồi sẽ lớn lên, thành 

những người cha, người mẹ vẫn với những đôi chân trần gò lưng trên rẫy trỉa ngô, nếu không có cái 

chữ để thay đổi cuộc đời… Có lẽ những đôi chân trần nứt toác bùn khô ấy là hình ảnh khó quên 

nhất, day dứt nhất đối với các thành viên đoàn công tác chuyến này 

NỖI NIỀM NGƯỜI GIEO CHỮ 

Cô Hiệu phó trường liên cấp xã Nam Phong Đinh Thị Hiền đã có 27 năm bám bản, từ những 

ngày người Mông, người Mường ở đây còn chưa biết nói tiếng Kinh, khi con đường đất dẫn lên bản 

hôm nay còn chưa có. Cô kể, để có được các lớp học như bây giờ, cô cùng những giáo viên đầu tiên 

đến Nam Phong đã phải đi xuyên rừng, đến từng nhà vận động đồng bào dân tộc cho con em đi 

học. Nhiều thầy cô đã không trụ được, thậm chí phải bỏ nghề. Cũng suốt 27 năm đó, cô Hiền chưa 

từng nhận được một lời chúc mừng của học sinh hay phụ huynh nhân ngày Hiến chương Nhà giáo, 

hoa hay quà thì lại càng không có. “Người dân lo ăn còn chật vật, còn mình chỉ mong học sinh đến 

lớp được là đã mừng lắm rồi, nghĩ gì đến những thứ đó”, cô Hiền nói. Hỏi, vậy lý do gì khiến chị 

gắn bó với nơi gian khó này suốt ngần ấy năm? Cô Hiền cười không đáp. Nếu bảo rằng vì thế hệ 

tương lai thì nghe to tát quá, lại sáo rỗng nữa. Còn bảo vì đấy là cái nghiệp thì lại thật quá, sống 

sượng quá. Nhưng dù thế nào thì 27 năm qua, những gì mà cô giáo ấy đã làm cũng vẫn khiến nhiều 

người phải khâm phục.  

Với thâm niên công tác đó, đến giờ mức lương tháng của cô Hiền cũng tạm coi là tương 

xứng với công sức bỏ ra. Nhưng còn những thầy cô giáo trẻ, mới ra trường, còn trong diện viên 

chức dự bị hay hợp đồng thì thực sự eo hẹp. Thầy cô cũng bán trú tại trường, nhưng đất trên núi 

cằn cỗi, ngoài ngô với bí thì chẳng trồng được gì, không tăng gia được. Thiếu thốn vật chất, cả đời 

sống tinh thần cũng thua thiệt đủ bề. “Đến giờ có lẽ Nam Phong là xã duy nhất trong huyện chưa có 

internet. Muốn dùng mạng, phải chờ đến cuối tuần về thị trấn. Toàn giáo viên trẻ mà bí thông tin, 

quả thực muốn kết bạn cũng không dễ chút nào”, thầy Vi Văn Quang, giáo viên lớp 5 điểm trường 

Suối Vẽ cho biết.   

Cứ đến dịp cuối năm như thế này, công việc của thầy cô giáo ở Nam Phong lại bận rộn hơn. 

Ngoài dạy học, lại phải kiêm thêm việc đi vận động học sinh đến trường vì cứ đến cuối năm, người 

Mông bước vào mùa bắt vợ. Tục tảo hôn đến giờ vẫn chưa xóa bỏ được hoàn toàn trong các bản 

người Mông, nên học sinh THCS bán trú cuối tuần về nhà, thứ hai không quay lại lớp là chuyện 

thường ngày. Thầy cô giáo đến tận nhà mới biết bố mẹ bắt ở nhà lấy vợ, lấy chồng. “Phải tìm mọi 

cách vận động để học sinh quay lại lớp, nhất là đối với học sinh nữ. Vì học sinh nam có khi còn 

theo học tiếp được, chứ học sinh nữ mà bị ép lấy chồng rồi thì cơ hội học hành coi như chấm hết, 

phải ở nhà thực hiện nghĩa vụ với gia đình chồng”, thầy Tĩnh kể. Đến nhà vận động thì cũng phải 

tìm đủ cách để chở được học sinh đến trường luôn, chứ nếu nghe lời phụ huynh bảo “vài ngày nữa 

cho con xuống trường”, thì thế nào cũng mất hút, thầy cô lại phải lặn lội đến nhà lần nữa. 
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Trước lúc chia tay, chúng tôi có hỏi chuyện mấy em học sinh bán trú. Mùa Thị Hòa, học sinh 

lớp 6, nhà ở bản Suối Lúa cho biết em mơ ước lớn lên được làm giáo viên. Còn Mùa Thị Nga bảo 

em muốn trở thành bác sỹ chữa bệnh cho dân bản. Những ước mơ đó thật đẹp, nhưng để trở thành 

hiện thực thì còn cần nhiều lắm những bàn tay chung sức giúp đỡ các em. Như lời thầy hiệu trưởng 

Nguyễn Văn Tĩnh: “Những món quà đầy tình cảm của đoàn là nguồn động viên lớn lao không chỉ 

về vật chất mà cả tinh thần. Hy vọng thông qua báo An ninh Thủ đô và nhóm tình nguyện Hoa Cúc 

xanh, sẽ có thêm nhiều người biết đến những khó khăn của thầy trò chúng tôi và cùng chia sẻ để 

các em có thể đến trường trong điều kiện tốt hơn”. 
 

13. Huy Phong. SƠN LA: CẦN TỈNH ƯU TIÊN VỐN, BỐ TRÍ DÂN CƯ VÙNG CÓ NGUY 

CƠ CAO VỀ LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ ĐẤT / Huy Phong // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

24/12/2014.- Số 358.- Tr.3. 
 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề về việc thực hiện Quyết định 1776 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bố trí dân cư vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, 

hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 trên địa 

bàn. Qua giám sát cho thấy, công tác bố trí, sắp xếp dân cư đã được UBND tỉnh và các huyện, các 

ngành quan tâm chỉ đạo, từ năm 2006 đến tháng 10/2014 đã bố trí ổn định dân cư cho 1.911 hộ trên 

toàn tỉnh. Trong đó: Bố trí dân cư vùng thiên tai cho 1.353 hộ, chiếm 70,8%; bố trí dân cư vùng đặc 

biệt khó khăn 407 hộ chiếm 21,3%; bố trí dân cư vùng biên giới cho 144 hộ, chiếm 7,5%; ổn định 

dân di cư tự do 7 hộ, chiếm 0,4%... Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện chương trình còn thiếu đồng 

bộ, công tác, thẩm định, phê duyệt các dự án còn chậm; việc huy động, bố trí ngân sách địa phương 

và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện còn hạn chế… Đoàn giám sát đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa 

bàn phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; ưu tiên bố trí kế hoạch vốn bố trí dân cư vùng 

có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất…  
 

14. T. Hòa. HIỆP ĐỒNG CHẶT CHẼ GIẢI QUYẾT ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM LÓNG 

LUÔNG / T. Hòa; T. Xuân // Công an nhân dân.- Ngày 24/12/2014.- Số 3437.- Tr.3. 
 

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Bộ Công 

an tổ chức Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 248/KH-BCA-C41 về phân công các lực 

lượng trực thuộc Bộ Công an tiến hành hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La giải quyết địa bàn trọng điểm 

phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thượng tướng Lê Quý Vương, 

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. 

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm thực hiện Kế hoạch 248/KH-BCA-C41, các đơn vị 

tham gia đã căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an xây 

dựng các kế hoạch tổ chức xác minh, truy bắt và vận động đầu thú đối tượng truy nã tại xã Lóng 

Luông, xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý chặt 

chẽ các loại đối tượng; xây dựng tốt các phong trào; tuyên truyền các nội dung về giáo dục pháp 

luật, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, quản lý cư trú; phối hợp tuyên truyền, vận động 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 24 năm 2014 12 

nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức cho nhân dân ký cam kết không vi 

phạm pháp luật, không bao che, tiếp tay cho tội phạm… Công tác phối hợp trong đấu tranh chuyên 

án giữa các lực lượng, đơn vị chức năng với Công an tỉnh Sơn La được thực hiện tốt, hiệp đồng 

chặt chẽ, hiệu quả, qua đó hỗ trợ địa phương giải quyết các địa bàn phức tạp (bản Lũng Xá, Tà Dê); 

đã phá thành công 24 chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lớn, bóc gỡ nhiều đường dây mua 

bán, vận chuyển ma túy có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, bắt giữ 64 đối tượng, thu giữ 619 

bánh heroin, gần 97.000 viên ma túy tổng hợp. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 13 đối tượng 

truy nã trú tại địa bàn xã Lóng Luông... 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương hoan nghênh những nỗ lực, cố 

gắng của các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện Kế hoạch 248/KH-BCA-C41 trong năm qua, với 

tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, bám tuyến, bám địa bàn, khắc phục mọi khó khăn, 

hy sinh, gian khổ, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý 

Vương khẳng định, công tác phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ lâu dài, phải làm kiên trì, đồng 

bộ với quyết tâm cao; phải nắm vững quy luật và giải quyết triệt để vấn đề giữa cung và cầu ma 

túy, vấn đề cai nghiện… Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, năm 2015, các địa phương phụ cận quanh 

tỉnh Sơn La cũng phải tham gia phối hợp để nâng cao hiệu quả của Kế hoạch trên; đồng thời phải 

đồng bộ tăng cường các biện pháp như tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở; kết hợp với nâng cao 

đời sống, dân trí cho người dân sinh sống trên địa bàn, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu 

nổ. Tập trung vào công tác đấu tranh và trấn áp kịp thời tội phạm ma túy; tăng cường hiệp đồng 

phối hợp có hiệu quả với các đơn vị chức năng của Lào trong đấu tranh với tội phạm ma túy… 
 

15. Duy Chiến. BẮT MA TÚY, HÀNG CẤM / Duy Chiến; Hoàng Lam // Tiền phong.- Ngày 

25/12/2014.- Số 359.- Tr.2. 
 

Tối 23/12, tại Quốc lộ 15A huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), Công an tỉnh bắt quả tang Sồng A 

Vấu (SN 1984) trú ở bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) đang có hành vi vận 

chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 10 bánh heroin. 

Được biết, đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy (heroin) xuyên quốc gia từ Lào 

qua tỉnh Sơn La vào Thanh Hóa tiêu thụ… 
 

16. KV. SƠN LA: TRÊN 44 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO / KV // Lao động 

xã hội.- Ngày 25/12/2014.- Số 154.- Tr.2. 
 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam phát động từ năm 2000. Từ đó đến nay, Quỹ vì người nghèo tỉnh Sơn La đã nhận được hơn 44 

tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ hơn 1.570 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà; hỗ trợ sản xuất, 

học tập, chữa bệnh, trợ cấp cho trên 2.840 người nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng vũ 

trang, nhân dân đã đóng góp gần 8.000 ngày công giúp đỡ các hộ nghèo. 

Từ đầu năm 2014, “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Sơn La đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của 

các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ trên 5 tỷ đồng. 
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Nhờ có nguồn quỹ này, các địa phương đã hỗ trợ làm được 225 ngôi nhà “Đại đoàn kết”; tặng trên 

790 suất quà cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi… 
 

17. Thanh Đào. TIN VẮN / Thanh Đào // Lao động.- Ngày 26/12/2014.- Số 303.- Tr.4. 
 

Liên đoàn Lao động huyện Mường La (tỉnh Sơn La): Trong năm 2014 có 152/160 cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 95%), trong đó có 62 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa 5 năm (2009 - 2014). 

 

18. Trần Hoàng. HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI TÂY BẮC / Trần Hoàng // 

Tiền phong.- Ngày 26/12/2014.- Số 360.- Tr.13a. 
 

Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2014 vừa được tổ chức tại huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. Đây là hội chợ lần thứ 9 và là sự kiện cuối cùng trong chuỗi 34 sự kiện 

khuyến nông Trung ương năm nay. 

Hội chợ quy tụ gần 200 gian hàng của hơn 100 đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh, trong đó có hơn 60 gian hàng của các đơn vị vùng Tây Bắc. Các mặt hàng được trưng bày, 

giới thiệu tại hội chợ khá đa dạng: Giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, vật tư, thiết bị máy móc... 

Phát biểu tại hội chợ, TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn 

mạnh, đây là hoạt động nhằm tuyên truyền người dân thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ các doanh nghiệp các tỉnh khu vực Tây Bắc và thủ đô Hà Nội 

tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 
 

19. PV. NHÂN SỰ MỚI UBND TỈNH SƠN LA / PV // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

26/12/2014.- Số 258.- Tr.2. 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên 

UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016.  

Cụ thể, tại Quyết định 2354/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh 

Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh; ông Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ. 

Đồng thời, tại Quyết định 2353/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh 

Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016, để nhận nhiệm vụ mới đối với: Ông Nguyễn 

Mạnh Hùng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La; ông Đinh Văn Trưởng, nguyên Giám 

đốc Sở Nội vụ. 
 

20. Hoàng Anh. BẮT 3 ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP 780 VIÊN MA TÚY TỔNG 

HỢP / Hoàng Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 26/12/2014.- Số 360.- Tr.10. 
 

Ngày 25/12, theo thông tin của Đồn Biên phòng Chiềng On (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) 

cho biết, vào khoảng 23 giờ đêm 24/12, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông xã Phiêng 

Khoài (huyện Yên Châu), Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với các lực lượng chống ma túy đã 
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phát hiện, bắt quả tang đối tượng: Tếnh Thị Sao (SN 1970 - Quốc tịch Lào) đang vận chuyển trái 

phép 780 viên ma túy tổng hợp và một gói heroin nhỏ. Bước đầu đối tượng Sao khai nhận, Sao 

được 2 đối tượng thuê vận chuyển số ma túy trên qua Trạm Kiểm soát Biên phòng Keo Muông sẽ 

có người đến lấy hàng và trả tiền công. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp thêm 

hai đối tượng gồm: Lường Văn Cẩm (SN 1970) và Lường Văn Cương (SN 1988), cùng trú tại bản 

Púng, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Qua đấu tranh, Cẩm và Cương khai nhận, đã 

mua số ma túy tổng hợp trên tại bản Keo Lôm (Lào) sau đó tìm cách vận chuyển về Việt Nam bán 

kiếm lời. 

21. Thảo Nguyên. GIỮ HỒN TRI THỨC CỔ NGƯỜI DAO / Thảo Nguyên // Dân tộc và phát 

triển.- Ngày 26/12/2014.- Số 1059.- Tr.6. 
 

Có trong tay gần 30 cuốn sách ghi bằng chữ nôm Dao, nhiều quyển có niên đại đến 

hàng trăm năm, thông hiểu ít nhất 25 cuốn với nhiều mảng khác nhau, biết hát 63 làn điệu, 

thành thạo chữ nôm, am hiểu sâu sắc về văn hóa dân tộc, đó là những nét cơ bản về ông Bàn 

Văn Đức, tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Với những gì ông Đức đã và đang làm được, chúng tôi không nghĩ tuổi đời của ông lại trẻ 

đến vậy (ông Đức sinh năm 1968). Nói chuyện với chúng tôi, ông có vẻ điềm đạm thường thấy ở 

các vị cao niên am hiểu sự đời. Bộ sách hiện có được ông coi như một gia tài quý giá, bởi nói về 

nội dung thì bộ sách này có niên đại trên một nghìn năm. Quyển sách gốc không còn, nhưng nội 

dung thì được chép lại rồi đời truyền đời. Toàn bộ bộ sách được viết bằng chữ nôm Dao trên nền 

giấy dó và dùng mực tàu, bìa sách làm bằng vỏ cây dó giấy.  

Giới thiệu với chúng tôi về bộ sách, ông nói: Sách được chia làm nhiều loại. Bộ thứ nhất là 

sách giáo khoa, dùng cho việc dạy học có 15 cuốn, chia làm ba phần, phần một có 6 quyển (nói về 

nguồn gốc của người Dao) gồm có: “Xẻng cù” (thượng cổ) - một quyển, “nhần tri tho” (Tam tự 

kinh) - một quyển, “Tro khai” (khai thiên lập địa) - hai quyển, “Thiên trù” (thiên tử trọng hiền hào) 

- hai quyển. 

Phần thứ hai có nội dung giáo dục con người (6 quyển): “Chăng quáng”, “Hạ quáng”, hai 

cuốn đầu giáo dục con người cách làm ăn, sinh sống, cách lấy thuốc nam…; “trù chềnh”, “chông 

chềnh”, hai cuốn này giáo dục về đạo làm người; “xú nhuồn” và “chán nhuồn”, hai cuốn sau nói về 

niên đại, 12 con giáp, quy luật âm dương.  

Phần thứ ba nói về triết lý sống: “Xăm kênh” (tam kinh), “xí kênh” (tứ kinh), hai cuốn nói về 

triết lý nhân sinh; “muôn choang” (văn chương), nói về triết lý tạo thiên lập địa. 

Bộ thứ hai là “Tôm dung sâu” (trường ca), bộ này có hai quyển: Quyển thứ nhất dành cho họ 

Bàn, nói về lịch sử dân tộc, kể về các tích truyện về việc hình thành người Dao, truyện khai thiên 

lập địa; quyển thứ hai dành cho họ Lý, Đặng, Triệu (liên quan đến tích truyện hai vị tổ họ Bàn và 

họ Đặng đưa người Dao đi tìm miền đất mới), quyển này là các bài ca dao, dân ca về tình yêu đôi 

lứa, kinh nghiệm sản xuất. Ngoài ra, còn có rất nhiều các quyển sách khác kể về các câu truyện cổ, 

sách lịch vạn niên, sách về các bài hát trong đám tang hay đám cưới… 
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Chúng tôi vừa nghe ông liệt kê vừa không khỏi ngạc nhiên trước sự đồ sộ về số lượng và sự 

phong phú về nội dung của bộ sách. Đồng thời, càng thêm khâm phục tài ghi nhớ và sự am hiểu sâu 

sắc của ông Đức về bộ sách khi tuổi đời còn khá trẻ. Qua trò chuyện, được biết rằng từ đầu năm 

2012, ông là Ủy viên Trung tâm vì sự nghiệp phát triển bền vững miền núi. Là người dịch và soạn 

thảo bộ sách giáo khoa 15 quyển làm tư liệu giảng dạy cho lớp học chữ nôm Dao, đồng thời cùng 

với ông Đặng Văn Tâm, Phó chủ tịch xã Phiêng Luông (Mộc Châu) và ông Triệu Văn Tâm, Bí thư 

Đảng ủy xã Tân Sơn, Mai Châu (Hòa Bình) mở và làm giảng viên cho lớp học nôm Dao đầu tiên 

tại Tân Sơn, với 53 học viên (từ 14/6 đến 20/12/2012). 

Ông Đức cho biết: Trung tâm vì sự nghiệp phát triển miền núi được thành lập với thành viên 

của 7 tỉnh (Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An) có nhiệm 

vụ chỉ đạo, hỗ trợ việc mở các lớp dạy chữ dân tộc (có chứng chỉ). Khi là thành viên của tổ chức 

này, ông Đức được tham gia nhiều hội thảo tổ chức tại Hà Nội và các tỉnh, được gặp gỡ những 

người bạn có cùng chí hướng, ông càng mong muốn được dành mọi tâm huyết của mình cho sự 

nghiệp truyền dạy tri thức dân tộc cho con cháu mình. 
 

22. PV. BẮT GIỮ 2 VỤ TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY / PV // Biên phòng.- Ngày 

26/12/2014.- Số 104.- Tr.6. 
 

Ngày 23/12, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng Sơn La liên tiếp bắt 2 vụ tàng trữ trái phép 

chất ma túy. Cụ thể: Tại bản Cột Mốc, Tân Xuân, Vân Hồ, Đồn Biên phòng Tân Xuân bắt giữ 2 đối 

tượng Lường Văn Soạn, SN 1982, trú tại bản Đông Tà Lào, Tân Xuân, Vân Hồ, Sơn La và Ngần 

Văn Luận, SN 1986, trú tại bản Ta Ván, xã Trung Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa, khi đang tàng trữ 

trái phép chất ma túy. Tang vật các chiến sĩ biên phòng thu giữ là 3,38g heroin. 

Cùng ngày, tại bản Phát, xã Lóng Sập, Mộc Châu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập phối 

hợp với Tổ công tác của Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt quả 

tang đối tượng Tráng A Lự, SN 1985, trú tại bản Pu Nhan, Lóng Sập, Mộc Châu, đang tàng trữ trái 

phép chất ma túy. Tang vật các chiến sĩ biên phòng thu giữ là 5,93g heroin, 1 điện thoại di động. 

Hiện, các đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng và tang vật cho công an huyện xử lý. 
 

23. Hòa Nguyễn. ĐƠN VỊ XỨNG ĐÁNG VỚI CỜ THI ĐUA CỦA THỦ TƯỚNG / Hòa 

Nguyễn // Ánh sáng & cuộc sống.- Tháng 12/2014.- Số 68.- Tr.28-29. 
 

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lao động công ích, Công ty TNHH MTV (Trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên) Môi trường Đô thị Sơn La hàng năm luôn đóng góp công sức không nhỏ 

của mình vào quá trình chăm sóc, bảo vệ và phát triển môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh.  

Công ty Môi trường đô thị Sơn La là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết 

định số 1806/QĐ-UBND ngày 10/7/2004 của UBND tỉnh Sơn La. 10 năm hình thành và phát triển, 

công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho lãnh đạo cấp trên 

nhiều phương án cải thiện, chăm sóc đối với môi trường tỉnh và nhận được sự khen ngợi, đánh giá 
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cao. Với hơn 300 cán bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, cùng với cơ sở hạ tầng kiên 

cố, hiện đại, công ty luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất đến từng đối tác, khách hàng. 

Công ty TNHHNN MTV Môi trường đô thị Sơn La thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải đô thị và xây dựng; quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường  giao thông nội thị 

và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; vườn  hoa, công viên và cây xanh đô thị; dịch vụ quảng 

cáo đô thị, xe tang và  các dịch vụ phục vụ tang lễ; quản lý vận hành hệ thống đèn chiếu sáng, trang 

trí đô thị; thi công xây lắp các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng hạ tầng kỹ  thuật đô thị, 

điện chiếu sáng, trang trí quảng cáo đô thị, vườn  hoa, công viên và cây xanh đô thị; trồng, chăm 

sóc, ươm cây, bảo vệ, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị. Trong từng nhiệm vụ được giao, công 

ty luôn đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và nhận được những phản hồi tích cực từ nhân 

dân. Từng công trình công ty thực hiện luôn đặt tiêu chí chất lượng và sự hài lòng của nhân dân lên 

hàng đầu. 

Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng đô 

thị, duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước, quản lý vườn hoa, công viên, cây xanh đô thị, công tác 

chỉnh trang đô thị và một số hoạt động dịch vụ đô thị khác; trong năm qua, cán bộ công nhân viên 

Công ty Môi trường đô thị Sơn La luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 

đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của thành phố, nhất là qua việc nâng cao chất lượng phục vụ 

vệ sinh môi trường, cải tiến, đổi mới công cụ sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều 

kiện việc làm cho người công nhân. Bên cạnh đó, công ty đầu tư kinh phí cho việc mở rộng diện 

tích quét thu gom, bốc xúc, vận chuyển rác; đầu tư mua sắm, đổi mới phương tiện vận chuyển, 

nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng bãi chứa rác, xây dựng nghĩa trang nhân dân. Một trong 

những thành tích đáng khen ngợi của công ty là dịp lễ kỷ niệm 6 năm thành lập thành phố Sơn La 

được tổ chức tại địa bàn thành phố Sơn La, công ty được giao tổ chức thực hiện công tác phục vụ 

vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, cây xanh đô thị và một số công trình trọng điểm về công tác 

chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện cũng gặp một số 

khó khăn nhất định do điều kiện thời tiết, khí hậu và yêu cầu tiến độ rất cấp bách. Song Ban Giám 

đốc Công ty vẫn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ được giao. Các tuyến đường, tuyến phố thay đổi rõ rệt 

bởi sắc màu lung linh của cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu, đèn điện trang trí rực rỡ. 

Yếu tố an toàn lao động trong sản xuất được ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm và đặt 

lên hàng đầu trong mỗi công trình, dự án. Công ty luôn có các biện pháp tuyên truyền để nâng cao 

ý thức, trách nhiệm của người lao động để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật lao động, 

giảm thiểu tai nạn lao động. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác an toàn lao 

động; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại vào 

sản xuất. Hơn nữa, công ty thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo cho 

người lao động được làm việc trong môi trường an toàn; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, 

điều kiện ăn ở, sinh hoạt, đi lại cho người lao động; nghiên cứu, lựa chọn công nghệ hợp lý, phù 

hợp điều kiện sản xuất nhằm nâng cao mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 
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động. Chính vì vậy mà trong năm qua ở đơn vị không có trường hợp nào vi phạm về trật tự an toàn 

giao thông (ATGT), không để xẩy ra hiện tượng mất an toàn trong lao động. 

Năm 2014 mặc dù có sự ảnh hưởng nhất định do tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng 

ban lãnh đạo công ty vẫn bám sát vào nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh và diễn biến của thị trường 

để tập trung đưa ra nhiều giải pháp tích cực trong sản xuất kinh doanh (SXKD). Công tác SXKD 

luôn được duy trì ổn định và từng bước phát triển vững chắc đi lên. Đời sống của cán bộ công nhân 

viên (CBCNV) công ty được chăm lo, đảm bảo ổn định. Bên cạnh đó, việc thực hiện có nề nếp, có 

hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước cũng được ban lãnh đạo công ty chú trọng. Các 

phong trào văn hóa thể thao và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở từng bước được phát triển mạnh 

mẽ và trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, thu hút nhiều CBCNV tham gia hoạt động. Các 

hoạt động đã có tác động mạnh mẽ, thiết thực tới đời sống tinh thần của CBCNV, tạo ra sân chơi bổ 

ích để từ đó CBCNV hăng say lao động sản xuất, lao động có chất lượng, có năng suất cao, đời 

sống luôn được nâng lên. 

Với những đóng góp to lớn của đơn vị trong thời gian qua, năm 2013, đơn vị vinh dự nhận 

được cờ thi đua khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ khi đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm 

vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La năm 2012; Cờ thi đua của Tổng 

Liên đoàn Lao độngViệt Nam Cờ thi đua toàn diện “Cờ dẫn đầu khối SXKD năm 2012”. Đơn vị 

cũng nhận được nhiều cờ thi đua, giấy khen, bằng khen, bức trướng của nhiều hiệp hội và UBND 

tỉnh Sơn La cho những đóng góp không nhỏ của mình vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. 

Có được kết quả đáng tự hào trong suốt thời gian qua là nhờ sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không 

mệt mỏi của tập thể lãnh đạo, công nhân viên trong công ty và sự hưởng ứng đóng góp của nhân 

dân trên địa bàn. Những cố gắng đó đã tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt cảnh quan môi trường 

sáng - xanh - sạch - đẹp của thành phố. Ðây cũng là tiền đề để thành phố Sơn La tiến kịp cùng các 

đô thị trong cả nước, hội nhập với các đô thị văn minh trong khu vực. 
 

24. Công Tiến Thịnh. TÌM NHAU GIỮA CAO NGUYÊN THƠ MỘNG / Công Tiến Thịnh // 

Giáo dục & Thời đại.- Ngày 28/12/2014.- Số 52.- Tr.40-41. 
 

Thêm một lần chúng tôi đến Mộc Châu - cái cao nguyên nhỏ xinh trên độ cao 1.050m thật 

mênh mông mà thơ mộng, nguyên sơ mà quyến rũ. 

Vừa tan mưa, khí trời êm dịu, mấy trắng tinh ùn trôi lơ lửng trên nền trời xanh biếc. 

Đây cũng là dịp đồng bào các dân tộc Mộc Châu “mở cửa” cao nguyên đón Tết tưng bừng 

tạo nên ngày hội nao nức và nhiều ấn tượng. 

Với 12 dân tộc - 12 sắc màu tươi tắn, độc đáo, hàng vạn người đổ về thị trấn Mộc Châu tạo 

thành những đường hoa, rừng hoa rực rỡ, sinh động vô cùng. 

Trung tâm lễ hội là khu vực sân vận động, nơi đây diễn ra nhiều trò dân gian, diễn xướng, 

hòa tấu cồng chiêng, múa khèn, hội thi ẩm thực, hội chợ thương mại… 

Dòng người còn tản về khu hồ rừng thông, thác Dải Yếm, nông trường chè Ngũ Động… 

Những chàng trai Mông tụ họp quanh lán thắng cố quyện với hương rượu của đồng bào tạo nên dư 
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vị đặc trưng giữa mảnh đất cao nguyên thơ mộng này. Đâu đâu cũng rực rỡ, tươi vui, cũng hiền hòa 

thân thiện, thanh bình. 

Đêm về, trời se lạnh, Mộc Châu như chìm vào giấc mơ màng, gợi cảm… 

Chợ tình, phiêu diêu, ẩn hiện, bao chàng trai cô gái tìm nhau… Cả những người không còn 

tuổi thanh xuân, họ tìm cái cảm giác yêu đương xưa cũ, cầu may chút lộc, phung phiêng chút tình. 
 

 

 

 


