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01. Tuấn Nguyễn. TIN VẮN / Tuấn Nguyễn // Tiền phong.- Ngày 29/8/2015.- Tr.2. 
 

Ngày 28/8, Bộ đội Biên phòng Sơn La bàn giao anh em Giàng A Sang (sinh năm 1990) và 

Giàng A Sạ (sinh năm 1994, ở xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) cùng tang vật cho Công an tỉnh 

Sơn La điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển ma túy. Trước đó, anh em Sang vận chuyển trái phép 

3,8kg thuốc phiện, mua của một người nước ngoài rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. 
 

02. Thuần Việt. NGÀY HỘI CỦA CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Thuần Việt // Phụ nữ Việt 

Nam.- Ngày 02/9/2015.- Số 105.- Tr.9. 
 

Tết Độc lập 2/9 giờ trở thành ngày hội của bà con người Mông ở cao nguyên Mộc Châu 

(Sơn La). Đây cũng là ngày hội đoàn kết của các dân tộc vùng Tây Bắc. Họ cùng kéo nhau về cao 

nguyên để chia vui, để múa hát, mừng quê hương ngày càng phát triển. 

Mùa thu đến, trời cao nguyên trong xanh và sâu thăm thẳm. Từng làn gió se lạnh tràn qua đất 

cao nguyên cũng là lúc bà con nơi đây đã thu hoạch ngô xong. Những đặc sản gà xương đen, lợn bản, 

rau cải mèo của vùng Tây Bắc cũng được bà con người Mông chuẩn bị đầy đủ. Ai cũng mong muốn 

nấu những món ăn ngon nhất để đãi khách. Những nghệ nhân thổi khèn Mông, hạ khèn xuống lau chùi 

cho cây khèn sáng bóng. Các cô gái trong đội văn nghệ của các bản cũng tập tành thật khẩn trương. Tất 

cả như hối hả, tất cả như xôn xao, náo nức đón Tết Độc lập. 
RỘNG CỬA ĐÓN KHÁCH 

Gia đình ông Tráng A Súa ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ thuộc diện hộ khá của bản. 

Ông Súa từng là Phó chủ tịch xã Vân Hồ, nên ông luôn là đầu tàu gương mẫu trong việc phát triển kinh 

tế. “Người Mông luôn mở rộng cửa đón khách ở khắp mọi miền đất nước về với cao nguyên Mộc 

Châu. Đặc biệt là trong những ngày Tết Độc lập, ai đến Mộc Châu cũng được bà con chào đón. Đến 

đây là được mời về nhà, ăn với nhau bữa cơm, uống với nhau chén rượu ngô”, ông Súa vui vẻ cho biết. 

Gia đình ông Súa cũng vừa hoàn thiện ngôi nhà sàn sạch sẽ ở cạnh nhà văn hóa của bản. Năm 

nay, gia đình ông có thể đón 30 đến 40 khách. Ông Súa còn bảo, không chỉ người Mông đón Tết Độc 

lập đâu mà bà con người Kinh, người Thái, người Mường... cũng về Mộc Châu. Bà con người Mông 

thường coi mình như là chủ nhà để đón những vị khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. 

Ông Hà Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ: “Ai ai cũng phải xác định, 

muốn độc lập thật sự thì phải nỗ lực cố gắng xây dựng cao nguyên ngày càng giàu đẹp hơn. Cuộc sống 

của bà con được nâng lên, đói nghèo bị đẩy lùi thì ngày độc lập mới thêm nhiều ý nghĩa”. Cũng theo 

ông Hóa, tận dụng địa thế là rừng núi, xã Tân Xuân đã nuôi được cả nghìn trâu bò. Gia đình nào cũng 

ra sức thi đua, nâng đàn gia súc của gia đình lên nhiều hơn nữa. 

Theo các cụ già người Mông ở bản Pa Kha, xã Loóng Luông khoảng cuối những năm 50 thế kỷ 

XX, vào ngày 1/9, khắp thị trấn Mộc Châu treo nhiều cờ đỏ sao vàng mừng ngày Quốc khánh 2/9. 

Thanh niên ở các bản xa xuống chơi thị trấn, xem cờ, thổi khèn, múa hát với nhau, nhận nhau là anh 

em, rủ nhau đi tâm tình thâu đêm. Đến sáng, họ chia tay, hẹn nhau ngày này năm sau gặp lại. Qua 

nhiều năm, người Mông kéo về thị trấn vui Tết Độc lập ngày một đông, những năm 1960 có tới mấy 

trăm người. Không biết ai đó đã đặt tên cho ngày hội này là Tết Độc lập, mọi người cùng gọi theo cho 

đến nay. Tết Độc lập bị gián đoạn khoảng chục năm trong chiến tranh. Từ 1975, Tết này lại được khôi 

phục và phát triển cho đến nay. 
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU 

Ông Tráng A Páo ở xã Vân Hồ, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Ông là người già nhất cái xã Vân Hồ 

này chứng kiến bao đổi thay của quê hương. Nhớ lại những ngày trước Cách mạng tháng Tám, ông vẫn 

còn chưa hết xót xa. Người Mông vốn sống du canh, du cư, chưa ổn định một chỗ như ngày hôm nay. 

Đến đâu khai hoang, phát nương cũng bị bọn phìa tạo, thực dân Pháp bóc lột và đánh đuổi. Chúng thu tô, 

thu thuế nặng lắm. Nhà có con gà, con lợn nào ngon là chúng bắt. Người Mông sống khổ sở bao năm 

trời. Chuỗi ngày gian khó cứ đeo đẳng lấy những cư dân vốn thích sống du mục ở miền sơn cước này. 

Thế rồi cách mạng nổ ra, đất nước giành được độc lập. Cái cảnh một cổ hai tròng đeo đẳng 

người Mông bao năm đã được xóa bỏ. Bà con được sống trong bầu không khí độc lập, tự chủ, không bị  
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đè nén. Đây là dấu ấn quan trọng nhất đánh dấu bước thay đổi lớn của bà con người Mông. Bà con không 

du canh, du cư nữa mà bắt đầu chọn đất, lập bản, sinh sống yên ổn trên cao nguyên Mộc Châu này. 

Đất lành chim đậu, từ một vài bản người Mông ban đầu, dần dần người Mông ở khắp nơi từ Mù 

Cang Chải, Nghĩa Lộ, Than Uyên cũng kéo xuống tụ họp về đây. Sau mỗi năm cao nguyên lại đông 

hơn. Trên những triền núi biếc, những ngôi nhà gỗ của bà con người Mông tỏa khói. Thêm mỗi bản là 

thêm niềm vui, chung sống trong hòa bình. Đó mới chính là sự thay đổi lớn lao mà bất cứ một bà con 

người Mông nào khi đó cũng cảm nhận được: Cuộc sống của tự do, độc lập. “Tôi được đi học chữ, rồi 

trở thành thầy giáo. Các điểm bản bắt đầu có trường, có lớp. Một việc mà chưa bao giờ con em người 

Mông trước đó có được”, ông Páo nhớ lại. 

Không chỉ riêng các dân tộc thiểu số, từ lâu ngày 2/9/1945 đã có một dấu ấn lớn cả với những 

người của thời đại đó cũng như những thế hệ sau này. Tuy nhiên chỉ các dân tộc thiểu số mới có một 

cái tên hay như thế để đặt cho dịp đặc biệt này. Cùng với thời gian, Tết Độc lập đi vào văn hóa các 

dân tộc. Đời sống của đồng bào càng được cải thiện, Tết Độc lập càng đầy đủ hơn và mang nhiều ý 

nghĩa hơn... - Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Nam. 
 

Cũng xem: 

03. Hồng Tùng. TẾT ĐỘC LẬP TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Hồng Tùng // Nhân dân.- 

Ngày 02/9/2015.- Tr.4. 
 

04. Điêu Thị Cúc. TỔ CHỨC TẾT ĐỘC LẬP, CÁCH LÀM ĐỘC ĐÁO Ở SƠN LA / Điêu Thị 

Cúc // Quân đội nhân dân.- Ngày 02/9/2015.- Tr.9. 
 

Những ngày này về Mộc Châu (Sơn La), mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng, bởi nét 

đẹp văn hóa của đồng bào Mông trong ngày vui đón Tết Độc lập. Với đồng bào Mông ở Mộc Châu, 

việc tổ chức Tết Độc lập đã trở thành một thông lệ từ nhiều năm nay. Từ đêm 31/8 đến 2/9, chính 

quyền địa phương sẽ tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu gồm có: Thi kéo co, đẩy 

gậy, bắn nỏ, múa xòe, đánh tu lu, giã bánh giầy, tung còn, thi văn hóa ẩm thực các dân tộc... Bên cạnh 

đó là những chương trình văn nghệ như biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc... 

Những năm gần đây, dịp nghỉ lễ 2/9 thường được nghỉ dài, tuy nhiên không nhiều địa phương tổ 

chức được một kỳ nghỉ lễ thực sự có ý nghĩa. Tôi nhận thấy, mô hình tổ chức Tết Độc lập của đồng bào 

Mông vô cùng độc đáo, hướng mọi người tới một kỳ nghỉ lễ lành mạnh, vui tươi. Cách tổ chức này 

cũng khiến giao lưu văn hóa giữa các vùng, miền tốt hơn. Bởi lẽ, một số bà con từ Lào Cai, Yên Bái 

ngoài xuống dự Tết Độc lập ở Mộc Châu còn đem theo các sản vật, vải vóc sang trao đổi, mua bán làm 

nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu cùng đủ loại trang phục dân tộc anh em, thắm thêm tình đoàn 

kết giữa cộng đồng các dân tộc. Mô hình Tết Độc lập cần nhân rộng nữa để ngày vui lớn của dân tộc 

ngày càng lan tỏa. 
 

05. Lường Thị Chuyển. CÔNG ĐOÀN Y TẾ TỈNH SƠN LA: NGÀNH Y TẾ TỈNH SƠN LA CAM 

KẾT HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH / Lường Thị Chuyển // Lao động.- 

Ngày 03/9/2015.- Số 202.- Tr.6. 
 

Công đoàn Y tế tỉnh Sơn La vừa phối hợp với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị 

Tập huấn triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “đổi 

mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, do Sở Y tế 

tỉnh Sơn La tổ chức. Tại hội nghị, Công đoàn Y tế tỉnh Sơn La chứng kiến việc ký cam kết giữa giám 

đốc Sở Y tế và giám đốc các bệnh viện trong tỉnh về việc triển khai thực hiện tốt quyết định nói trên 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tham dự hội nghị có các cán bộ chủ chốt của 43 đơn vị y tế trong tỉnh. Theo kế 

hoạch của Sở Y tế tỉnh Sơn La, trong tháng 9 và 10, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

sẽ phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung đã 

được ký kết. Hội nghị đã thể hiện sự quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn Y tế tỉnh 

Sơn La nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng hình 

ảnh đẹp về người cán bộ y tế tỉnh Sơn La.  
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06. Phong Nguyệt. CHUYỆN CHƯA BIẾT VỀ CUỘC VƯỢT NGỤC THÀNH CÔNG KHỎI 

“ĐỊA NGỤC” SƠN LA CỦA NHỮNG NGƯỜI TÙ CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG / Phong Nguyệt 

// Gia đình và Pháp luật.- Ngày 03/9/2015.- Số 71.- Tr.2. 
 

Với sự thông minh, khéo léo, tài đối đáp mà hai ông cứ thế đi qua mũi bọn tri châu, phìa,  

tạo, quản, những kẻ đang truy lùng 4 người trốn tù nguy hiểm. 
 KHỐC LIỆT CỦA NHÀ NGỤC SƠN LA 

Trong căn phòng nhỏ, nằm ở góc trái biệt thự cổ ở phố Hàng Chuối, có đôi vợ chồng già sống  

lặng lẽ, bình dị. Ông lão tóc trắng như cước, lững thững, lò dò đi bộ mỗi buổi sớm là ông Nguyễn Văn 

Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông là cựu tù chính trị Sơn La, người đã tham gia cuộc vượt 

ngục huyền thoại, đã đi vào lịch sử nước nhà từ gần 70 năm trước. 

Giờ đây, đã ở tuổi 90, tay chân chậm chạp, đôi mắt đục mờ, thế nhưng, ông vẫn minh mẫn và 

uyên bác. Ngày cũng như đêm, ông vẫn dán mắt vào những quyển sách. Ông trân trọng tặng tôi cuốn 

Hồi ký cách mạng “Suối reo năm ấy”, nói về sự khốc liệt của Nhà ngục Sơn La. Nghe ông trò chuyện 

về những tháng ngày trong ngục Sơn La, trong tôi lại ùa về những năm tháng tuổi thơ cắp sách đến 

trường, được nghe thầy cô giảng bài “Cây đào Tô Hiệu” với lòng xúc động thành kính. Rưng rưng dòng 

lệ, ông trở về với những tháng ngày tù đày và cuộc vượt ngục ly kỳ, đã đi vào huyền thoại năm xưa. 

Sơn La là một tỉnh miền núi, cách Hà Nội hơn 300 cây số, thuở đó nổi tiếng “rừng thiêng nước 

độc”. Chẳng thế mà có câu ca “Nước Sơn La, ma Tạ Bú”, rồi thì “Ai lên Hát Lót, Chiềng Lề/ Khi đi thì 

dễ, khi về thì không”. Không thể chém giết cùng lúc hàng ngàn cán bộ yêu nước, thực dân Pháp đã thực 

hiện một âm mưu thâm độc là lợi dụng điều kiện khí hậu khắc nghiệt, kết hợp với chế độ ăn uống kham 

khổ, lao động khổ sai, cực nhọc… để giết dần, giết mòn cả thể xác lẫn tinh thần người tù chính trị. 

Trong báo cáo của Công sứ Sơn La Xanh Pu-lốp, gửi Thống sứ Bắc Kỳ có đoạn: “Chỉ cần một 

thời gian không lâu, sốt rét, bệnh tật và công việc khổ sai sẽ tiêu hao chúng một cách êm thấm”. Rồi 

thì: “Chỉ trong 6 tháng vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng trở nên hiền lành”. Sự thực là chỉ riêng 8 tháng 

năm 1933 đã có 27 tù nhân chính trị bị chết vì bệnh sốt rét. 

Trước tình cảnh khốc liệt như vậy, cộng với tình hình phong trào cách mạng lên cao, mà Đảng 

ta lại thiếu cán bộ trầm trọng, Chi ủy Nhà tù Sơn La đã quyết định lên kế hoạch tổ chức vượt ngục. Thế 

nhưng, vượt ngục thế nào đây, trong khi vừa mới đó, hai đồng chí là Đàm Văn Lý và Hoàng Văn 

Tường đã phải bỏ mạng giữa rừng xanh vì trốn không thành. 

Nhớ lại hai đồng chí của mình, ông Trân rưng rưng xúc động: “Đó là một chiều thứ 7, kíp đi làm 

vườn rau Phông-xi-on-ne ở bản Giảng về báo tin có hai đồng chí xin phép vào rừng đại tiện rồi trốn 

luôn. Mọi người xác định được ngay, đó là đồng chí Lý và Tường, quê ở Cao Bằng, hai đồng chí đã 

từng tham gia tích cực phong trào 1936 - 1939 ở Cao Bằng. 

Mặc dù hai đồng chí hành động theo ý cá nhân, không có sự lãnh đạo của Chi ủy, chúng tôi vẫn 

đánh giá hai đồng chí là những người cách mạng tốt. Ngay đêm đầu hai anh đã lợi dụng lúc kẻ thù còn 

chưa kịp tổ chức săn đuổi để cố đi được càng xa càng tốt, nhưng vì đêm tối xuyên rừng, không dám đi 

đường cái, hai anh chỉ đi được 5 - 6km. 

Tất cả chúng tôi đều hồi hộp nghe ngóng tin tức của hai anh. Dân bản đã phát hiện được dấu vết 

của hai anh, thế là họ hò nhau đốt đuốc, canh gác lùng sục cả đêm trong rừng. Thế rồi, tin đau buồn đã 

đến với chúng tôi: Anh Lý và anh Tường mò xuống suối lấy nước vào ban đêm bị lính dõng phục kích 

bắn. Đồng chí Lý bị thương và bị bắt. 

Buổi chiều, hết giờ lao động, từng tốp chúng tôi quay về nhà ngục. Như có linh tính báo trước, 

không ai không hồi hộp xúc động khi bước chân qua cổng sắt. Trên một chiếc ghế đẩu, một đầu lâu 

người đặt bên một hòm gỗ vuông. Mọi người nín lặng rảo bước về trại, ngồi phịch xuống sàn, không 

buồn cởi nón ra, người thì rơm rớm nước mắt, người thì nức nở thành tiếng”. 

Kể đến đây, ông Trân im lặng, mái đầu bạc rung rung. Ông đang tưởng nhớ đến hai người bạn  

tù, hai đồng chí xấu số. Ông với chiếc khăn thấm những giọt nước mắt hiếm hoi đang chực ứa tràn. 

Việc hai đồng chí Tường và Lý trốn tù thất bại không những không làm Chi ủy nao núng, mà đó lại là 

bài học lớn để rút kinh nghiệm. 

Bước đầu tiên là chuẩn bị bản đồ địa hình Sơn La. Chi ủy đã phân tích bản đồ và xác định: Chỉ 
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có đi theo hướng Bắc, vượt qua sông Đà sang vùng Nghĩa Lộ, rồi từ đó về Yên Bái, Tuyên Quang, Phú 

Thọ, Vĩnh Yên, đều có cơ sở cách mạng. Đồng chí Bân, người anh cả của Đảng Quốc dân có nhiệm vụ 

liên hệ với cơ sở bên ngoài làm thẻ thuế thân. Mấy anh nhà bếp chuẩn bị gạo rang, anh lò rèn chế súng, 

quần áo Thái đã có sẵn ở nhà mồ của người Thái. 

Trong quá trình chuẩn bị, suốt mấy tháng trời, những đồng chí nằm trong danh sách đều tranh  

thủ luyện tập đi bộ khi phải lên núi lao động khổ sai, mỗi ngày tập đi khoảng 20 đến 30 cây số. Vấn đề 

khó nhất là tìm người dẫn đường. Giữa lúc đó thì đồng chí Mùi và đồng chí Cô báo cáo vừa gặp được 

nhóm người Hoa ở dưới xuôi lên Sơn La buôn thuốc phiện lậu. Những thương nhân người Hoa này có 

đường đi riêng bí mật từ Sơn La về Móng Cái. Hai bên đã ngay lập tức thỏa thuận: Những người tù sẽ 

đảm bảo cho thương nhân người Hoa qua vùng du kích an toàn, còn thương nhân người Hoa có nhiệm 

vụ chỉ đường. Hai bên đã đồng ý hợp tác. 

Từ giữa năm 1943, việc hoàn tất chuẩn bị vượt ngục trở nên cấp bách hơn lúc nào hết. Thế 

nhưng, mấy người cầm đầu tổ chức thương nhân người Hoa đã bị bắt và bị tống vào ngục. Vậy là kế 

hoạch tổ chức vượt ngục cho 12 đồng chí cốt cán của Đảng tưởng như đã bị phá sản. Đoàn tù nặng án 

đã được lên danh sách, chỉ nay mai thôi sẽ lên đường về Hà Nội rồi ra Côn Đảo, và như vậy, hy vọng 

vượt ngục sẽ không còn nữa. Bao nhiêu công sức chuẩn bị chẳng lẽ tan thành mây khói, trong khi đó 

Đảng ta đang thiếu cán bộ trầm trọng để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp đến gần? 

Ông Trân và ông Hiểu được Chi ủy phân công chuẩn bị kế hoạch vượt ngục đã bàn nhau: “Không 

có anh em thương nhân người Hoa thì ta dùng anh em thanh niên người Thái dẫn đường. Tất nhiên, đi 

với anh em người Thái thì không thể đi được nhiều người, nhưng thà được ít còn hơn không được ai”. 

Lúc này, hai ông nhận định trong Tổ Thanh niên Cứu quốc Thái ở Mường La do hai ông trực 

tiếp xây dựng có đồng chí Lò Văn Giá hội đủ điều kiện làm nhiệm vụ dẫn đường. Đồng chí Lò Văn Giá 

đã được ông Trân và ông Hiểu thử thách từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường nên một lòng 

hướng theo cách mạng. 
 CUỘC VƯỢT NGỤC 

Chi ủy đã xác định được 3 đồng chí vượt ngục gồm Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân, Lưu 

Đức Hiểu. Cả ba đồng chí ngoài những tiêu chuẩn cơ bản chung còn phải có những ưu thế riêng, thuận 

lợi cho cuộc vượt ngục. Kế hoạch vượt ngục được đưa ra Chi ủy xem xét, đa số đồng ý song cũng có 

một số ý kiến khác: “Tổ chức vượt ngục được ít người thế này thì phí quá, chờ cơ hội tổ chức được 

nhiều người thì tốt hơn”. 

Đồng chí Tô Hiệu tuy đã yếu, bị cách ly ở phòng khác vì bệnh lao song vẫn phát biểu với tất cả 

tinh thần, trách nhiệm: “Lúc này, Đảng đang cần cán bộ, không đưa ra được nhiều thì ít cũng được, còn 

hơn chờ mãi, không đưa ra được ai”.  

Nếu như đi với đoàn người Hoa thì ông Bằng được xếp vị trí số một, song đi với người Thái thì 

phải đi bộ, mà ông Bằng đã lớn tuổi nên sẽ rất khó khăn. Ông Nguyễn Văn Trân và ông Lưu Đức Hiểu 

đã được Chi ủy giao cho trách nhiệm trình bày để ông Bằng thấy hết những khó khăn, nguy hiểm của 

chuyến vượt ngục này. Thế nhưng, đồng chí Sao Đỏ, người cộng sản nổi tiếng kiên trung, bất khuất 

trước sau chỉ nói: “Vô luận thế nào các đồng chí không tổ chức vượt ngục thì thôi, đã tổ chức thì phải 

để tôi tham gia. Tất cả các khó khăn, nguy hiểm, các đồng chí chịu đựng được thì tôi cũng có thể chịu 

đựng được. Cùng nữa có phải hy sinh giữa đường thì cũng phải chịu”. Với tinh thần quyết tâm cao, Chi 

ủy đã đồng ý để ông Bằng đi. 

Theo kế hoạch, ngày mùng 2 tháng 8 sẽ là ngày tập thể tù chính trị, theo truyền thống sẽ tổ chức 

bữa liên hoan lớn. Lần này, tổ chức liên hoan còn có ngụ ý tiễn đưa 4 đồng chí vượt ngục. Sớm 

3/8/1943, 4 đồng chí sẽ bắt đầu ra đi từ nhà tù khét tiếng này. Kế hoạch vạch ra là phải làm thế nào đi 

từ sáng sớm đến chiều tối sẽ đến Tạ Chan, bên bờ sông Đà, dài 50 cây số. Ngay chiều tối phải vượt 

sông sang đất Yên Bái thì mới thoát. 

Để bọn cai tù không phát hiện thiếu 4 người trong suốt thời gian từ sáng sớm đến chiều tối, Chi 

bộ Nhà tù đã dùng 4 chiếc chăn, chiếu làm giả như có 4 người đang ốm trong tù, không đi làm được, 

vậy nên, khi chúng điểm danh mấy lần thì vẫn thấy đủ. Chỉ đến 9h đêm, bọn cai ngục vào hẳn trong tù 

điểm danh thì mới phát hiện, lúc đó thì 4 đồng chí đã ra khỏi đất Sơn La. 
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Ông Trân nhớ lại: “Buổi liên hoan chia tay ai cũng chúc tụng nhau. Thấy đồng chí Tô Hiệu ốm 

yếu vẫn lò dò ra, ai cũng xúc động. Tôi muốn nắm chặt tay anh, muốn ngồi bên anh thật lâu, vì lần chia 

tay này có thể là vĩnh biệt. Người đồng chí đàn anh hiền hòa, đôn hậu, làm việc quên mình vì cách 

mạng, rất gần gũi, yêu thương quần chúng. Mỗi người chúng tôi đều tranh thủ từ biệt các đồng chí Chi 

ủy ở lại như Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn, Ngô Văn Quỳnh và một số đồng chí trong Chi ủy biết rõ 

cuộc vượt ngục của chúng tôi. Lúc đó, trong lòng tôi có bao cảm xúc. Tôi thầm thốt lên rằng: “Ôi các 

anh! Sớm mai đây chúng ta sẽ xa nhau, các anh sẽ phải đi Côn Đảo. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt ngục ra 

ngoài hoạt động. Sự nghiệp cách mạng còn dài. Chúng ta nhất thiết sẽ còn gặp lại nhau, bởi chúng ta 

cùng có chung một sự nghiệp sắt đá là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp”. 

Kỷ niệm về những ngày vượt ngục, lang thang trong rừng còn mãi hằn in trong tâm trí ông Trân. 

Ông bồi hồi nhớ lại: “Thoát ra khỏi nhà tù, chúng tôi nhanh nhẹn cải trang, mặc quần áo Thái, đội nón 

chóp lông, cắp ô trắng, đeo dao và chia làm hai toán. Tôi và anh Hiểu cùng người thanh niên Thái Lò 

Văn Giá đi trước. Anh Bằng và anh Ninh đi sau. Cứ thế, bọn sau trông hút bọn trước mà rảo bước. Như 

kế hoạch, chúng tôi đã đến bờ sông Đà vào lúc chiều tối, thế nhưng, do mưa to trên thượng nguồn, lũ 

đột ngột đổ về, không tài nào sang sông được. Thuê đò không ai dám chở. Chúng tôi định kiếm khúc 

gỗ để ôm rồi vượt qua sông, thế nhưng, những cây gỗ trôi trên sông đều bị nước cuốn chìm nghỉm từng 

quãng xa mới lại nổi lên mà ngần ngại, không ai dám bơi nữa”. 
TRỞ VỀ VỚI NHÂN DÂN 

Đêm đó, nhóm vượt ngục tìm một con suối và lội ra giữa dòng ngủ trên những tảng đá. Hôm 

sau, ông Bằng vạch ra kế hoạch mới: Xuyên rừng trở về Chiềng Đông, qua Yên Châu, Mộc Châu theo 

đường Hòa Bình về Hà Đông. Mọi người đồng ý. Lúc này, bọn đế quốc đã săn lùng ráo riết, nhóm vượt 

ngục phải cắt rừng mà đi. 

Những ngày đó, mưa như trút nước, mặt rát cứ như ai đó ném sỏi. Dưới suối lũ chảy phăng 

phăng. Trong lúc vượt suối, ông Trân bị dòng nước xiết cuốn đi một quãng xa, may mà bíu được vào 

một cành cây mới thoát chết. Họ bì bõm như đàn chuột. Chân mỏi, bụng đói, sờ đến bọc cơm khô mang 

theo thì đã ướt nhão và bốc mùi. Thế nhưng, vẫn phải ăn, vứt đi là chết đói. Đi suốt một ngày mà 

không tìm được mái nhà nào, nhóm vượt ngục đành quây lưng vào nhau, trên một mô đá mà ngủ. 

Nhưng chẳng ai chợp mắt được vì rét, đói và lo bị quân lính đuổi theo hay dân chúng sục sạo bắt được 

cắt đầu đem nộp cho Chánh sứ. 

Hôm sau, nhóm vượt ngục lại lên đường sớm, cơm thiu, cơm nhão cũng hết, họ phải lấy quả 

ngái chín, ổi xanh, ngắt rau cải xoong mọc bên bờ suối ăn sống. Đi bộ đến chiều thì đến Yên Châu, 

bước lên đường cái về Hà Nội. Lúc này, ông Trân và ông Hiểu vẫn mặc trang phục người Thái vì nói 

sõi tiếng Thái, ông Bằng, ông Ninh không nói được tiếng Thái thì mặc quần áo theo kiểu phu làm 

đường. Nhóm vượt ngục vẫn chia làm hai tốp, tốp nọ báo cho tốp kia nếu gặp nguy hiểm. 

Trong quá trình đi đường, ông Trân và ông Hiểu đóng giả người Thái nên không gặp nguy hiểm 

gì. Ông Bằng và ông Ninh thì mấy lần suýt mất mạng. Tuy nhiên, với sự thông minh, khéo léo, tài đối 

đáp mà hai ông cứ thế đi qua mũi bọn tri châu, phìa, tạo, quản, những kẻ đang truy lùng 4 người trốn tù 

nguy hiểm. Hai ông còn cả gan vào nhà tên tri châu khét tiếng độc ác để ngủ nhờ, lại được chúng làm 

bữa thết đãi trịnh trọng, vì hai ông giới thiệu là… người nhà cụ sứ. Thậm chí, có lần ông Bằng và ông 

Ninh vào một gia đình người Thái ở gần trang trại nuôi dê của tên Cút-xô để ngủ nhờ, sáng hôm sau đi 

đường dò hỏi mới hú vía vì chủ nhà là một tay sai đắc lực của Cút-xô. 

Nhóm ông Trân ngồi chờ ông Bằng và ông Ninh ở Suối Rút suốt một ngày mới gặp. Từ đây, 

nhóm vượt ngục xuôi Hà Nội. Đồng chí Lò Văn Giá đưa nhóm vượt ngục đến Suối Rút là hết phận sự. 

Cuộc chia tay với người thanh niên Thái can trường ngậm ngùi cảm động. Ông Trân nhớ lại: “Nhóm 

vượt ngục chúng tôi thuê thuyền sang chợ Phượng (Hòa Bình), còn nhìn theo bóng người thanh niên  

Thái và khắc cái tên Giá của anh vào lòng”. 

Trở về Hà Nội, nhóm vượt ngục nhanh chóng bắt liên lạc với các sơ sở cách mạng. Đồng chí có 

biệt danh To Đầu (ông Trần Đăng Ninh) đã bị bọn mật thám bắt lại khi đang hoạt động ở Hưng Yên. 

Dùng đủ mọi hình thức tra tấn, bọn mật thám không moi được thông tin gì từ phía ông Ninh, chúng đã 

tống ông vào nhà giam Hỏa Lò với cái án tù đến năm 83 tuổi. 
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Hoạt động ở Hà Nội được ít lâu thì ông Trân nghe tin anh thanh niên người Thái Lò Văn Giá đã 

bị bọn Công sứ Sơn La bắt. Sau khi nhóm tù chính trị vượt ngục thành công, tên Công sứ đã tập hợp tất 

cả thanh niên ở những bản quanh đó để thẩm vấn, chúng thấy thiếu anh Giá. Dùng đủ hình thức dụ dỗ, 

tra tấn không khai thác được tin tức gì, bởi vì anh Giá đã được các chiến sỹ rèn luyện, thử thách đi theo 

con đường cách mạng. Bực mình, tên Công sứ đã đem anh Giá ra trường bắn. Hình ảnh anh Giá ngã 

xuống như ngọn lửa thổi bùng lên khí thế cách mạng ở các bản làng Sơn La. 
 

07. Thanh Hà. HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA: NHIỀU NGƯỜI CAO TUỔI LÀM KINH TẾ 

GIỎI / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 01/9/2015.- Số 139.- Tr.5. 
 

Nhiều năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi huyện Mường La, tỉnh Sơn La đẩy mạnh phong 

trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương, nhiều người cao tuổi còn sức khỏe tích cực lao động sản 

xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội. Không chỉ giàu kinh nghiệm thực tế, người cao tuổi huyện 

Mường La còn nỗ lực học hỏi, vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hiệu quả ngày càng 

cao. 5 năm qua, toàn huyện có 410 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp. Hội Người cao tuổi xã 

Mường Bú có gia đình các ông, bà Quàng Văn È, Lò Văn Sừa, Lèo Thị Chanh, Lèo Thị Bốn, Lèo Thị 

Canh xây dựng mô hình chăn nuôi, vườn, ao chuồng thu nhập hằng năm từ 200 đến 300 triệu đồng. 

Hội Người cao tuổi xã Ngọc Chiến được giao 80ha sơn tra và 21ha tre giao cho 10 chi hội. Từng 

Chi hội tổ chức chăm sóc, bảo vệ rừng, hằng năm thu 15 đến 20 triệu đồng góp phần tăng nguồn Quỹ 

chi công tác Hội. Ông Lò Văn Chinh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã mở dịch vụ hệ thống tắm nước 

nóng thu hút khách du lịch tham quan. Ông Quàng Văn Inh, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã chỉ 

đạo con cháu nhận dự án ươm giống cây sơn tra phục vụ bà con; làm dịch vụ xay xát, vận tải, chăn 

nuôi, sửa chữa xe máy... mỗi năm trừ chi phí, lãi hơn 200 triệu đồng. 

Hội Người cao tuổi xã Mường Chùm có ông Quàng Văn Phan là thương binh tích cực phát triển 

kinh tế gia đình, làm trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê, gà vịt... hằng năm thu hơn 100 triệu đồng. Nhiều 

người cao tuổi tuổi cao, sức yếu vẫn tham gia công tác Hội, gương mẫu vận động con cháu tích cực lao 

động sản xuất giỏi, góp phần xây dựng nông thôn mới như các ông Vì Văn Ọt, Lò Văn Đưa, Quàng 

Văn Đỉnh, Quàng Thị Hặc. Nhiều người cao tuổi xã Chiềng Lao thu được từ các nguồn chăn nuôi, 

trồng trọt, kinh doanh thu từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Xã Pi Toong có các ông Cầm Chính Trân bản 

Nà Cài; ông Lò Văn Phiêu, Quàng Văn Bốn ở bản Lứa; ông Lò Văn Phanh, Lò Văn Lánh bản Nà 

Nôm... làm giàu chính đáng bằng mô hình vườn - ao - chuồng, mỗi năm thu nhập từ vài chục đến vài 

trăm triệu đồng. Xã Chiềng San có các hội viên: Lèo Văn Lanh, làm trang trại chăn nuôi dê, mỗi năm 

thu 35 triệu đồng; Lò Văn Hường trồng cây ăn quả thu 32 triệu đồng/năm; Lò Văn Sôn chăn nuôi gia 

súc mỗi năm thu 28 triệu đồng... 

Tinh thần “nêu gương sáng” của người cao tuổi huyện Mường La được cấp ủy, chính quyền và 

nhân dân địa phương trân trọng, đánh giá cao. 
 

08. PV. GIÁO VIÊN SÔNG MÃ HỖ TRỢ 15 TẤN GẠO CHO HỌC SINH BÁN TRÚ / PV // 

Giáo dục và thời đại.- Ngày 01/9/2015.- Số 209.- Tr.7. 
 

Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã đã vận động hơn 

2.000 cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục thuộc các trường học trên địa bàn ủng hộ để mua gạo giúp 

các em học sinh các trường bán trú. Tổng số tiền ủng hộ trên 210 triệu đồng, Phòng đã mua 15 tấn gạo 

chuyển cho các trường học bán trú thuộc 5 xã: Bó Sinh, Chiềng En, Đứa Mòn, Mường Cai, Mường Lầm. 
 

09. Phạm Thị Yến. CƠM LAM TÂY BẮC / Phạm Thị Yến // Kiến thức gia đình.- Ngày 

03/9/2015.- Số 36.- Tr.26. 
 

Tôi sinh ra và lớn lên tại miền núi phía Tây Bắc, một huyện nhỏ của tỉnh Sơn La. Nếu có ai đó 

hỏi món ăn nào bạn cho là nổi tiếng và mang đậm hương vị rừng núi hoang sơ, tôi sẽ không ngần ngại 

mà trả lời: Cơm lam. 

Để giải thích cho tên gọi của món ăn này bà con người Thái quê tôi nói: “Lam trong món cơm  
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lam theo tiếng dân tộc có nghĩa là nướng chín một thứ gì đó trong ống tre, ống nứa”. Nếu ai đó một 

lần lên Tây Bắc công tác và muốn thưởng thức món ăn của người bản địa thì chắc hẳn trong thực 

đơn của nhà hàng sẽ không thể thiếu món cơm lam. Tuy nhiên, không phải lúc nào hay bất cứ mùa nào 

trong năm bạn lên Tây Bắc là được thưởng thức món ăn dân dã này mà phải chọn đúng thời điểm hay 

may mắn đúng dịp thì mới có cơ hội thưởng thức. Bởi ống nứa để làm món cơm này chỉ có vào những 

tháng 10, 11 của năm là rộ nhất và cây nứa lúc này cũng cho cơm có vị ngon nhất. 

Để chuẩn bị cho món cơm lam, trước tiên bà con người dân tộc Thái phải chuẩn bị gạo nếp tan 

có nguồn gốc từ Mường Chanh (đó là một xã nhỏ) nơi nổi tiếng có thứ gạo nếp nương ngon, dẻo và 

thơm. Nếu không có gạo nếp nương Mường Chanh thì chuẩn bị gạo nếp Điện Biên cũng ngon 

không kém. Sau khi đã chọn được gạo và chặt được những ống nứa có độ tuổi vừa phải, bởi nếu 

ống nứa già quá thì sẽ không tiết ra được nước “thơm” của “đất trời” tích tụ trong ống. Còn nếu ống 

nứa non quá thì khi nướng cơm lam dễ bị cháy. Gạo nếp đem ngâm chừng từ 5 tới 8 tiếng, khi 

ngâm gạo bỏ thêm một chút muối để sau khi nướng cơm sẽ có vị đặm và bùi hơn, khi đã được 

những hạt gạo nở “no” nước thì lúc đó đem cho gạo vào trong ống nứa, khi cho gạo vào ống nứa 

không được lèn chặt gạo, làm như vậy sẽ khiến cho lúc nướng hạt gạo không còn không gian để nở 

và sẽ khiến món cơm mất độ dẻo hạt cơm sẽ cứng. 

Gạo sau khi đã cho vừa phải trong ống và cách miệng ống một khoảng từ 4 - 5cm thì cho nước 

vào từ từ trong ống đến khi thấy nước ngập gạo là được. Lúc này lấy lá dong đã được quấn tròn vừa 

miệng ống để nút chặt. Chuẩn bị sẵn bếp củi với nhiều than hoa đang độ đượm nhất, công đoạn 

nướng cơm lam trên bếp là khâu quan trọng nhất, bởi lúc này đòi hỏi khả năng nhanh và khéo léo, 

đều tay của người làm. Nếu không khéo trở các ống nứa cơm lam rất dễ bị cháy và không chín đều. 

Khi lửa đang cháy đều thì dựng các ống cơm lam quanh bếp lửa, đợi đến khi thấy ống cơm có hiện 

tượng sôi nhẹ, có mùi thơm từ gạo bốc ra thì bớt lửa và chờ thêm khoảng 5 phút lúc này mới đặt 

ống cơm lam nằm ngang và luôn túc trực để xoay đều ống nứa cho cơm chín đều. Đây chính là lúc 

thể hiện sự bền bỉ, khéo tay, sự đảm đang của những người phụ nữ dân tộc trong việc làm cơm thết 

đãi người thân hay bạn bè. 

Khi cơm chín nhấc ra khỏi bếp, chờ tới khi ống nứa bớt nóng thì dùng dao tách nhẹ lớp vỏ bên 

ngoài của ống nứa (không tách hết toàn bộ thân nứa tới tận sườn cơm). Lúc này thân ống nứa là một 

lớp mỏng của ống, dùng tay bóc từng mảng ống nứa mỏng này ra sẽ thấy lộ ra một lớp màng lụa mỏng 

tang bao quanh khúc cơm. Khúc cơm dài bằng đúng chiều dài của ống nứa. Khi ăn gia chủ sẽ bẻ cơm 

thành những phần đều nhau vừa phải phù hợp với chiếc đĩa. Hương thơm của nếp nương hòa quyện với 

vị ngọt thanh của nước trong ống nứa, mùi nồng đượm của bếp lửa, tất cả hòa vào nhau tạo nên một 

hương vị đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Cơm lam ăn kèm với muối giã cùng rau thơm, ớt, tỏi, mắc 

khén (một loại hạt có mùi thơm) rất hợp. Ẩm thực Việt Nam đã rất nổi tiếng với bè bạn thế giới và một 

trong những món ăn độc đáo và làm phong phú thêm trong danh sách các món ngon của Việt Nam 

cũng cần phải kể tới những món ăn dân dã mà ấm áp tình người của bà con các dân tộc nước ta. Cơm 

lam chính là một phần làm nên nét độc đáo đó cho ẩm thực người Việt. Chẳng vậy mà ngược dòng thời 

gian quay lại quá khứ hào hùng của dân tộc, trong kháng chiến chống Pháp nhà thơ Quang Dũng đã 

từng viết về hương thơm độc đáo của mùi nếp nương núi rừng Tây Bắc “nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói 

- Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”.  
 

10. Kiều Thiện. NGƯỜI HỒI SINH THUNG LŨNG CỌ PHIÊNG DÌA / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 04/9/2015.- Số 212.- Tr.6-7. 
 

Không chỉ hồi sinh thung lũng Cọ Phiêng Dìa hoang hóa, anh Lò Văn Nghĩ (bản Sẳng, xã 

Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) còn trực tiếp hướng dẫn các hộ nghèo cách làm ăn bằng chính 

mô hình trang trại của mình. 
KHẮC LÀM KHẮC THÀNH CÔNG 

Nếu như người Thái ở vùng cao Tây Bắc luôn có câu châm ngôn “khắc đi khắc đến” để động 

viên mình trước mỗi chuyến đi xa nhiều vất vả thì với quá trình làm giàu của anh Lò Văn Nghĩ cũng 

ứng nghiệm với câu nói này. Hành trình làm giàu của anh Nghĩ đúng là “khắc làm... khắc thành công”. 

Hơn chục năm trước, khi cả bản Sẳng vẫn là hầu hết hộ đói nghèo thì gia đình anh Nghĩ đã  
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thuộc vào hàng có “của ăn của để” và anh được bầu làm Phó Chi hội trưởng nông dân của bản. Đất bản 

Sẳng vốn chật hẹp, ruộng nước hiếm nên trông chờ chủ yếu vào đất nương dốc. Muốn có ruộng trồng 

lúa nước thì phải khai hoang, phục hóa. Anh Nghĩ đã trần mình tu bổ, khai hoang được hơn 1.600m2 

ruộng nước dọc suối Nậm La: “Nhưng nếu cứ trồng lúa nước theo cách cũ thì năng suất thấp lắm. Thấy 

ở đâu tổ chức tập huấn khuyến nông là tôi tìm đến nghe, ghi chép cẩn thận rồi áp dụng vào mấy ruộng 

lúa nước của gia đình. Nhờ vậy, năng suất lúa của gia đình thường đạt gần 2 tấn/vụ, đủ lương thực cho 

gia đình 5 - 6 miệng ăn” - anh Nghĩ kể. 

Xòe bàn tay thô ráp, to bè ra trước mặt tôi, anh Nghĩ cười nói: “Tôi là người đầu tiên của bản 

dùng ngô giống mới, bón phân cho cây trồng trên nương, nuôi trâu, bò, lợn, gà mang tính hàng hóa. 

Rồi đầu tư cả máy xay xát, máy cày tay, công nông, làm trang trại...”. Anh Nghĩ làm trang trại ở thung 

lũng Cọ Phiêng Dìa vốn bao năm bỏ hoang vì đất dốc, đường lên khó khăn, xa bản. Hiện với gần 0,5ha 

đất đồi dốc ấy, anh Nghĩ đã có nguồn thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng. 
CỨU MÌNH VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC 

Đó là quan điểm vượt khó, làm kinh tế của anh Lò Văn Nghĩ. Với nguồn lãi ròng mỗi năm tới 

gần 200 triệu đồng từ kinh tế trang trại, anh Nghĩ có thừa vốn để làm những ngôi nhà cao tầng, sắm xe 

ô tô con và kinh doanh ngoài thành phố. Nhưng anh vẫn bám bản, bám dân để giúp được nhiều người 

làm theo mình. 

Đi thăm trang trại của anh mới hiểu những tâm sự của anh Nghĩ là rất chân thành. Trang trại của 

anh nằm sâu trong vách núi. Tại đây, ngoài rất nhiều cây ăn quả, cây công nghiệp như xoài, nhãn, bưởi, 

cà phê... thì còn mấy dãy nhà tạm. Anh Nghĩ cho hay: “Tôi nuôi hàng chục con lợn nái và lợn thịt, mỗi 

năm xuất chuồng khoảng chục tấn lợn hơi. Tôi còn nuôi gần 200 con vịt đẻ, đó là nguồn thu hàng ngày 

để lấy cái đầu tư cho những cái dài hơi hơn. Gà thả vườn của tôi cũng có mấy trăm con, lúc nào cần 

khoản chi dăm bảy triệu đồng là chỉ khoảng nửa tiếng sau là có thể đáp ứng. Ngoài ra tôi còn nuôi 

nhiều ngan, ngỗng rồi trồng cả nấm...”. Nông dân trong bản Sẳng ai cũng có thể đến thăm và học hỏi 

kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt ở trang trại của anh Nghĩ. Đã có hàng trăm lượt hộ nghèo 

được anh Nghĩ hỗ trợ giống gia cầm, gia súc. Nhận xét về anh Nghĩ, bà Quàng Thị Mai, nông dân bản 

Sẳng, chia sẻ: “Quý nhất là Nghĩ làm giàu nhưng không từ chối ai khi họ cần giúp đỡ. Vì thế bản này 

không chỉ khá lên về kinh tế mà còn ấm êm hơn nhiều. Ai cũng muốn Nghĩ làm trưởng bản mãi thôi...”. 

“Anh Nghĩ không chỉ lo xóa nghèo làm giàu cho chính gia đình mình mà còn biết chăm lo cho 

nhiều hộ dân khác. Những mô hình làm ăn của anh Nghĩ rất phù hợp với người nghèo...” - Ông Lù 

Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm. 
 

11. Đình Hợi. CUỘC SỐNG MỚI TRÊN NHỮNG BẢN LÀNG Ở SƠN LA / Đình Hợi // Kinh tế 

nông thôn.- Ngày 04/9/2015.- Số 36.- Tr.5. 
 

Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Sơn La đã thực hiện tốt nhiệm 

vụ của mình, đồng hành với các cấp, ngành của tỉnh trong việc xóa đói giảm nghèo cho người 

dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. 

Phát huy thành tích đạt được, năm 2015, tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã 

hội Chi nhánh Sơn La toàn tâm, toàn lực, vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng. 
THỰC TẾ KHÓ KHĂN 

Là tỉnh miền núi nghèo, địa hình đi lại khó khăn, Sơn La có 11 huyện, 1 thành phố với 204 xã,  

phường, trong đó có 5 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Hàng năm, cứ tới mùa 

mưa là cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Sơn La rất khó tiếp cận các điểm giao dịch của 

17 xã trên địa bàn, bởi nước lũ, lũ ống, lũ quét nhiều, giao thông bị chia cắt... Cho dù kinh tế có bước 

phát triển, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng thực sự chưa bền vững, tỷ lệ hộ tái 

nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn ở mức 2 con số. Đây là những thách thức không nhỏ đối với chính quyền 

và nhân dân Sơn La nói chung, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nói riêng. 

Bên cạnh đó, thời tiết luôn diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng lớn  
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đến vật nuôi và tình hình sản xuất của bà con, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt 

khó khăn. Mặt khác, cả nước đang trong kỳ diễn ra Đại hội Đảng các cấp nên tình hình nhân sự trong 

năm nay có biến động, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngân hàng,... 

 Khó khăn là vậy nhưng tính đến ngày 13/8/2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn La vẫn 

triển khai được 13 chương trình cho vay, nâng tổng nguồn vốn của chi nhánh lên 2.546 tỷ đồng, tăng 

258 tỷ đồng so với ngày 31/12/2014; trong đó, nguồn vốn Trung ương tăng 254 tỷ đồng, địa phương 4 

tỷ đồng; tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng như cho vay hộ nghèo tăng 97 

tỷ đồng, hộ cận nghèo tăng 75 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tăng 50 tỷ đồng,... 

Cơ cấu dư nợ tính đến ngày 13/8/2015 tập trung vào các chương trình như: Cho vay hộ nghèo 

chiếm 51% tổng dư nợ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 15,7%; cho vay hộ cận nghèo 

6,4%; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 8,8%; cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 8%; 

cho vay giải quyết việc làm chiếm 5% tổng dư nợ. 

Tính tới thời điểm hiện tại, toàn hệ thống có 204 điểm giao dịch, với 3.804 Tổ Tiết kiệm và vay 

vốn, đang quản lý 118.000 hộ vay; huy động tiết kiệm được 42 tỷ đồng, đạt 89,6% kế hoạch trên giao. 
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 

Bà Tòng Thị Tươi, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La, cho biết: Để 

hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng 

Quản trị - Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện kịp thời các quyết định của Chính phủ, nghị quyết 

của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

UBND tỉnh về công tác quản lý vốn, kiện toàn, kiểm tra, kiểm soát hoạt động Ban đại diện quản trị các 

cấp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục làm 

tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh, với các cơ quan, ban ngành liên quan, các 

tổ chức chính trị - xã hội phổ biến sâu rộng chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối 

với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tích cực vận động nhân dân tham gia tiết kiệm thông qua Tổ 

Tiết kiệm và vay vốn, thu hút tốt nguồn tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Song 

song với đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể 

trong công tác chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc bình xét cho vay, việc sử 

dụng vốn vay của các hộ vay vốn theo định kỳ; kiểm tra chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và 

vay vốn, xử lý nợ quá hạn phát sinh đến mức thấp nhất, hạn chế tối đa phát sinh nợ xâm tiêu. Việc giáo 

dục chính trị tư tưởng cũng như phát động các phong trào thi đua khen thưởng hay việc đánh giá cán bộ 

gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được chúng tôi chú 

trọng triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên nhằm 

phát huy tính tự chủ trong công việc, đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Với tinh thần quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn La, chúng 

ta tin rằng, hộ nghèo nơi đây sẽ giảm nhanh, hộ thoát nghèo vươn lên phát triển bền vững ngày một nhiều. 

Đi giữa bản làng của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La hôm nay, đâu đó đều nghe thấy tiếng kêu 

rộn ràng của những đàn trâu, bò, đàn lợn; những chú nghé, chú bê non vừa được sinh ra từ những 

nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách loăng quăng chạy như đang vui đùa cùng các em nhỏ, điều 

ấy cho chúng ta vui mừng hơn về một tương lai no ấm đang ở bên cuộc sống của mỗi gia đình nơi đây. 
 

12. Đức Anh. 100% BẢN, TỔ VĂN HÓA / Đức Anh // Văn hóa.- Ngày 04/9/2015.- Số 106.- Tr.9. 
 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 20 

năm qua phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La đã triển khai cuộc vận động sâu rộng tới từng gia đình, 

từng khu dân cư. Hằng năm, 100% các gia đình đăng ký Gia đình văn hóa, 100% tổ, bản đăng ký 

“Bản, tổ văn hóa”. Đời sống văn hóa, y tế, giáo dục của nhân dân ngày một nâng cao, duy trì tốt 

hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng. Các tổ, bản đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm 

triệu đồng và nhiều ngày công để xây dựng các thiết chế văn hóa. Tính đến năm 2014, toàn phường 

đã xây dựng được sáu nhà văn hóa; lắp đặt hệ thống loa truyền thanh ở 13 tổ, bản; duy trì 13 đội 

văn nghệ; 100% các tuyến đường ngõ xóm bê tông hóa khang trang, các ngõ xóm đã có đèn chiếu sáng 

vào ban đêm... 
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Trong thời gian tới, phường Chiềng Lề phấn đấu 100% các đơn vị tổ, bản có nhà văn hóa; 80% 

bản, tổ dân phố văn hóa; 90% trở lên gia đình văn hóa; 100% các đơn vị trực thuộc, cơ quan phường 

đạt văn hóa; 65% trở lên khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 90% các đơn vị trực thuộc 

phường, đơn vị tổ, bản đạt 4 không về ma túy; phấn đấu hết nhà tạm, nhà dột nát; xóa hộ nghèo...  
 

13. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 04/9/2015.- Số 106.- Tr.9. 
 

Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu hiện duy trì 17 đội văn nghệ của 12 bản và các đơn vị trường 

học, cơ quan đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng duy trì thường xuyên 5 đội bóng chuyền, 3 đội 

bóng đá, 1 câu lạc bộ cầu lông. Những hoạt động văn nghệ, thể thao làm phong phú thêm đời sống tinh 

thần của người dân. 
 

14. Thanh Vân. TỪ NGƯỜI LÀM THUÊ, THÀNH CHỦ 8.000 CÂY NHÃN / Thanh Vân // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 08/9/2015.- Số 215.- Tr.11. 
 

Sau gần 30 năm gắn bó với mảnh đất Sơn La, ông Nguyễn Văn Binh ở bản Pha Cúng, xã 

Lóng Phiêng, huyện Yên Châu đã trồng được 8.000 cây nhãn miền và nhãn chín muộn Hà Tây. 

Từ một người đi làm thuê, làm mướn, ông Binh đã kiên trì khai hoang đất, trồng nhãn và thay 

đổi cách làm của nông dân ở một vùng đất rộng lớn. 

Con đường lên bản Pha Cúng lổn nhổn ổ gà, ổ voi. Dọc hai bên đường là những nương ngô dài 

ngút tầm mắt. Cây ngô đã từng thống trị đất này suốt nhiều năm. Xen lẫn giữa màu xanh đơn sắc của 

đại ngàn là màu xanh nâu của những vạt nhãn xòe tán. Bà con người Thái, người Kinh nơi đây đã và 

đang chuyển dần từ trồng ngô và nhiều loại cây khác sang trồng nhãn. Hỏi đường đến nhà “vua” nhãn 

Nguyễn Văn Binh, ai cũng chỉ dẫn tận tình, bởi lẽ ông Binh là người đã làm thay đổi tư duy sản xuất 

của cả vùng đất này. 
ĐẾM TIỀN MỎI TAY 

Con đường xuyên qua những quả đồi bạt ngàn cây nhãn đều là đất của ông Binh. Ông đã bỏ cả 

hàng trăm triệu đồng làm con đường này để vận chuyển nhãn. Đang vào thời kỳ thu hoạch nhãn, cả nhà 

ông dồn sức hái, đóng thùng và bán hàng. Những cây nhãn to, khỏe, sai trĩu quả. Cây được trồng theo 

hàng lối, đúng khoảng cách, kéo dài theo triền đồi, tạo khung cảnh đẹp tựa một khu nghỉ dưỡng cao cấp. 

Ông Binh có dáng người mảnh khảnh, nhìn như một ông giáo làng về hưu, đang chỉ đạo thợ hái 

nhãn. Hơn chục con người ra sức bẻ cành, đóng thùng với không khí thật khẩn trương. Ông Binh khoát 

tay đi kiểm tra từng cây một. Cây nào quả sáng, căng, mọng là hái được. Ông thong thả đi quanh vườn, 

ánh mắt tràn ngập niềm vui - cái sự hài lòng của một ông nông dân đón nhận thành quả đạt được sau 

bao khó nhọc trong 1 năm. 

Đi đến cạnh một cây nhãn quả sai nhưng chưa chín lắm, ông Binh tự hào khoe: “Đây là giống 

nhãn chín muộn Hà Tây. Nó thu hoạch muộn hơn so với giống nhãn miền mà tôi đang thu khoảng 1 

tháng. Giống này cũng sai quả, năng suất cao, nhưng hơi khó chăm, bù lại giá cao hơn từ 10.000 - 

15.000 đồng/kg so với nhãn miền”. 

Tiếp mạch say sưa đó, ông Binh nói: Tư thương đến tận vườn mua nhãn với giá 20.000 đồng/kg. 

Mỗi ngày tôi hái được 3 - 4 tấn. Nếu như thời tiết ủng hộ, thu hết vườn nhãn này cũng phải mất cả 

tháng trời. 

Muốn thăm hết đất của ông Binh cũng phải đi mất một buổi cật lực. Theo ông Binh, đất đồi ở 

Pha Cúng rất hợp với cây nhãn. Mấy năm trước, mỗi cây nhãn cho vài tạ quả là bình thường. Quả hạt 

nhỏ, cùi dày, ngọt mát nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ông Binh so sánh, năm ngoái l cây 

nhãn có tuổi thọ 10 năm cho 2 - 4 tạ quả, năm nay, chúng chỉ cho tạ quả là cùng. Nói là nhãn mất mùa, 

chứ năm nay, ông Binh ước tính vẫn thu được cả trăm tấn nhãn chứ không ít. 

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi đám thợ gọi ông lái xe chở nhãn về. Ông Binh lại 

bước đi phăng phăng ra chỗ cái ô tô u-oát đỗ cạnh vườn nhãn. Những thùng xốp đã chất đầy trên xe. 

Ông nổ máy, lái chiếc xe ô tô vượt đường đồi phăng phăng. Nhãn được tập kết vào kho, đến tối là xe 

tải lên ăn hàng chở về dưới xuôi bán. 
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Những năm trước đây, để mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn, ông Binh cất công lái xe chạy một 

mạch về chợ Thổ Tang (Vĩnh Phúc) đổ hàng. Mấy năm nay, tư thương biết đến ông, họ đã tìm lên tận 

Pha Cúng cất hàng. Ông chỉ việc ngồi nhà đếm tiền mỏi tay. “Giờ thì vợ chồng tôi nhàn rồi. Ngay từ 

đầu vụ đã chốt được giá nhãn. Thuê người hái rồi đếm tiền là xong” - ông Binh hào hứng khoe. 
TỪ LÀM THUÊ, THÀNH ÔNG CHỦ 

“Trồng nhãn nhàn lắm. Cả năm chỉ vất vả vào những ngày thu hoạch” - ngồi nghỉ bên hiên nhà, 

ông Binh thủng thẳng chuyện trò. Có lẽ gặp ông ở ngoài đời chẳng ai tin, ông là nông dân. So với bà 

con nông dân khác, ông Binh làm mà như chơi vậy. Ấy thế mà chẳng ai nghĩ, cuộc đời ông đã trải qua 

những khúc cua định mệnh. 

Quê ông Binh ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) - vùng đất chuyên làm cây cảnh và cây giống. 

Xuất thân là con nhà nông, gia đình khó khăn nên ông cũng xoay đủ thứ nghề để kiếm sống. Buôn 

thúng bán mẹt rồi trồng cấy đủ kiểu, nhưng cuộc sống vẫn chưa khấm khá lên được. “Ở quê vừa thiếu 

đất vừa thiếu vốn. Làm miết cũng chỉ đủ 3 bữa ăn” - ông Binh nói. 

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ở vùng đồng bằng sông Hồng có phong trào di dân lên miền 

ngược để làm kinh tế. Sẵn có tính ưa xê dịch, ông Binh coi đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống của 

mình, ông cùng bầu đoàn thê tử quyết lên miền ngược một chuyến, mang sức lực và trí tuệ của mình 

lên khai phá vùng cao nguyên. Những ngày đầu vợ chồng ông sống và lao động ở miền đất mới với bao 

lo toan và vất vả muôn vàn. Không giống như ở dưới quê, cần thứ gì là mua được, ở đất Pha Cúng điện 

không, đường không, chợ không... khiến cái quyết tâm ban đầu của vợ chồng ông lung lay. “Mưa như 

trút nước, chỗ ở chỉ là túp lều dựng tạm. Cả đêm xoay trần để tránh mưa” - bà Oanh vợ ông nhớ lại. 

Khó khăn đâu dừng lại ở đó, để có lương thực ăn qua ngày, vợ chồng ông phải đi làm thuê, làm 

mướn cho bà con dân bản. Những ngày lần hồi phát nương, phát rẫy, chân tay ai cũng phồng rộp, 

chằng chịt vết thương vì gai tre đâm phải. Có lúc hết gạo ăn, sức cùng lực kiệt, vợ chồng ông đã bàn 

nhau hồi hương làm lại từ đầu... 

Rồi sau nhiều năm làm thuê, làm mướn, tăng gia sản xuất nuôi lợn, nuôi gà, vợ chồng ông cũng 

tích góp được lưng vốn. Ông bắt đầu mua nương, mua đồi để làm vườn. Ngay từ những năm 1990, ông 

Binh đã cất công về Hưng Yên đưa cây nhãn lên trồng ở vùng núi. Nhiều người cho ông là không hợp 

thời. Bởi lẽ ở đất này, nhãn trồng ra chỉ cho, chứ không có người mua. Ông Binh lại nghĩ khác, rồi đây 

đường sá sẽ mở đến bản, hàng hóa sẽ dễ tiêu thụ... nên ông vẫn quyết tâm làm. Cây nhãn hợp thổ 

nhưỡng nên cây nào cũng to và cho sai quả. Duy chỉ có điều khiến ông rầu lòng là nhãn cho thì bà con 

ăn, chứ ông chẳng bán nhãn được cho ai. “Nhãn ở đây sai ghê gớm, có những năm được mùa, một cây 

nhãn cho 3 - 4 tạ quả. Tôi phải gùi nhãn ra ngã ba Lóng Phiêng bán. Mỗi gùi nhãn bán đi chỉ đổi được 

2 bát phở là hết veo. Có những năm nhãn để rụng ngoài vườn, tôi không buồn hái” - ông Binh bồi hồi 

nhớ lại thời trèo đèo, lội suối đi bán nhãn. 

Khó khăn vất vả dần cũng trôi qua khi đường ô tô được mở qua bản. Một vài tư thương địa 

phương có lên vườn hái nhãn. Nhưng họ trả giá nhãn rẻ như bèo, người trồng không có công. Nhiều 

đêm trằn trọc suy nghĩ tìm hướng tiêu thụ nhãn, ông Binh quyết tâm tự mình đưa nhãn về dưới xuôi 

bán. Sẵn biết lái xe, ông thuê xe tải chở hàng đi bán. Việc này khiến ông chủ động được đầu ra cho sản 

phẩm. Giá nhãn bán cao hơn hẳn so với trước đây. 

Liên tiếp các năm sau đó, ông bỏ ngô để trồng nhãn. Ông còn vận động một số bà con quanh 

nhà làm theo mình. Ông đứng ra mua sản phẩm cho bà con để chuyển về dưới xuôi. Cũng từ đó, bà con 

người Thái nơi đây bắt đầu có thêm nguồn thu mới từ cây nhãn. 

Mấy năm gần đây, bao sự đổi thay đã đến với đất này, nhà ông Binh cũng được phen “mở mày 

mở mặt”. Vui hơn cả là đường tới bản thì hàng hóa cũng thông thương dễ hơn. Những cây nhãn một 

thời để cho dơi và sóc ăn, giờ ông thu hái bán được khối tiền. Từ vài trăm cây ban đầu, giờ ông Binh đã 

trồng được cả 8.000 cây nhãn miền và nhãn chín muộn Hà Tây, trong đó có 4.000 cây đã cho thu 

hoạch. Ông nhẩm tính, bình quân mỗi cây nhãn cho 30kg, trừ chi phí đi ông thu được khoảng 500.000 

đồng/cây, vị chi mỗi năm ông thu được vài tỷ đồng ngon ơ. 

“Hiện tại, tôi đã khai hoang được 30ha đất. Tôi đang nung nấu biến diện tích này thành “cỗ 

máy” tiếp tục “đẻ” ra nhiều tiền hơn nữa, chứ hiện tại mới chỉ khai thác được một phần” - Ông 

Nguyễn Văn Binh. 
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15. Thanh Hà. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA: SÁNG TẠO TRONG XÂY 

DỰNG CÁC LOẠI QUỸ HỘI / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 09/9/2015.- Số 144.- Tr.5. 
 

Nhận thức xây dựng tổ chức Hội là nhiệm vụ then chốt, 5 năm qua các cấp Hội Người cao tuổi 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, khai thác sức mạnh sẵn có 

của đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu. Hiện có hơn 70% cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn, huyện nghỉ 

hưu giữ chức danh chủ chốt cán bộ Hội, hoạt động đúng quy chế, điều lệ có nền nếp, kịp thời phát hiện 

điển hình tiên tiến để nhân rộng, nên phong trào luôn phát triển. Điển hình là các xã Mường Chùm, 

Mường Bú, Ngọc Chiến, Chiềng Lao, Pi Toong và thị trấn Mường La. 

Công tác phát triển hội viên mới hằng năm được đẩy mạnh. Năm 2010 có 6.000 hội viên, năm 

2011 tăng lên 7.525 hội viên, năm 2014 đạt 8.247 hội viên, chiếm 98% số người cao tuổi. Toàn huyện 

có 16 Hội Người cao tuổi cơ sở (xã, thị trấn); 284 chi hội bản, tiểu khu và 109 câu lạc bộ các loại hình. 

Cán bộ Hội cơ sở thường xuyên được rà soát bổ sung, thay thế bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả. 

Ban chấp hành các Hội đều xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế hoạt động đến từng chi hội và 

hội viên. Mỗi năm, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị 

huyện mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội; hướng dẫn dưỡng sinh kinh 

lạc, dưỡng sinh thái cực kiếm cho cán bộ các câu lạc bộ cơ sở. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt 

động Hội và chế độ chính sách cho người cao tuổi; tiếp nhận và giải quyết hàng chục đơn thư, không 

có khiếu nại vượt cấp. 

Để đẩy mạnh phong trào thi đua, Hội Người cao tuổi các cấp trong huyện chú trọng xây dựng 

các loại Quỹ. Quỹ Chăm sóc người cao tuổi đạt 178,7 triệu đồng, xây dựng ở 11/16 xã, thị trấn. Cấp 

ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực vào cuộc vận động toàn dân đồng thuận 

ủng hộ Quỹ. Các cơ sở Hội xây dựng quy chế hoạt động thu chi đúng luật định, thực hiện chế độ báo 

cáo công khai dân chủ rõ ràng. Hằng năm, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng tập 

thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp xây dựng Quỹ... Quỹ Hội 1,15 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở các chi hội 

bản, tiểu khu bằng nhiều hình thức cụ thể như: Nhận đấu thầu ao nuôi cá kinh doanh; nhận khoanh nuôi 

bảo vệ rừng; trồng chăm sóc vườn rừng, cây ăn quả; đất ruộng trồng cây lương thực, thực phẩm; nuôi 

bò, dê. 

Chân quỹ ở các xã, thị trấn do các chi hội quy định tùy điều kiện kinh tế, xã hội từng địa 

phương; điển hình xã Mường Chùm và Chiềng Lao có số dư quỹ bình quân hội viên cao. Quỹ Phụng 

dưỡng ông, bà, cha, mẹ có 309 triệu đồng. Hội hướng dẫn con cháu trong gia đình, dòng họ, từng hội 

viên đóng góp xây dựng bằng tiền, sổ tiết kiệm hoặc bằng hiện vật để phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ 

khi ốm đau, bảo đảm nhu cầu cuộc sống hằng ngày, phục vụ việc mai táng phí khi qua đời. Hội Người 

cao tuổi xã Ngọc Chiến được giao 80ha sơn tra, 21ha tre chia cho 10 chi hội tự chăm sóc, bảo vệ và 

hưởng lợi (mỗi năm thu từ 15 - 20 triệu đồng). Xã Mường Bú sáng tạo phát hành giấy ghi nhận “Tấm 

lòng vàng” vận động lòng hảo tâm các nhà trường, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trong bản, tiểu khu 

ủng hộ xây dựng Quỹ. Hội Người cao tuổi xã được giao đất, ao sản xuất cho hội viên đấu thầu lấy tiền 

gây Quỹ phục vụ chi tiêu các hoạt động của Hội, góp phần thiết thực đẩy mạnh phong trào... 
 

16. Hoàng Linh. THÔNG QUA BÁO NGƯỜI CAO TUỔI, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIẾP 

NHẬN KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN / Hoàng Linh // Người cao tuổi.- Ngày 

09/9/2015.- Số 144.- Tr.10. 
 

Trong khi bản thảo đang được xử lý, báo Người cao tuổi nhận được tin báo từ Sơn La, 

sáng 7/9/2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản vẫn tiến hành đấu giá tài sản của gia đình 

bà Trần Thị Lưu, đúng như Thông báo số 54/TB-TTĐG. Kết quả, người trúng đấu giá vẫn là bà 

Trần Thị Vân, với giá vẫn giữ nguyên như đấu giá lần đầu là 7 tỷ đồng. Báo Người cao tuổi đề 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại việc bán đấu giá tài sản này, giải 

quyết sự việc đúng theo quy định của pháp luật. 

Báo Người cao tuổi các số 109 (1635) ngày 9/7/2015; 123 (1649) ngày 4/8/2015; 136 (1662) 

ngày 26/8/2015 đăng loạt bài điều tra phản ánh các hành vi của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt 
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Nam chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La), trong việc xử lý thu hồi nợ đối với khách hàng là bà Trần Thị 

Lưu (bản Phát, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), chủ cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản 

có cùng địa chỉ. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá, thuộc Sở Tư pháp Sơn La cũng có nhiều sai 

phạm về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản bảo đảm vốn vay của bà Lưu tại BIDV Sơn La. 

Cũng tại địa bàn Sơn La, báo Người cao tuổi số 137 (1663) ngày 27/8/2015 có bài: “Khiếu nại  

của gia đình liệt sỹ bao giờ mới được giải quyết?”. Bài báo phản ánh trường hợp chính quyền thị xã 

Sơn La (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu, trùm lấn lên đất 

của gia đình bà Đàm Thị Tươi (con liệt sỹ). Thế nhưng, trong nhiều năm các cấp chính quyền tỉnh Sơn 

La giải quyết không triệt để, thậm chí có nhiều sai sót, khiến gia đình bà Tươi (gia đình liệt sỹ) phải vất 

vả mười mấy năm trời, chạy khắp nơi để khiếu nại, kiến nghị mà quyền lợi hợp pháp của gia đình vẫn 

chưa được giải quyết... 

Chiều 3/9/2015, với sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng Văn phòng luật sư Đồng 

Đội, Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội, người nhận trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

cho gia đình bà Đàm Thị Tươi và bà Trần Thị Lưu, phóng viên báo Người cao tuổi đã có buổi làm việc 

với lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, xung quanh hai vụ việc nói trên. Mặc dù đã hết giờ làm việc buổi 

chiều (do UBND tỉnh có cuộc họp quan trọng cả buổi chiều), ông Bùi Đức Hải, Phó chủ tịch UBND 

tỉnh vẫn nán lại, để trực tiếp làm việc với phóng viên - báo Người cao tuổi. 

Tại buổi làm việc, luật sư Trần Xuân Tiền nêu đầy đủ các tình tiết, viện dẫn nhiều căn cứ pháp 

lý, chứng minh hành vi hành chính của những cán bộ, công chức liên quan đến hai vụ việc nêu trên là 

trái pháp luật, cần phải được điều chỉnh, kiến nghị UBND tỉnh nhanh chóng giải quyết, bảo đảm quyền 

và lợi ích hợp pháp cho công dân. Đặc biệt, trong vụ việc BIDV Sơn La và Trung tâm Dịch vụ bán đấu 

giá tổ chức bán đấu giá trái pháp luật tài sản của bà Trần Thị Lưu (tài sản thế chấp bảo đảm vốn vay), 

đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Sơn La ra Quyết định số 30/QĐVDS-ST, hủy kết quả bán đấu giá 

lần đầu, nhưng chưa khắc phục hậu quả, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá lại tiếp tục ra Thông báo số 

54/TB-TTĐG, đấu giá lại tài sản của gia đình bà Lưu bằng giá cũ (7 tỷ đồng), là hành vi cố ý làm trái 

quy định của pháp luật. Luật sư Tiền kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trước mắt cần chỉ đạo 

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá dừng ngay việc tổ chức đấu giá tài sản của bà Lưu vào ngày 7/9/2015. 

Với trách nhiệm và quyền của cơ quan báo chí, phóng viên báo Người cao tuổi cũng chuyển 

toàn bộ kiến nghị của công dân Đàm Thị Tươi và Trần Thị Lưu đến Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đề 

nghị xem xét, chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm các vụ việc, bảo đảm công minh, chính 

xác, đúng pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân và giữ an ninh xã hội tại địa phương. 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, ông Bùi Đức Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận 

toàn bộ nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân, do báo Người cao tuổi chuyển đến. Phó chủ tịch 

UBND tỉnh cho biết, về vụ việc của gia đình bà Đàm Thị Tươi, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham 

mưu cho Tỉnh ủy Sơn La ban hành Văn bản số 3796-CV/TU, trả lời đơn của gia đình bà Đàm Thị 

Tươi. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 3780-CV/TU ngày 28/8/2015 giao Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công 

tác, do ông Bùi Đức Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Quan điểm sẽ cố gắng giải quyết dứt 

điểm vụ việc trước ngày 15/9/2015. 

Đối với trường hợp bà Trần Thị Lưu, liên quan đến BIDV Sơn La và Trung tâm Dịch vụ bán 

đấu giá, ông Hải cho biết, UBND tỉnh mới nhận được đơn của bà Lưu, đồng thời trực tiếp tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị do báo Người cao tuổi và luật sư chuyển đến. UBND tỉnh sẽ nhanh chóng chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết vụ việc đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. 

Dư luận hoan nghênh tinh thần tiếp thu ý kiến, kiến nghị, khiếu nại của công dân nói trên của 

UBND tỉnh Sơn La. Mong rằng, các vụ việc nêu trên được giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. 
 

17. Khánh Duy. ĐƯỢC ĐI HỌC LÀ ƯỚC MƠ LỚN NHẤT / Khánh Duy // Nhân đạo và Đời 

sống.- Ngày 10/9/2015.- Số 37.- Tr.9. 
 

Sáng nay, Hà Thị Thiện (dân tộc Thái, ở bản Bó, xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 

La) dậy sớm hơn thường lệ để đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học này, Thiện là 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2015 16 

học sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Quang Minh. Con đường từ nhà tới trường vẫn còn 

chìm trong sương sớm. Rảo bước tới trường, nhưng trong Thiện là một cảm xúc bồi hồi khó tả, 

đây sẽ là buổi khai giảng cuối cùng của em ở ngôi trường này. 

Hà Thị Thiện có đôi mắt sáng, khuôn mặt tròn và một vóc dáng “hạt tiêu”. Nếu không được giới 

thiệu trước chắc không ai nghĩ em đã bước sang tuổi 15. Bà con ở bản Bó ít người tin được Thiện có 

thể theo đuổi sự học hành tới tận bây giờ, bởi hoàn cảnh của em quá khó khăn. Là chị cả trong một gia 

đình có 3 chị em gái, bố mẹ em lại không biết chữ, cộng thêm sức khỏe yếu nên Thiện đã sớm trở 

thành một trong những lao động chính. Cuộc sống chật vật, bữa no, bữa đói khiến nhiều khi bố mẹ 

muốn em nghỉ học. Nhưng ngay từ khi còn học tiểu học, Hà Thị Thiện luôn khiến các thầy cô giáo và 

bạn bè phải nể phục vì thành tích học tập của mình. Nửa ngày đi học, nửa ngày về đi làm, nhưng suốt 

từ những năm học tiểu học, rồi lên cấp 2 đến giờ, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất 

sắc. Thiện chia sẻ: “Em thích đi học lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc không được đến lớp nữa là em không 

thể chịu nổi. Vì vậy, em sẵn sàng làm tất cả mọi việc để bố mẹ yên tâm cho em đi học”. Niềm đam mê 

học tập của Thiện đã truyền sang hai em gái. Hai em của Thiện cũng liên tục đạt danh hiệu học sinh 

giỏi. Ông Hà Văn Niễng - Trưởng thôn bản Bó, với vẻ vừa ngạc nhiên xen lẫn tự hào khi kể về trường 

hợp chị em Thiện: “Bố mẹ không biết chữ mà chúng nó thì lại siêng học và học rất giỏi. Ba chị em nó 

là tấm gương cho các bạn khác trong bản học tập”. Thiện bẽn lẽn khi được mọi người khen nhiều, đôi 

má cô bé hồng lên trong nắng sớm: “Em vẫn còn may mắn lắm. Nhiều bạn cùng trường cũng có hoàn 

cảnh khó khăn. Nhà em gần trường, đi lại vừa tiện, lại có thời gian giúp đỡ bố mẹ. Nhiều bạn ở xa, đi 

học phải qua suối vất vả mà vẫn cố theo học”. 

Anh Nguyễn Đức Viềng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Minh, cho biết, Quang 

Minh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ. Đời sống của bà con nhân dân trong xã còn gặp nhiều 

khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm gần 50% số hộ trong xã. Xã có diện tích rộng, song phần lớn là đồi 

núi, dân cư sống rải rác, phân bố không đều, việc đi lại ở một số bản còn gặp nhiều khó khăn nên học 

sinh đi học vô cùng vất vả, nhất là vào mùa mưa lũ. Đặc biệt là học sinh thuộc 3 bản: Bản Cong, bản 

Lòm, bản To Ngùi cách xa trường từ 6 đến 12km nên hầu hết các em phải ở lại bán trú tại trường. Hiện tại, 

có 22/55 học sinh được bố trí ăn ở bán trú tại trường. Số còn lại các em tự túc chỗ ở quanh trường. Tuy còn 

nhiều khó khăn nhưng nhà trường vẫn cố gắng đảm bảo cho các em những điều kiện ăn ở tốt nhất. 

Nhắc đến cô học trò nghèo, học giỏi Hà Thị Thiện, anh Viềng cũng dành những tình cảm vô 

cùng trìu mến: “Thiện là học sinh ngoan và có thành tích học tập tốt. Em cũng là niềm tự hào của 

trường chúng tôi. Biết hoàn cảnh khó khăn của em, nhà trường cũng thường xuyên động viên và có 

những phần quà thiết thực dành cho em”. 

Thiện cũng từng chia sẻ với cô chủ nhiệm: “Em mong muốn được về Hà Nội, được học tại 

trường đại học sư phạm, để rồi sau này về lại bản để dạy chữ cho các em”. Năm nay là năm cuối cấp 2 

rồi, mong rằng Thiện tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê học tập, để có thể theo đuổi ước mơ của mình.  
 

18. PV. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐƠN VỊ ANH HÙNG XÂY, DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ 

TRANG SƠN LA VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN / PV // Quân khu 2.- Kỳ 4 Ngày 27/8/2015.- Số 

862.- Tr.5. 
 

Ngày 26/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La là dấu mốc lịch sử về sự 

thống nhất các đội vũ trang ở các châu, mường, được hình thành, phát triển từ những đội tự vệ du kích 

vũ trang đầu tiên ở Mai Sơn, Mường La, Phù Yên,... thành lực lượng vũ trang Sơn La. Qua chặng 

đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Sơn La ngày càng lớn mạnh, 

không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong 

thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo 

vệ an toàn các địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong mọi tình huống, tạo niềm tin yêu của đồng 

bào các dân tộc trên địa bàn. 

Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, hàng vạn con em các dân tộc trong tỉnh đã hăng hái 

lên đường tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, lập nhiều chiến công, góp phần cùng toàn 

quân, toàn dân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
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hiện nay, lực lượng vũ trang Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng vũ trang Tây Bắc: “Trung 

thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực 

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng 

vững chắc trong thế phòng thủ chung của khu vực. Ghi nhận thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng 

quân và dân Sơn La danh hiệu: “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều tập thể, cá nhân 

được khen thưởng các danh hiệu cao quý khác. 

Tự hào với truyền thống vẻ vang của mình, ngày nay, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng phấn 

đấu, rèn luyện, xây dựng vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo công tác quân sự, 

quốc phòng; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm 

nghèo... Để làm được điều đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có nhiều chủ trương, biện 

pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh thực sự vững mạnh. 

Lực lượng vũ trang tỉnh luôn vững vàng về lập trường, quan điểm, đề cao tinh thần trách nhiệm, 

tính tích cực, chủ động và khả năng nhận biết đúng, sai trước diễn biến phức tạp của tình hình. Yêu cầu 

đặt ra là, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 

làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên nắm được những vấn đề cơ bản về chủ 

nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, tình hình đất nước, truyền thống của dân tộc, quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh. 

Kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, 

thúc đẩy “phi chính trị hóa” trong lực lượng vũ trang tỉnh; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng 

ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhằm 

nâng cao tỷ lệ đảng viên, nhất là đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, các cấp ủy đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng 

viên. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Quy định 76 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Đảng viên đang 

công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú” để giáo dục, rèn luyện cán bộ, 

đảng viên. Do đó, công tác xây dựng Đảng, đạt được kết quả cao, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo ở các 

cơ quan, đơn vị. 5 năm qua (2010 - 2015), lực lượng vũ trang tỉnh đã kết nạp được hơn 400 đảng viên 

trong lực lượng thường trực (vượt 62%) và trên 1.700 đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị động viên, 

nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt trên 20%. 

Phát huy truyền thống “anh dũng, chiến thắng”, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất 

lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, vững mạnh. Quân số tham gia huấn luyện 

hàng năm đạt cao; trong đó, lực lượng thường trực đạt trên 98,83%, dự bị động viên trên 98,5%. Kết 

quả kiểm tra các khoa mục đều đạt khá, giỏi. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh cho các đối tượng đạt 90% kế hoạch đề ra. Lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt công tác hậu 

cần, kỹ thuật, thông qua phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các cuộc vận 

động: “Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp ”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quân 

y 5 tốt”, “Chiến sỹ quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị tăng gia giỏi”, “Quản lý, khai thác vũ 

khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. 

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang Sơn La ngày càng được xây dựng và phát 

triển vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, đồng 

bào các dân tộc trên địa bàn. 
 

19. T. Lâm. TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC TÂY BẮC - VIỆT BẮC / T. Lâm // Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.- Ngày 03/9/2015.- Số 1142.- Tr.10. 
 

Ngày 29/8, tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc 

- Việt Bắc lần thứ XX. Triển lãm do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức 

nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La. Đây là lần thứ 2 tỉnh Sơn La đăng cai triển lãm 
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mỹ thuật khu vực với sự tham gia của các họa sỹ, nhà điêu khắc đến từ 15 tỉnh, gồm: Vĩnh Phúc, Cao 

Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên 

Bái, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. 229 tác phẩm của 209 tác giả, trong đó có 76 tác giả 

là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được trưng bày tại triển lãm đã tạo dựng một không gian đẹp, thu 

hút đông đảo khán giả, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên. 

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm cho thấy các họa sỹ, nhà điêu khắc đã nỗ 

lực hết mình để có những tác phẩm mỹ thuật, đa dạng trong sử dụng chất liệu và nới rộng ngôn ngữ tạo 

hình với trình độ chuyên môn nghệ thuật cao. Về hội họa, các tác giả tiếp tục khai thác chất liệu sơn 

dầu, sơn mài, sơn khắc, Acrylic, lụa và các chất liệu tổng hợp. Về đồ họa, triển lãm xuất hiện nhiều 

tranh khắc gỗ đen trắng, khắc gỗ màu, khắc mộc bản, bút kim, bút sắt, nho mài. Về điêu khắc bao gồm 

các chất liệu gỗ, đồ gốm, đồng, sắt. 

Triển lãm là ngày hội lớn của giới nghệ sỹ, là dịp để giới nghệ sỹ giới thiệu tác phẩm mới đến 

với công chúng tỉnh Sơn La, đưa mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc tiếp tục phát triển. Triển lãm 

cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với văn học nghệ thuật nói chung và các tỉnh 

miền núi nói riêng. 

Hội đồng nghệ thuật đã trao 2 giải B (không có giải A) cho tác phẩm “Chợ phiên” chất liệu khắc 

gỗ của tác giả Nguyễn Việt Dũng (tỉnh Hòa Bình) và “Xin chào” chất liệu gốm của tác giả Lê Mạnh 

Hiền (tỉnh Vĩnh Phúc); 1 giải C và 5 giải Khuyến khích. 
 

20. Vân Đình. LVN99 TRÊN CÒ NÒI / Vân Đình // Nông thôn ngày nay.- Ngày 10/9/2015.- Số 

181.- Tr.14. 
 

Cò Nòi là một trong những thủ phủ ngô của Sơn La nói riêng và của cả miền Tây Bắc nói 

chung với những nương ngô bám cheo leo, tít tắp ngang lưng chừng trời. 

Chính vì thế mà cuộc chiến thị phần giống ngô giữa các công ty trong nước với nhau và với các 

công ty giống ngoại trở nên gay gắt… 

Cây ngô đã thay thế cây thuốc phiện trở thành một điểm đặc biệt trong bức tranh kinh tế ở Cò 

Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La). Với diện tích ngô mỗi vụ vào khoảng 2.000ha, sản lượng hàng trăm 

ngàn tấn thương phẩm nên các công ty giống rất kỳ vọng được đặt chân và trụ vững tại đây. Nhiều mô 

hình trình diễn, thử nghiệm đã được tiến hành mà người hưởng lợi trực tiếp không ai khác là bà con 

nông dân sở tại. 

Ở tiểu khu 32, vụ xuân hè năm 2015, Hội Nông dân xã Cò Nòi đã phối hợp với Công ty cổ phần 

Tư vấn Đầu tư & phát triển ngô Việt Nam triển khai thực hiện mô hình trình diễn giống ngô lai 

LVN99. Mục đích của mô hình không gì khác là đưa các giống ngô có tiềm năng, năng suất cao, khả 

năng chống chịu điều kiện bất thuận và sâu bệnh tốt vào mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế 

cho nông dân. 

Quy mô của mô hình lần này đạt 0,5ha với đối chứng là một giống ngô ngoại đã rất quen thuộc  

trên địa bàn Sơn La. Thời gian gieo từ ngày 24/5/2015, mật độ cây đạt 6,1 vạn cây/ha, chế độ sử dụng 

phân bón với liều lượng cho 1ha: 400kg ure, 500kg lân, 160kg kali. 

Tất cả được bón theo đúng quy trình kỹ thuật của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư & phát triển 

ngô Việt Nam khuyến cáo. Theo Hội Nông dân xã Cò Nòi thống kê thì các chỉ tiêu phát triển cho thấy 

tỷ lệ mọc mầm của LVN99 đạt 98% cao hơn đối chứng là 94% trong khi thời gian sinh trưởng lại chỉ 

110 ngày so với đối chứng là 114 ngày. Trong suốt quá trình sinh trưởng LVN99 luôn thể hiện được 

những đặc tính tốt so với giống đối chứng như phát triển khỏe, bộ tán thon gọn, lá xanh đậm, rỗ cờ, 

phun râu tập trung độ đồng đều cao. 

Bắp LVN99 nhỏ hơn giống đối chứng tuy nhiên dài, lõi nhỏ, múp bắp, màu sắc hạt đẹp, sát hạt 

đạt tỷ lệ cao được bà con nông dân cũng như thương lái rất tin tưởng và hưởng ứng đầu tư. Về khả 

năng chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh, giống ngô LVN99 thích ứng tốt với điều kiện 

ngoại cảnh, cây thấp tán gọn bộ rễ khỏe cắm sâu xuống đất vừa để hút dinh dưỡng, chất khoáng và 

chống đổ, chống hạn tốt cũng như ít nhiễm sâu bệnh hại. 

Suy cho cùng yếu tố năng suất vẫn là thứ mà bà con nông dân quan tâm nhất. Ở mô hình này thì  
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sao? Với mật độ đều là 6,1 vạn/ha, thời vụ cũng như cách chăm sóc tương tự, năng suất thực tế của 

LVN99 ở Cò Nòi đạt 10,3 tấn/ha còn giống đối chứng 9,1 tấn/ha, chênh lệch tới là 1,2 tấn/ha. Chính vì 

sự chênh lệch rõ ràng này mà Hội Nông dân xã Cò Nòi đã kết luận: LVN99 có tiềm năng, năng suất  

cao, được người dân ưa chuộng nên tiếp tục đưa vào gieo trồng trong vụ với. 

Trồng ngô nội năng suất ngang ngửa thậm chí còn hơn, khả năng thích nghi diện rộng, giá giống 

lại mềm mại hơn thì kết luận ấy của Hội Nông dân xã Cò Nòi như một sự khẳng định tất nhiên của 

cuộc sống. 

LVN99 là giống thuộc nhóm giống có thời gian sinh trưởng trung bình sớm, ở miền Bắc, giống 

có thời gian sinh trưởng từ 115 - 120 ngày (vụ xuân); 90 - 95 ngày ở vụ hè - thu, 95 - 105 ngày ở vụ 

thu đông. Chiều cao cây 205  ±  5cm, cao đóng bắp 110 ± 5cm, bắp dài 18 - 20cm, có 14 - 16 hàng hạt, 

hạt màu vàng cam, dạng bán đá; khối lượng 1.000 hạt từ 350 - 370 gram; Tiềm năng năng suất từ 90 - 

120 tạ/ha. 
 

21. PV. NGÔ BIẾN ĐỔI GEN TRÊN CAO NGUYÊN / PV // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

10/9/2015.- Số 181.- Tr.15. 
 

Nối tiếp những nỗ lực ứng dụng ngô chuyển gen trong nước, gần 200 đại biểu chính quyền, 

chuyên gia đầu ngành cùng báo chí và nông dân địa phương đã tham quan và ghi nhận những 

hiệu quả bước đầu của ruộng ngô kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ của Công ty Dekalb Việt 

Nam tại Mộc Châu (Sơn La).  

Đây là chương trình “Ứng dụng và phát triển ngô biến đổi gen ở Việt Nam” do Viện Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam tổ chức với mục đích phục vụ cho định hướng ứng dụng và phát triển cây trồng 

biến đổi gen tại Việt Nam.  

Chúng tôi ghi nhận thực tế những cảm nghĩ ban đầu của nông dân tại “thủ phủ ngô” lớn nhất 

Việt Nam về tiến bộ kỹ thuật mới này. Ông Phan Văn Chuyển, nông dân ở tiểu khu 12, xã Tân Lập, 

Mộc Châu hào hứng chia sẻ ngay tại ruộng ngô thử nghiệm giống DK 6919S đang lên xanh tốt, bắp 

đều tăm tắp: “Khi trồng thử và đối chứng với giống thường, tôi và bà con trong khu thấy giống ngô của 

Dekalb có thêm công nghệ kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ giúp giảm hẳn tiền thuê và công lao 

động trong khi năng suất tăng từ 10,1 tấn hạt tươi/ha lên đến 12,5 tấn hạt tươi/ha.  

Ngô thương phẩm của tôi đợt này đẹp và chất lượng cao hơn nên khi người ta thu mua giá cao 

hơn. Mà được giá, được mùa thì tôi tin chắc nông dân ai cũng muốn. Tôi và xóm làng mong có nhiều 

giống mới tốt như DK 6919S để chúng tôi có thể nâng cao năng suất, cho cuộc sống của gia đình vợ 

con cải thiện hơn”.  

Mộc Châu là một trong số các huyện đi đầu về diện tích trồng ngô tại Sơn La nên cây ngô đặc 

biệt quan trọng với người dân nơi đây. Chính vì vậy việc lựa chọn giống tốt là yếu tố quyết định cho 

một mùa vụ thắng lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi gia đình. Đồng thời, cải thiện năng 

suất ngô tại khu vực có diện tích ngô lớn nhất cả nước cũng sẽ góp phần tăng tổng sản lượng ngô nội 

địa, góp phần giảm áp lực nhập siêu ngô trong những năm vừa qua.  

Cảm nhận ban đầu của các nông dân nơi đây với ngô biến đổi gen là nhàn và giảm được chi phí. 

Nhàn bởi bớt công chăm sóc khi kiểm soát cỏ dại dễ dàng, bớt công phun thuốc còn giảm chi phí bởi 

do ngô đã kháng sâu nhất là sâu đục bắp, đối tượng gây hại lớn nhất vì gần tới lúc thu hoạch chúng 

không chỉ phá hoại bắp mà còn làm cho vỏ bắp thủng làm nước mưa ngấm vào gây ra hiện tượng mốc, 

giảm phẩm cấp ngô. Chi tiết có thể giảm được khoảng gần 2 triệu đồng thuốc bảo vệ thực vật nên lợi 

nhuận tăng thêm được 7 - 8 triệu đồng/ha.  

Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt chia sẻ: “Trong định hướng chuyển đổi các 

loại hoa màu kém hiệu quả của Chính phủ, việc tăng diện tích trồng ngô được Bộ Nông nghiệp - Phát 

triển nông thôn đặc biệt xem trọng và cùng các địa phương triển khai thực hiện. Qua sản xuất thử và 

mô hình trình diễn các giống ngô chuyển gen có thể thấy được hai tác dụng rõ rệt. Công trừ cỏ cho ngô 

giảm đi, khả năng kháng sâu tăng giúp cho cây tăng trưởng tốt hơn, giảm chi phí và công phun thuốc 

trừ sâu. Đặc biệt, mỗi ha của ngô chuyển gen so với ngô thường đem lại lợi nhuận cao hơn cho nông 

dân là tín hiệu tốt để nông dân có thể áp dụng mô hình này trong thời gian tới…”.  
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Ông Nguyễn Hồng Chính, Giám đốc Marketing sản phẩm chuyển gen, Công ty Dekalb Việt 

Nam cho hay: “Bên cạnh những thách thức ngoại cảnh như khí hậu bất thuận ảnh hưởng đến sản xuất 

nông nghiệp nói chung và canh tác ngô nói riêng, một vấn đề khác trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận 

của người trồng ngô hiện nay là chi phí canh tác ngô ngày càng tăng, trong đó chi phí nhân công chiếm 

một phần rất lớn.  

Những thách thức này chỉ được giải quyết khi chúng ta cung cấp được giải pháp giúp nông dân 

cải thiện sản lượng thu hoạch trên cùng một đơn vị diện tích, đồng thời tiết kiệm được nhiều hơn chi 

phí đầu vào”.  

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Chính thì kết quả tích cực ghi nhận hôm nay tại Mộc Châu rất 

tương đồng với kết quả thu được từ những điểm trình diễn của Dekalb tại các vùng trồng ngô khác trên 

cả nước, khẳng định hạt giống Dekalb tích hợp thêm công nghệ kháng sâu và thuốc trừ cỏ Genuity khi 

được ứng dụng rộng rãi sẽ có cơ hội mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân trong nước.   

Dekalb Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và cung cấp giống ngô để nông dân 

có thể cải thiện thu hoạch, gia tăng thu nhập, vững tin hơn khi xây dựng kế hoạch cho tương lai của gia đình.  

Có thể thấy vai trò của hạt giống tốt ngày càng trở nên quan trọng trong cải tiến kỹ thuật canh 

tác giúp giảm chi phí, đồng thời gia tăng năng suất thực thu, và việc tích hợp công nghệ sinh học hiện 

đại vào hạt giống đã thực hiện được mục tiêu đó.  

Bên cạnh việc hợp tác cùng bộ ngành và chính quyền địa phương triển khai thử nghiệm giống 

ngô kháng sâu và chịu thuốc trừ cỏ, Dekalb Việt Nam cũng khởi động chương trình Chuyển giao kiến 

thức và trải nghiệm canh tác ngô kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ tại Việt Nam từ tháng 4/2015 

thông qua thực hiện hàng trăm điểm trình diễn, tập huấn kỹ thuật canh tác và đánh giá hiệu quả thực 

tế của giống ngô mới.  

Nỗ lực này đã hỗ trợ ngày càng nhiều nông dân địa phương tiếp cận kiến thức mới về canh tác 

nông nghiệp bền vững và cải thiện năng suất mùa vụ.  

Những hiệu quả nổi bật được quan sát và ghi nhận tại ruộng ngô:  

1. Giống ngô của Dekalb có thêm công nghệ kháng sâu và chống chịu thuốc trừ cỏ giúp giảm 

hẳn tiền thuê và công lao động trong mùa vụ.  

2. Năng suất tăng từ 10,1 tấn hạt tươi/ha lên đến 12,5 tấn hạt tươi/ha.  

3. Ngô thương phẩm đẹp và chất lượng cao đồng đều, giúp người nông dân có được giá thu mua cao hơn. 
 

22. Nguyên Hà. ỨNG PHÓ MƯA LŨ Ở THUẬN CHÂU / Nguyên Hà // Nhân đạo.- Kỳ 1 tháng 

9/2015.- Số 17.- Tr.20. 
 

Trận mưa lớn kéo dài hồi tháng 8 vừa qua khiến 15 hộ dân và phần lớn diện tích ngô đang 

chuẩn bị thu hoạch của bản Phiêng Luông, xã Phổng Lái (Thuận Châu, Sơn La) bị ngập sâu 

trong nước. Rất nhanh chóng lực lượng cứu hộ của Thuận Châu đã có mặt giúp nhân dân khắc 

phục hậu quả lũ lụt, nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Phiêng Luông có 40 hộ, 161 nhân khẩu. Bản nằm ven sông Đà. Từ đường quốc lộ vào bản qua 2 

giờ đi tắt núi nếu gặp lũ. Bản nằm dưới thung lũng, bao quanh là các dãy núi, khi mưa, nước từ các 

đỉnh núi trút về. Trận mưa đầu tháng 8/2015, nhà dân ở Phiêng Luông ngập sâu nhất chỉ nhô nóc nhà 

trên mặt nước khoảng 30cm, nhà ngập ít nhất, nước cũng đến đầu gối người lớn. Cả vùng nương ngô 

rộng lớn chìm trong hồ nước mênh mông. Hàng chục chiếc bè do người dân tự đóng để đi lại và đi vớt 

vát những bắp ngô còn sót lại. 

Chị Giàng Thị Mái, nhìn ngôi nhà bị nước ngập gần tới mái kể: Chiều 3/8, nước bắt đầu ngập 

lên nền nhà. 4 người trong gia đình tôi chuyển đồ đạc lên ở tạm nhà văn hóa bản. Năm trước, nhà tôi bị 

ngập 1,5ha ngô, năm nay lại bị ngập 2ha nên cuộc sống sẽ rất khó khăn. Còn 5 người gia đình ông Mùa 

Chứ Tòng cùng bản đã dựng lán ở tạm, đồ đạc ngổn ngang, ông than thở: Nhà ở bị ngập, diện tích gieo 

trồng cũng ngập theo. Năm trước, nhà tôi mất trắng 2,5ha ngô, năm nay lại ngập 3ha, sẽ lấy đâu thu 

nhập nuôi sống gia đình. Trưởng bản Lầu A Chứ, cho biết: Ngày 2/8, nước bắt đầu dâng lên làm ngập 

nhà đầu tiên. Tối 4/8 có 15 hộ dân trong bản bị ngập nước. Bản có 200ha ngô thì gần một nửa bị ngập. 

Bản đã huy động dân quân, thanh niên giúp các hộ bị ngập di chuyển lên nhà văn hóa bản và các hộ  
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dân ở trên cao để ở nhờ. 

Ngay khi xảy ra ngập lụt, chính quyền xã Phổng Lái huy động 3 đợt lực lượng dân quân (mỗi 

đợt 20 người), giúp bà con chuyển đồ đạc, dựng lán trại để ở. Có mặt tại điểm ngập lụt Phiêng Luông, 

ông Thào A Súa, Phó Bí thư Huyện ủy chỉ đạo lực lượng khắc phục hậu quả, mang nhu yếu phẩm hỗ 

trợ, động viên, thăm hỏi nhân dân. Trao đổi với chúng tôi, ông Súa cho biết: Huyện chỉ đạo xã, phòng 

chuyên môn thống kê thiệt hại để hỗ trợ bà con. Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ mỗi hộ bị ngập 2 triệu 

đồng và các nhu yếu phẩm. Về lâu dài, huyện vận động nhân dân di chuyển khỏi khu vực hay bị ngập, 

khảo sát điểm tái định cư để lập dự án trình tỉnh phê duyệt. 

Năm 2014, bản Phiêng Luông bị ngập nhà ở của 14 hộ dân, l00ha ngô. Sau 15 ngày nước mới 

rút hoàn toàn khỏi khu vực dân cư. Năm nay, nước ngập sâu hơn, khả năng thời gian nước rút sẽ kéo 

dài hơn năm trước. Nhiều bể chứa nước sạch dùng trong sinh hoạt của các hộ dân bị ngập, do vậy 

nguồn nước sạch phục vụ đời sống của người dân bị thiếu nghiêm trọng. Thu nhập của người dân nơi 

đây chủ yếu từ trồng ngô, 2 năm diện tích gieo trồng ngô ngập liên tiếp, nhiều gia đình thất thu, cuộc 

sống khó khăn. Qua tìm hiểu được biết, trận lụt năm 2014, đã có nhiều đoàn công tác của huyện Thuận 

Châu và của tỉnh khảo sát địa điểm di chuyển các hộ dân vùng ngập ra khu vực an toàn. Tuy nhiên, đến 

nay, vẫn chưa triển khai di chuyển các hộ dân trên. Mặt khác, người dân chủ quan, cho rằng, trước đây, 

khu vực bản Phiêng Luông ít xảy ra ngập lụt, thiệt hại không đáng kể. 

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai khó lường, dân bản Phiêng Luông cần hỗ trợ các 

hộ bị ngập lụt di chuyển đến nơi ở mới an toàn, ổn định đời sống, sản xuất. Trước hết, cấp ủy, chính 

quyền địa phương tích cực tuyên truyền người dân đề cao cảnh giác, đồng thuận di chuyển ra khỏi 

vùng có nguy cơ ảnh hưởng do thiên tai. 
 

23. PV. TẶNG 5.000 CUỐN VỞ CHO HỌC SINH / PV // Giáo dục và Thời đại.- Ngày 10/9/2015.- 

Số 217.- Tr.2. 
 

Nhân dịp năm học mới 2015 - 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Quỹ Xã hội từ 

thiện “Tấm lòng vàng” chuyển trao 5.000 cuốn vở viết loại kẻ ngang và kẻ 5 ly cho các trường ở 2 

huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai. Trong đó Trường Trung học phổ thông Tông Lệnh 1.000 quyển, 

Trường Tiểu học Tông Lệnh (Thuận Châu) 1.500 quyển; Trường Trung học phổ thông Mường Giôn 

1.000 quyển và Trường Tiểu học Mường Giôn (Quỳnh Nhai) 1.500 quyển. 
 

24. Lê Bền. ĐÁNH THỨC VỰA NHÃN SƠN LA / Lê Bền // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

11/9/2015.- Số 182.- Tr.2-3. 
 

NHỮNG MẮT GHÉP HỒI SINH 

Ở phía Bắc, nói tới nhãn, người ta chỉ nghĩ tới nhãn lồng Hưng Yên. Không nhiều người biết 

miền núi phía Bắc mới là “thủ phủ nhãn”. 

Như Sơn La, hiện tổng diện tích nhãn lên tới hơn 7.500ha. Chỉ riêng huyện Sông Mã, thống kê 

chưa đầy đủ tới năm 2014 đã có tổng diện tích nhãn xấp xỉ 5.000ha.  

Với tốc độ trồng mới như những năm gần đây, vùng nhãn Sông Mã hoàn toàn có thể cán mốc 

6.000ha, gấp đôi tổng diện tích nhãn của tỉnh Hưng Yên (chỉ khoảng 3.000ha).  

Người già ở Sông Mã kể, những cây nhãn đầu tiên có mặt ở đây vào năm 1964, khi người dân 

Hưng Yên lên lập vùng kinh tế mới mang theo hạt gieo trồng.  

Tuy nhiên, diện tích nhãn bung ra mạnh nhất phải tới khoảng năm 1995 - 1996, khi những cây 

nhãn cổ thụ được trồng đại trà từ năm 1987 - 1988 cho quả rộ.  

Thời kỳ này, giá một cân long nhãn đã lên tới gần 200.000đ, mỗi cân quả nhãn tươi bán cho các 

chủ lò sấy long nhãn đã có giá 5.000 - 6.000đ, ngang với một yến gạo.  

Dự án trồng rừng phủ xanh đồi núi trọc (Dự án 327) lúc ấy còn phát không giống nhãn cho dân, 

đưa cây nhãn leo lên các đồi trọc trơ sỏi đá khắp huyện Sông Mã.  

Thế nhưng giá long nhãn những năm sau này cứ tụt dần. Những vườn nhãn được trồng bằng 

gieo hạt (thực sinh) tới hàng chục năm mới có quả nhưng chẳng ai ngó ngàng, bỏ lay lắt giữa rừng tạp.  
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Trước năm 2010, tôi có lần công tác lên Sông Mã, chứng kiến những vườn nhãn cổ thụ cây trên 

20 năm tuổi gốc lớn bằng thân người dọc theo Quốc lộ 4G cỏ lau ngập đầu, một số bị chặt bỏ chuyển 

sang trồng ngô. Những tưởng số phận cây nhãn ở đây có lẽ sắp xóa sổ, thế nhưng trở lại Sông Mã hôm 

nay, mọi sự đã khác…  

Đường về Sông Mã bây giờ không còn cảnh “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”, với những 

chiếc xe “đầu xe ben, đít xe khách”, sểnh một cái là lăn xuống vực.  

Quốc lộ 4G từ ngã ba Chiềng Sinh (Thành phố Sơn La) về Sông Mã dài hơn 100km trải nhựa 

phẳng lỳ, xe khách điều hòa mát rượi bon bon hơn 2 tiếng đồng hồ đã về trung tâm huyện.  

Cùng nằm trên trục Quốc lộ 4G, nhưng sự khác biệt về cây trồng chủ lực giữa hai huyện Mai 

Sơn và Sông Mã rất rõ rệt. Từ Thành phố Sơn La theo Quốc lộ 4G hơn 40km về tới xã Nà Ớt (huyện 

Mai Sơn) giáp với Sông Mã là cây cà phê chè bạt ngàn.  

Thế nhưng qua khỏi con dốc xã Nà Ớt, xuôi sang Mường Sai, men theo bờ dòng sông Mã xuống 

các xã Chiềng Khương, Chiềng Cang, về Mường Hung, Chiềng Khoong… (huyện Sông Mã), chỉ còn 

cây nhãn phủ kín những triền đồi.  

Ở bờ hữu bên kia sông Mã, cây nhãn đang lấn dần lên lưng chừng đồi thay thế đất trồng ngô 

trước đây. Mùa nhãn vừa qua, không còn cảnh khắp nơi lên lò sấy long mỗi vụ nhãn tới như trước đây.  

Bởi nhiều vùng nhãn đã được ghép cải tạo bằng các giống nhãn của Hưng Yên có quả to, cùi dày, 

mã đẹp, thương lái từ Hưng Yên, Hà Nội… đánh cả xe container dài ngoẵng tới tận các bản tranh mua.  

Từ thị trấn Sông Mã theo con đường nhựa mới hoàn thành năm 2014 băng băng về vùng nhãn 

xã Nà Nghịu, tôi tìm tới hộ gia đình anh Lường Văn Thoan ở bản Mé. Anh Thoan là hộ gia đình đầu 

tiên ở Nà Nghịu bạo gan dám chặt vườn nhãn cổ thụ để ghép cải tạo trong một dự án cải tạo vườn nhãn 

huyện Sông Mã do Viện Nghiên cứu Rau quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) hỗ trợ thực hiện 

từ năm 2010.  

Còn nhớ đầu năm 2011, tôi từng có lần tới thăm gia đình anh khi vừa hoàn thành xong việc chặt 

bỏ vườn nhãn đang để chuẩn bị ghép cải tạo. Chứng kiến cảnh hơn 200 gốc nhãn cổ thụ trồng từ năm 

1988 đang kỳ ra hoa bị hạ bệ hết cành, chỉ còn trơ gốc, vợ anh Thoan khóc ròng cả tuần.  

Thậm chí chị còn bắt chồng phải chia vườn nhãn hơn 1ha làm đôi, phần của chị phải giữ lại, còn 

của anh Thoan muốn ghép gì thì ghép. Vận động mãi không xong, cán bộ của Viện Nghiên cứu Rau 

quả đành phải giữ lại gần 30 gốc nhãn cho vợ anh Thoan.  

Người dân trong xã cười thầm bảo anh Thoan điên, tài sản nuôi 5 miệng ăn cả gia đình chỉ có 

1ha nhãn. Thế nhưng đến vụ nhãn 2013, người dân Nà Nghịu mới ngỡ ngàng...  

Vườn nhãn ghép của anh Thoan sau một năm ghép thành công đã cho năng suất hơn 17 tấn quả, 

thương lái tranh nhau mua bởi quả đều tăm tắp, to gấp đôi so với trước, lại ngọt mã sáng đẹp. Ngay vụ 

thu hoạch đầu tiên, anh Thoan ẵm hơn 250 triệu đồng.  

Gặp lại tôi, anh Thoan mừng ra mặt khoe: Vụ nhãn 2015 vừa kết thúc, dù năm nay lúc nhãn ra 

hoa, thời tiết quá nóng nên không được mùa, tuy nhiên vườn anh vẫn cho thu hơn 15 tấn nhãn hàng, 

thương lái đánh xe container tới tận chân vườn mua giá trung bình từ 18.000 - 20.000đ/kg, tổng thu 

hơn 280 triệu đồng. 

Anh so sánh: Mỗi ha nhãn cổ thụ hiện nay nếu không ghép cải tạo, năm được mùa cũng có thể 

cho năng suất 20 tấn quả, tuy nhiên do quả quá bé, hạt lại to nên chỉ có thể bán cho các chủ lò sấy long 

nhãn với giá cao nhất 10.000đ/kg, tổng thu chỉ bằng một nửa so với ghép cải tạo.  

Vì vậy từ mô hình của anh, ngay sau vụ đầu cho hiệu quả, từ năm 2013 đến nay, hàng loạt hộ 

dân khác ở xã Nà Nghịu không ai bảo ai cũng đã tự chủ động ghép cải tạo.  
TIẾN LÊN HÀNG HÓA 

Từ một vài mô hình ban đầu, chỉ sau 5 năm, phong trào ghép cải tạo vườn nhãn của Sông Mã 

nói riêng cũng như toàn tỉnh Sơn La nói chung đang tạo ra sức lan tỏa không ngờ.  

Thống kê sơ bộ đến năm 2014, toàn tỉnh Sơn La đã có hơn 1.500ha nhãn được ghép cải tạo bằng 

các giống nhãn hàng hóa. Ở vùng nhãn huyện Sông Mã đến năm 2014 đã có hơn 500ha được ghép cải 

tạo, riêng năm 2015 đã ghi nhận sự đột phá của phong trào này.  

Đến nay, tại các xã có diện tích nhãn lớn ven Sông Mã như Chiềng Khương, Chiềng Cang, về  
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Mường Hung, Chiềng Khoong… gần như 80% diện tích nhãn đã được ghép cải tạo, tổng diện tích nhãn 

ghép có thể lên tới hàng nghìn ha vào cuối năm 2015.  

Phong trào này cũng đang lan rộng ra các xã thượng nguồn sông Mã khác như Yên Hưng, 

Chiềng En, Mường Lầm, Bó Sinh…  

Để có được phong trào như hôm nay, không thể không kể tới liều thuốc xúc tác ban đầu từ bàn 

tay của cơ quan Nhà nước. Theo đó, dự án khuyến nông ghép cải tạo vườn nhãn ở huyện Sông Mã triển 

khai năm 2009 do Trung tâm Khuyến nông Sơn La thực hiện đã hỗ trợ các mô hình 2 nghìn đồng/mắt 

ghép, ngân sách huyện hỗ trợ 1 nghìn đồng/mắt ghép.  

Bên cạnh đó, một số mô hình ghép cải tạo do Viện Nghiên cứu Rau quả thực hiện trong những 

năm 2009 - 2011 đã tạo nên sức bật mạnh mẽ giúp thay da đổi thịt cho vùng nhãn Sơn La.  

Bà Cầm Thị Phong, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sơn La cho biết, 

không chỉ có Sông Mã, hàng loạt các huyện khác như Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu… đang hình 

thành vùng nhãn ghép cải tạo hàng trăm ha/vùng, các diện tích nhãn trồng mới cũng đang tăng mạnh.  

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sơn La đang xúc tiến công nhận vườn nhãn giống gốc 

cho một hợp tác xã tại huyện Mai Sơn để phục vụ nhu cầu mắt ghép cho người dân.  

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng đã có quy hoạch vùng nhãn ghép cải tạo mang tính sản xuất hàng 

hóa với quy mô 2.600ha, tập trung tại các huyện Sông Mã và Mai Sơn. Sở Nông nghiệp - Phát triển 

nông thôn Sơn La cũng đang đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng vùng sản xuất nhãn an toàn, 

rải vụ và bảo quản sau thu hoạch… 

“Những năm đầu, do chưa nắm được kỹ thuật ghép nên mỗi ha dân phải đi thuê thợ ghép từ huyện 

Mai Sơn vào hoặc từ Hưng Yên lên, chi phí mỗi mắt ghép tới 5.000 - 7.000đ, mỗi ha tốn 50 triệu đồng.  

Hiện đa số hộ ở xã Nà Nghịu đã tự nắm được kỹ thuật ghép nhãn nên chi phí rất ít, tính ra mỗi 

mắt ghép chỉ khoảng 2.000 đồng, bằng 1/3 so với trước đây. Năm nay, một số hộ dân trong xã cũng 

đang bắt đầu bón phân cho nhãn, đây là điều trước đây chưa ai từng làm” - anh Thoan cho biết.  

Mặc dù diện tích nhãn ghép cải tạo đang tăng rất mạnh, tuy nhiên nông dân mới chỉ dừng lại ở 

giai đoạn đầu là cải tạo vườn tạp, chưa thâm canh, vì vậy tiềm năng còn vô cùng lớn.  

Về lâu dài, sẽ phải tiến tới xây dựng các vùng sản xuất nhãn hàng hóa thâm canh, tiến tới 

VietGAP, thậm chí có thể phục vụ xuất khẩu nếu có thêm sự vào cuộc của Trung ương” - bà Cầm Thị 

Phong cho biết.  
 

25. Quỳnh Trang. HƠN 30 NGHÌN HA NHÃN CẦN “KHAI HÓA” / Quỳnh Trang // Nông 

nghiệp Việt Nam.- Ngày 11/9/2015.- Số 182.- Tr.2-3. 
 

Nếu làm quyết liệt, 5 - 7 năm tới, chúng ta có thể vực dậy cơ bản hơn 30 nghìn ha nhãn 

chất lượng thấp còn bị bỏ ngỏ ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, giúp tăng giá trị lên gấp 

nhiều lần, thậm chí vươn ra xuất khẩu. 

Thạc sỹ Trịnh Khắc Quang, Quyền Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), 

người từng gắn bó với chương trình ghép cải tạo vườn nhãn tại huyện Sông Mã (Sơn La) từ những mô 

hình đầu tiên đã khẳng định như vậy về hướng đi cho cây nhãn ở phía Bắc.  

Bộ giống làm mắt ghép ở Sơn La hiện rất đa dạng. Theo ông, Sơn La nên chọn bộ giống theo 

hướng nào thì phù hợp?  

Đa số nhãn ở Sơn La, mà nhất là vùng Sông Mã diện tích rất lớn nhưng được trồng thực sinh từ 

nhiều thập kỷ trước, giống không rõ nguồn gốc, rất xô bồ. Thỉnh thoảng cũng có một số cây tốt, nhưng 

đại đa số là nhãn trơ, nhãn nước có cùi mỏng, quả nhỏ, hạt to.  

Khi đưa chương trình ghép cải tạo đầu tiên lên Sông Mã, chúng tôi đã thiết kế bộ giống gồm 4 

giống nhãn đã được Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn công nhận, đa số là giống nhãn chín muộn, 

trong đó hai giống HTM 01 và HTM 02 là hai giống chín muộn có thương hiệu của Hà Tây (cũ), hai 

giống PHM9911 và PHM9921 là hai giống chín muộn tốt nhất của Hưng Yên, đồng thời cũng có cả 

giống nhãn Hương Chi.  

Đây là các giống rất thích hợp ở vùng đồng bằng sông Hồng, có thể thu hoạch muộn trong tháng 

9 khi kết thúc nhãn chính vụ.  
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Tuy nhiên, khi đưa lên Sơn La thì điều kiện sinh thái vùng lại khác. Đặc thù của Sơn La là vụ 

nhãn đến sớm hơn so với nhãn chính vụ của đồng bằng sông Hồng từ 15 - 20 ngày, vì vậy nhãn chín 

muộn đưa lên đây lại cho thu hoạch trùng chính vụ với nhãn Hưng Yên.  

Vì vậy sau này diện tích nhãn ghép chín sớm ở Sông Mã lại được mở rộng diện tích lớn hơn bởi 

tránh được trà chính vụ ở đồng bằng sông Hồng.  

Để phục vụ nhu cầu này, hiện VAAS cũng đã nghiên cứu được một số giống nhãn chín sớm, có 

thể phù hợp với nhu cầu ghép cải tạo tại Sơn La.  

Tuy nhiên, với diện tích nhãn cần cải tạo lại rất lớn tới 4.000 - 5.000ha hiện nay tại Sơn La, nếu 

tất cả đều đổ xô vào ghép nhãn chín sớm thì lại không còn ý nghĩa.  

Vì vậy, ngành nông nghiệp Sơn La căn cứ vào nhu cầu và tình hình tiêu thụ để nghiên cứu, đưa 

ra cơ cấu giống nhãn cho linh hoạt, xem cần bao nhiêu diện tích chín sớm, bao nhiêu chín muộn và bao 

nhiêu chính vụ, chủ trương là nên có cơ cấu rải vụ.  

Nhu cầu cành ghép tại Sơn La hiện rất nóng, có giải pháp nào giải quyết vấn đề này không thưa ông?  

Đối với các giống nhãn đã được ghép cách đây 3 - 4 năm, nếu dân có nhu cầu đối với các giống 

này thì hoàn toàn có thể tự khai thác cành ghép từ các vườn đã được ghép trước đây để nhân rộng ra, 

với điều kiện chồi làm cành ghép phải trên 3 tháng tuổi.  

Đối với các giống mới, nếu dân thấy nhu cầu cần phát triển thì phải được nhân từ các nguồn cây 

đầu dòng, đảm bảo chất lượng.  

Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ rà soát, bổ sung đưa lên Sơn La một số giống để dân lựa chọn thêm. 

Về phía địa phương, nếu thành lập được các trung tâm giống gốc, đảm bảo chất lượng thì càng tốt.  

Hiện vùng nhãn Sơn La diện tích rất lớn, nhưng mới chỉ giải quyết được ở khâu ghép cải tạo, 

hầu hết chưa thâm canh. Một số tỉnh khác diện tích nhãn chưa ghép cải tạo còn rất lớn. Theo ông cần 

chính sách gì tiếp theo?  

Ghép chỉ có ý nghĩa đổi từ giống này sang giống khác tốt hơn, nhưng để có năng suất, chất 

lượng cao còn phải rất nhiều giải pháp khác như đốn tỉa, tạo tán, trừ sâu bệnh, định quả, hãm sinh 

trưởng, bón phân…, các kỹ thuật này hiện đã có nhưng dân chưa tiếp cận được.  

Hiện các dự án, chương trình của Trung ương về ghép cải tạo đã hết, tuy nhiên địa phương như 

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông cần tiếp tục vào cuộc để duy trì các 

khâu tiếp theo, nhất là cần tiếp tục bố trí chương trình thí điểm xây dựng mô hình sản xuất theo 

VietGap nếu muốn vươn xa hơn, thậm chí tính tới chuyện xuất khẩu.  

Diện tích nhãn cả nước hiện khoảng 90 nghìn ha, miền Bắc chiếm ½ với 45 nghìn ha. Trong đó, 

vùng đồng bằng sông Hồng chỉ dưới 10 nghìn ha, còn lại là các tỉnh miền núi phía Bắc trên 30 nghìn ha.  

Tôi tin nếu làm quyết liệt, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển được 30 nghìn ha nhãn này sang 

các giống nhãn hàng hóa chất lượng cao, giúp tăng giá trị lên nhiều lần.  

Ngoài Sơn La, VAAS cũng vừa thực hiện mô hình ghép cải tạo vườn nhãn cho khoảng hơn 10ha 

tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai), được người dân đánh giá cao và có triển vọng lan tỏa ra phong trào 

như tại Sông Mã.  

Các tỉnh nên xây dựng thêm các dự án, mô hình quy mô nhỏ ở một vùng trọng điểm nào đó, kết hợp 

với tổ chức tuyên truyền tập huấn, tham quan mô hình, chắc chắn dân sẽ tự nhân ra cách làm như Sơn La.  

Về phía VAAS, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, kể cả viết dự án, tổ chức mô hình… nếu các 

địa phương có nhu cầu.  

Xin cảm ơn ông! 
 

26. Đình Hợi. YÊN CHÂU: CHÚ TRỌNG CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG / Đình Hợi // 

Kinh tế nông thôn.- Ngày 11/9/2015.- Số 37.- Tr.2. 
 

Về Yên Châu (Sơn La) hôm nay, nhìn trước nhìn sau ta đều thấy những vườn xoài, đồi nhãn, đồi 

chè,... xanh xanh, tươi tốt, những chùm quả ngon mọng trĩu hứa hẹn mùa bội thu đang về. Thành quả 

ấy có được chính nhờ quá trình đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thi đua xây dựng nông thôn 

mới của chính quyền và nhân dân các dân tộc nơi đây. Phóng viên báo Kinh tế nông thôn có cuộc trao 
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đổi với ông Lường Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới tại nơi này. 

Xin ông cho biết những khó khăn huyện gặp phải khi triển khai xây dựng nông thôn mới? 

Yên Châu là huyện miền núi với gần một nửa số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn; dân số trên 

76.000 người; tổng diện tích tự nhiên khoảng 70.000km2, trong đó diện tích đất canh tác chiếm 45%; 

kinh tế nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của địa phương. 

Khi bước vào thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, các xã của Yên Châu có xuất phát 

điểm rất thấp, bình quân đạt 2,4 tiêu chí/xã (năm 2011); đến hết năm 2012, toàn huyện chỉ có 3 xã đạt 5 

tiêu chí, trong đó có 8 tiêu chí gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, 

bưu điện, nhà ở dân cư, cơ cấu lao động và  môi trường chưa có xã nào đạt. Bên cạnh đó, trình độ năng 

lực quản lý, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn bản còn hạn chế; quy mô chương trình 

xây dựng nông thôn mới rất lớn, rất rộng, tổng hợp nhiều lĩnh vực liên quan tới nhiều ban ngành, phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng tới mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới của Yên Châu. 

Sau gần 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Yên Châu đã đạt được những kết quả gì nổi 

bật, thưa ông? 

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La đến năm 2020 và Nghị quyết số 30-

NQ/TU ngày 15/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới 

đến năm 2020, Ban Chấp hành Huyện ủy Yên Châu đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị tích cực tham gia 

xây dựng nông thôn mới trong suốt thời gian qua. 

Tới nay, công tác quy hoạch trên địa bàn toàn huyện được tập trung thực hiện có chất lượng; 

14/14 xã đã xây dựng được quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nhờ đó công tác giải 

phóng mặt bằng luôn nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân; nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, 

dẹp vườn, tạo thuận lợi cho việc xây dựng các công trình công cộng. Hết năm 2014, toàn huyện đã đạt 

4,7 tiêu chí/xã, trong đó có 1 xã đạt 14 tiêu chí; phấn đấu hết năm 2015, có 50% số xã trên địa bàn 

huyện đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 100% số xã đạt từ 8 tiêu chí trở lên và đưa xã Chiềng Pằn về đích. 

Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện đã triển khai đầu tư xây dựng được 36,77km đường 

giao thông; xây mới và sửa chữa  20 công trình thủy lợi, xây mới 14 phòng học, 1 nhà đa năng; xây 

mới và nâng cấp 16 công trình nhà văn hóa bản, 2 nhà văn hóa xã, xây dựng mới 4 trạm y tế xã, 5 trụ 

sở Hội đồng nhân dân, UBND xã; phấn đấu 30 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I, 2 xã đạt chuẩn quốc 

gia về y tế; 14/14 xã có đường giao thông đi lại được bốn mùa,... 

Để nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, xin ông cho biết, 

nhiệm vụ nào sẽ được huyện ưu tiên thực hiện trong thời gian tới? 

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng việc quán triệt quan điểm và mục 

tiêu chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới tới cấp ủy, chính quyền các địa phương, tới cán bộ, đảng viên và 

toàn thể nhân dân trên địa bàn để mọi người, mọi tổ chức hiểu sâu sắc hơn về lợi ích mang lại và nhiệm 

vụ phải thực hiện. Song song với đó, chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, tăng 

cường chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, trọng tâm là cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng 

cao giá trị sản xuất, phát huy lợi thế địa phương; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc ăn cỏ như bò, dê; chuyển 

một phần diện tích cây trên nương (trồng ngô) sang trồng các loại cây công nghiệp như  mía, cà phê, chè; 

phát triển và đẩy mạnh việc tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân; 

phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha canh tác đạt 45 triệu đồng/năm. 

Cảm ơn ông. Chúc cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của Yên Châu ngày một nhiều thắng lợi. 
 

27. Khánh Duy. SƠN LA: THÔNG QUA 8 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ / Khánh Duy // Đại biểu 

nhân dân.- Ngày 11/9/2015.- Số 254.- Tr.2. 
 

Ngày 10/9, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông 

qua một số nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. 
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Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Chất nhấn mạnh, 

việc xem xét và quyết định các nội dung tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, yêu cầu các đại biểu nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để góp phần vào thành công của kỳ họp. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, việc ban hành Nghị quyết Quy định tiêu chí dự án trọng 

điểm nhóm C sẽ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đề án xây dựng 

nông thôn mới sẽ góp phần khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện, 

huy động nguồn lực thực hiện Chương trình; đồng thời, động viên nhân dân nỗ lực, chủ động, sáng tạo 

vượt qua khó khăn, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của tỉnh… Tuy nhiên, có 

ý kiến cho rằng cần xác định mục tiêu cụ thể của Chương trình, ưu tiên chỉ đạo, hỗ trợ các xã có khả 

năng sớm đạt chuẩn nông thôn mới… 

Sau khi bàn thảo, HĐND tỉnh đã thông qua 8 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, có một số nghị 

quyết quan trọng, như: Kế hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch 

trung hạn 5 năm 2016 - 2020; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh; ban hành chính sách 

hỗ trợ phát triển cà phê bền vững trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020; xây dựng nông thôn mới tỉnh giai 

đoạn 2016 - 2020; quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung, công việc thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020; quy định chính 

sách tiếp tục hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em gái học chương trình xóa mù chữ và giáo dục sau khi biết chữ 

trên địa bàn, giai đoạn 2015 - 2020… 
 

28. Ngọc Huyền. PHÓ TƯ LỆNH QUÂN KHU KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN 

TẠI SƠN LA VÀ BỆNH VIỆN QUÂN Y 6 / Ngọc Huyền // Quân khu 2.- Kỳ 1 tháng 9/2015.- Số 

863.- Tr.2. 
 

Ngày 28/8, Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phó Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu 

và cơ quan chức năng đã kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và tiến độ thi công các công trình đã được 

phê duyệt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Bệnh viện Quân y 6 (Cục Hậu cần) và Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Phù Yên (Sơn La). Tại các đơn vị được kiểm tra, lãnh đạo, chỉ huy đã báo cáo tổng hợp 

với Phó Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác tình hình, nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án xây 

dựng cơ bản, công tác quy hoạch doanh trại cũng như việc tổ chức thi công các công trình. Sau khi 

kiểm tra trực tiếp, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức thực hiện 

của các đơn vị; đồng thời nhấn mạnh: Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch và 

xây dựng cơ bản, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp cần phối hợp kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thi 

công, hoàn thiện các công trình đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng tốt, đúng thời gian quy định... 
 

29. Thành Long. UBND TỈNH SƠN LA, PHÚ THỌ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH / Thành Long // Quân khu 2.- Kỳ 1 tháng 9/2015.- Số 863.- Tr.2. 
 

UBND TỈNH SƠN LA: 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tỉnh Sơn La đã tổ chức 

gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Dự chia vui với lực lượng vũ trang 

tỉnh có Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Phó Tư lệnh Quân khu; đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 

Thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng. 

Diễn văn kỷ niệm được đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tình trình bày đã khái quát lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, anh dũng của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La, trong đó lực lượng vũ trang tỉnh là nòng cốt. Phát huy 

truyền thống anh hùng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quân và dân tỉnh Sơn La đã đoàn kết 

một lòng, chung tay xây dựng, phấn đấu vì một Sơn La ổn định về chính trị; kinh tế, văn hóa - xã hội 

phát triển; quốc phòng - an ninh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ghi nhận những thành 

tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực 
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lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, 

Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác; 82 mẹ được 

phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”... 
 

30. Mạnh Đức. THÊM NHIỀU HỘ DÂN CỦA SƠN LA SẼ CÓ ĐIỆN / Mạnh Đức // Thời báo 

Kinh tế Việt Nam.- Ngày 11 - 12/9/2015.- Số 218 - 219.- Tr.3. 
 

Chiều 10/9, tại bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Tổng Công ty 

Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khởi công dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa 

có điện của tỉnh Sơn La năm 2015. 

Theo đó, EVNNPC sẽ thực hiện xây dựng mới 217km đường dây 35kV và 0,4kV, 19 trạm biến 

áp, lắp đặt hòm công tơ, dây sau công tơ, bảng điện, bóng điện đến từng hộ dân và cấp điện cho 5.345 

hộ dân. Dự án được thực hiện trong 2 năm (2015 - 2016) tại huyện Mai Sơn và Sông Mã, trong đó, 

huyện Mai Sơn có 2 xã, 23 bản; huyện Sông Mã có 3 xã, 49 bản với tổng mức đầu tư 153 tỷ đồng. 

Nguồn vốn thực hiện dự án gồm 50% vốn của EVN-NPC; 50% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 

tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm đền bù, giải phóng mặt bằng. 
 

Cũng xem: 

31. PV. KHỞI CÔNG DỰ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH SƠN LA / PV // 

Nhân dân.- Ngày 13/9/2015.- Tr.2. 
 

32. PV. THÊM 72 BẢN CỦA TỈNH SƠN LA ĐƯỢC CẤP ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA / PV // Lao 

động xã hội.- Ngày 13/9/2015.- Số 110.- Tr.2. 
 

33. B. Q. DỰ ÁN CẤP ĐIỆN QUỐC GIA CHO SƠN LA ĐẠT 75,2% / B. Q // Đại đoàn kết.- 

Ngày 14/9/2015.- Số 257.- Tr.6. 
 

34. An Phương. THÊM 5.345 HỘ DÂN SẼ ĐƯỢC CẤP ĐIỆN / An Phương // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 14/9/2015.- Số 220.- Tr.16. 
 

35. Nguyễn Thịnh. NGƯỢC DÒNG SÔNG ĐÀ TÌM NGUYÊN MẪU TRONG “VỢ CHỒNG A 

PHỦ” / Nguyễn Thịnh // Hôn nhân và pháp luật.- Ngày 12/9/2015.- Số 110.- Tr.3. 
 

KỲ 1: NGƯỜI ĐÃ ĐƯA ĐƯỜNG CHỈ LỐI CHO VỢ CHỒNG A PHỦ QUA ĐOẠN 

ĐƯỜNG ĐÊM TỐI 

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi đã được học, được say mê câu truyện 

“Vợ chồng A Phủ” của cố nhà văn Tô Hoài. Câu truyện vẽ lên một khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ 

đẹp đến ngẩn ngơ về cuộc sống, tình yêu của con người giữa đại ngàn Tây Bắc. 
CUỘC HỘI NGỘ VỚI NHÀ VĂN TÔ HOÀI 

Mới đây, trong một chuyến công tác về Sơn La, chúng tôi rất may mắn khi được gặp những 

nguyên mẫu nhân vật này ngoài đời thực. Trong truyện “Vợ chồng A Phủ”, A Châu là người đã đưa 

đường chỉ lối cho đôi vợ chồng người Mông nghèo khó này đi qua đêm đen cuộc đời. Ngoài đời thực, 

A Châu chính là nhà lão thành cách mạng Đinh Văn Tôn - người làm “hoa tiêu” để Tô Hoài viết lên 

câu truyện bất hủ. 

Ngược dòng sông Đà hùng vĩ, leo lên những con đèo chênh vênh nằm vắt ngang giữa trời, 

chúng tôi đến với thị trấn Bắc Yên, Sơn La trong những ngày hun hút gió. Đến đây, hỏi về nhà lão 

thành cách mạng Đinh Văn Tôn ai cũng biết, bởi ông Tôn đã nổi tiếng cả một vùng sau khi truyện ngắn 

“Vợ chồng A Phủ” ra đời. Nhà ông Tôn nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ ở tổ 2, khu 3, thị trấn Bắc 

Yên. Người đàn ông dân tộc Mường có dáng thấp, đậm ở cái tuổi 84 này rất xúc động khi được chúng 

tôi hỏi về duyên kỳ ngộ với nhà văn Tô Hoài. 

Vào năm 1953, tại khu 99 (thuộc huyện Bắc Yên và Phù Yên ngày nay), ông Tôn đã có cuộc hội 

ngộ với nhà văn Tô Hoài. Ngày ấy, ông Tôn là Thường vụ Huyện ủy Châu Yên, phụ trách khu 99, 

chuyện đời sống kháng chiến như phá đồn, phá bốt ông nắm rất rõ, nên đã kể lại cho Tô Hoài nghe. 
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Cuộc gặp gỡ đó vào đúng dịp Tết của người Mông. Tết không chỉ kéo dài một ngày mà hàng tháng. 

Gặt hái đã xong, trời rét, lại đợi mưa để làm mùa, thế là nghỉ ngơi, ăn chơi. Từng nhà làm Tết, tiết canh 

cả chậu xắn từng miếng linh đình, ăn Tết lần lượt mỗi nhà một hôm cho đến hết mọi nhà. Rộn rã khắp 

núi, trai gái ném pa pao - một kiểu bóng chuyền thô sơ. Trẻ em đánh quay, con quay gỗ to bằng cái bát 

hay là đuổi bắt chim sẻ, chim sâu, con chim nhỏ bay trên bạt ngàn núi đá chỉ một lúc đã mỏi cánh ngã 

lăn xuống, chỉ việc nhặt về nướng ăn. 

Trong những ngày cả bản mừng vui, ngây ngất men say ấy, ông Tôn đã giới thiệu cho Tô Hoài 

hai nhân vật sau này là nguyên mẫu A Phủ và A My ở Hồng Ngài (về cuộc đời thực của những nhân 

vật này, chúng tôi xin được kể chi tiết cho bạn đọc ở số báo sau). Cũng theo lời kể của ông Tôn, trong 

chuyến về Hồng Ngài, Tô Hoài còn hỏi về những người ở tầng lớp trên thuở trước. Ông Tôn đã giới 

thiệu ông Mùa Chống Lầu. Ông này ban đầu cũng độc ác, tàn bạo giống như cha, ông mình là Mùa 

Chờ La, Mùa Chờ Lia. 

Tuy nhiên, năm 1947, ông Lầu đã đi theo kháng chiến vô điều kiện. Có lần, ông Lầu bị địch bắt 

ở thị xã Sơn La, nhưng nhất định không khai báo các tin mật. Vì thế, sau khi miền Bắc được giải phóng 

(1954), ông Chống Lầu được bầu là Ủy viên hội đồng Khu tự trị Tây Bắc, Ủy viên kháng chiến khu 

Thái Mèo. Sau, ông về nghỉ hưu ở huyện Phù Yên. Trong thời gian ở Phù Yên, Tô Hoài cũng đã nhiều 

lần đến thăm gia đình ông Mùa Chống Lầu. 

Trong truyện “Vợ chồng A Phủ”, ban đầu nhà văn Tô Hoài đặt cho nhân vật phản diện cái tên là 

Mùa Chống Lầu, nhưng sau ông Tôn khuyên là đổi đi, vì như vậy có thể ảnh hưởng tới cá nhân ông 

Lầu, chính vì vậy, nhà văn đã đổi tên nhân vật thành Lý Pá Tra như bạn đọc vẫn biết. 

Từ lời giới thiệu, giúp đỡ nhiệt tình của người cán bộ Đinh Văn Tôn, Tô Hoài đã thu thập tư liệu 

và bằng con mắt nhà văn, ông đã viết truyện ngắn để đời “Vợ chồng A Phủ”. Và nhà văn cũng tặng lại 

cho người “hoa tiêu” của mình một vị trí trang trọng trong câu truyện khi hóa thân ông Đinh Văn Tôn 

thành cán bộ A Châu. 

A CHÂU NGOÀI ĐỜI THỰC 

Cán bộ “A Châu” Đinh Văn Tôn, sinh năm 1930 ở Phù Yên, Sơn La. Ông giác ngộ cách mạng 

từ lúc còn thiếu niên, lớn lên vào du kích đánh Pháp. Sau khi miền Bắc giải phóng, ông là người dân 

tộc đầu tiên trong 5 người được cử xuống Hà Nội học trường Nguyễn Ái Quốc Khóa 1 (1958 - 1959). 

Ở Bắc Yên, ông là người có tuổi Đảng cao nhất - 65 tuổi Đảng. Hiện, ông đang sống cùng người vợ thứ 

2 (đã có một đời chồng và 2 con riêng), là người em họ hàng với người vợ đầu. Các con của ông với 

người vợ đầu đều được học hành đến nơi đến chốn và đa phần công tác trong ngành công an. 

Dù đã bước sang tuổi 84, nhưng nguyên mẫu cán bộ A Châu vẫn còn rất minh mẫn. Với giọng 

kể lúc trầm lúc bổng, quá khứ như ùa về trong ông. “Xuất phát từ lòng căm thù giặc nên ngay từ nhỏ, 

tôi đã muốn đứng lên cầm súng bảo vệ bản làng, bà con dân bản như bao thanh niên khác”, ông nói. Vì 

thế, năm 17 tuổi, ông đã thoát ly gia đình đi theo cách mạng. Đến năm 1950, khi đang hoạt động ở Mai 

Thuận, ông được điều lên khu 99 xây dựng căn cứ cách mạng, tuyên truyền cho người dân hiểu về 

nhiệm vụ của Việt Minh thay cho đồng chí Ngoan lúc bấy giờ. 

Theo lời kể của ông Tôn, hoạt động cách mạng được một thời gian thì ông bị địch bắt nhốt, may 

mà chúng nhốt ông vào hầm của một gia đình cách mạng. Tỉnh ủy nhận được tin thì lệnh bằng mọi giá 

phải cứu được anh em, trong đó có ông ra. Có người vào bới hầm, nhờ đó mà ông thoát. Hôm ấy, súng 

trong đồn bắn ra dữ dội khiến hai người chết. Hai người ấy sau được công nhận là liệt sỹ, một người bị 

thương, sau này cũng được hưởng chế độ thương binh... Cảnh khiến ông đau xót nhất là một em bé, do 

sợ quá mà khóc nên bị địch phát hiện và bắn xối xả, chết ngay trên lưng bố. 

Sau khi được cứu thoát, ông lại tiếp tục với nhiệm vụ của mình. Trải qua nhiều chức vụ lãnh 

đạo, nay người cán bộ “A Châu” đã nghỉ hưu và ở nhà với con cháu. Khi biết tin Tô Hoài qua đời chưa 

lâu, ông rất xúc động, một lòng thành kính hướng về nhà văn tâm huyết mà một thời ông từng gắn bó. 
 

36. Nhật Phong. ĐƯỜNG VỀ KHÔNG LẠC LỐI / Nhật Phong // An ninh biên giới.- Ngày 
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Sau 7 năm kể từ ngày được đặc xá tha tù trước thời hạn, anh Nguyễn Xuân Bàn, ở xã 

Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La mới có dịp quay lại Trại giam Thủ Đức, tỉnh Bình 

Thuận sau khi vượt chặng đường dài gần 2.000 cây số. Từ một tử tù được Chủ tịch nước ân xá, 

hiện anh là chủ một trang trại cây giống doanh thu cao và còn đảm nhận chức danh Trưởng ban 

Mặt trận Tổ quốc thôn Tông Lạnh nơi anh cư trú. Anh bảo, cảm giác khi trở lại trại lâng lâng 

như lúc anh được nhận quyết định đặc xá về với gia đình. Giờ đây, anh đang nỗ lực để trả ơn 

cuộc đời đã cho anh cơ hội để sống cuộc sống thứ hai tốt đẹp và ý nghĩa hơn. 
VẾT TRƯỢT CỦA LÒNG THAM 

Năm 36 tuổi, anh Nguyễn Xuân Bàn, nhân viên một Công ty vật tư của tỉnh Sơn La đã đặt cuộc 

đời mình cùng gia đình vào một canh bạc chết người. Anh kể, trong giai đoạn Đông Âu sụp đổ, đất 

nước ta đang ở thời kỳ khó khăn, bản thân anh là một người làm trong cơ quan Nhà nước, song vừa bị 

thất nghiệp do cơ quan giải thể. Vợ anh là giáo viên vùng cao, hai con còn nhỏ nên cuộc sống gia đình 

gặp nhiều vất vả. Trong một lần về thăm quê ở Thái Bình, anh ghé thăm một người bạn tại Hà Nội. 

Biết anh đang lâm vào khốn khó, người bạn này rủ anh buôn bán ma túy kiếm lời. Nghe bùi tai, lại thấy 

nhiều người giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm, anh đã theo lời chung tiền cùng bạn mua herôin từ 

biên giới Sơn La mang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Nhưng “thương vụ” đó đã không trót lọt 

như anh mong muốn. Anh và người bạn kia bị bắt và đều bị kết án tử hình. 

Anh kể: “Khi nghe tuyên án, người tôi đã khuỵu xuống, mồ hôi chảy ướt đẫm bộ quần áo, mắt 

cay xè, chỉ nghe tiếng chị gái khóc, rồi không còn biết gì nữa. Những ngày sau đó thật khủng khiếp, khi 

biết cái chết đang chờ mình phía trước, từng ngày, từng giờ nhưng không biết nó đến lúc nào. Được sự 

động viên của các cán bộ, tôi đã viết đơn xin ân xá. Người bạn đồng phạm của tôi đã ra pháp trường 

trong lặng lẽ, còn tôi thì đêm đêm mộng mị, chỉ một tiếng động rất nhỏ lại hoảng hốt bật dậy ngỡ như 

chuẩn bị đến ngày cáo chung của cuộc đời mình. Ba tháng dồn nén trong hoang mang, sợ hãi, buồn tủi 

vì đã gây ra họa lớn cho gia đình bỗng vỡ òa thành niềm vui sướng tột cùng khi tôi được tin mình đã 

được Chủ tịch nước ra lệnh ân xá từ án tử hình xuống án chung thân. Lúc cán bộ vào buồng biệt giam 

đọc quyết định, tôi như người u mê không nghe thấy gì, cán bộ phải đọc lại lần nữa, tôi mới nghe rõ. 

Tim tôi như vỡ òa, như được sống lại lần thứ hai. Và tôi dặn lòng mình phải sống cho thật tử tế”. 

Nhận rõ giá trị cuộc sống và càng trân trọng những gì cuộc sống đã ban tặng, tháng ngày chấp 

hành án tại Trại giam Thủ Đức, anh Bàn tự dặn lòng mình không được ngại khó, ngại khổ, quyết tâm 

cải tạo để nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Anh nhanh chóng hòa nhập với môi 

trường cải tạo mới, lần lượt đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ đội nông nghiệp, đội làm cá rồi đội 

mộc... việc gì anh cũng hoàn thành. Là người có trình độ, có năng khiếu văn chương nên anh nhanh 

chóng được Ban giám thị lựa chọn làm Trưởng ban tự quản văn hóa của trại. 

Vậy là, người đàn ông bé nhỏ, vui tính ấy đã cố gắng biến mỗi ngày cải tạo của mình và những 

phạm nhân đồng cảnh ngộ trở thành một ngày có ý nghĩa. Sau 7 năm, bài thơ về nội quy trại giam theo 

thể lục bát được chép trên tường của phân trại 3 này do anh sáng tác để những người không biết chữ dễ 

thuộc, dễ hiểu, dễ làm theo, tránh vi phạm, đến nay vẫn còn được anh em phạm nhân ghi nhớ. Tập san do 

các phạm nhân tự sáng tác mà anh cùng các phạm nhân trong Ban tự quản đề ra đến nay vẫn được duy trì 

đều đặn, tạo một sân chơi văn hóa, thể hiện sự ăn năn hối cải và ước nguyện của mỗi phạm nhân. 
TRỞ VỀ CÙNG NIỀM TIN 

Với sự phấn đấu trong lao động, học tập, cải tạo không mệt mỏi, sau 15 cái Tết trong tù, năm 

2008, khi đầu đã hai thứ tóc, anh Nguyễn Xuân Bàn được đặc xá tha tù trước thời hạn để trở về đoàn tụ 

cùng gia đình, hưởng một cái Tết an lành, ấm áp bên người thân, bè bạn. Sau một thời gian ngắn nghỉ 

ngơi dưỡng sức, anh và gia đình đối diện với bài toán mới là phải làm gì để nhanh chóng ổn định cuộc 

sống, nhất là khi hai đứa con đang theo học đại học, gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết vào đồng lương 

ít ỏi của vợ. Thời điểm anh trở về cũng là lúc tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn Sơn La hết sức 

nóng bỏng, những người có “tiền sử” dính líu đến ma túy như anh khiến cộng đồng còn nhiều e ngại, 

thiếu tin tưởng. Nhưng được sự động viên từ gia đình cùng với bản lĩnh đã được rèn luyện trong thời 

gian chấp hành án, anh đã lấy lại tinh thần và bắt đầu từ việc trồng vườn cây ăn trái. 

Vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, điều quan trọng là phải chiến thắng bản thân mình. Quên đi giấc  
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mơ chết người là làm giàu bằng những đồng tiền buôn bán ma túy, anh bắt đầu lại cuộc sống mới với 

hai bàn tay trắng. 7 năm dài với biết bao tháng ngày lấm láp, cực nhọc trên những vạt đồi mùa hè nắng 

cháy, mùa đông sương giá, đã mang lại cho anh một trang trại hoa trái sum suê cùng hàng triệu cây 

giống cung cấp cho bà con các dân tộc trong xã Tông Lạnh và các vùng lân cận. 

Đời sống được cải thiện, hai người con của anh cũng lần lượt ra trường và trở thành giáo viên 

trong huyện. Kinh tế gia đình ổn định, anh tích cực tham gia vào các hoạt động chung của xóm làng, 

địa phương. Năng nổ, nhiệt tình, cộng với sự chín chắn, từng trải, anh đã được bà con bầu làm Trưởng 

ban Mặt trận Tổ quốc của thôn Tông Lạnh. Anh cười hiền chia sẻ: “Mình từng là người mắc phải lỗi 

lầm, bây giờ làm được gì cho gia đình và bà con, thì cố gắng làm, xem như là cách cảm ơn cuộc đời đã 

cho mình sống lại lần thứ hai”. 

Đến với các bản trong xã Tông Lạnh hôm nay, mới thấy vùng đất nằm bên con suối Muội không 

còn là vùng độc canh cây lúa nương, lúa nước, ngô giống cũ mà đã có sự đa dạng của nông sản với hơn 

40ha cây cà phê, hơn l00ha cây sắn, hàng chục ha cây đậu, lạc, rau màu và trên 400ha cây cao su. Anh 

Quàng Văn Phong, cán bộ Văn phòng UBND xã Tông Lạnh, bảo: “Mấy năm nay, phong trào xóa 

nghèo, làm giàu ở đây phát triển mạnh, đất hoang hầu như không còn nữa... Trang trại cây giống của 

anh Bàn đã trở thành nơi cung cấp những giống cây công nghiệp hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho 

bà con. Không những vậy, uy tín của anh còn thể hiện ở nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng 

nông thôn mới mà thôn Tông Lạnh luôn dẫn đầu”. 

Anh Lò Văn Thanh, nhà ở bản núi Thắm vui vẻ đưa chúng tôi đi thăm rừng cao su chuẩn bị cho 

lấy mủ của mình, anh hồn hậu nói rằng, không chỉ bán cây giống, anh Bàn còn xuống tận nhà các hộ 

dân, hướng dẫn bà con thật chu đáo. Đất nào trồng được cây công nghiệp, đất nào cấy lúa, trồng rau, ở 

đâu có thể đào được ao, thả cá... anh Bàn đều chỉ rõ cho bà con. Những kinh nghiệm ấy do anh Bàn đúc 

rút trong những tháng ngày lao động, cải tạo tại trại giam, không ngờ có ngày lại phát huy được trên 

đất Tông Lạnh, góp phần giúp đỡ bà con dân tộc thiểu số nơi đây xóa đói, giảm nghèo. 

Đi cùng anh trong trang trại ngút ngàn màu xanh, tôi thoáng thấy tóc anh Bàn đã có nhiều sợi 

bạc nhưng gương mặt vẫn tràn đầy trẻ trung, nhiệt huyết, ánh mắt ấm áp, tin cậy. Câu chuyện cuộc đời 

anh sẽ là tấm gương sáng về nghị lực, sự vươn lên trong cuộc sống; có tính giáo dục, thuyết phục rất 

lớn đối với những phạm nhân đang cải tạo trên con đường trở về nẻo thiện, tái hòa nhập cộng đồng.  
 

37. Anh Khoa. GIAN NAN CHUYỆN NGĂN “BÃO ẾT” Ở SƠN LA / Anh Khoa // Pháp luật 

Việt Nam.- Ngày 13/9/2015.- Số 256.- Tr.12. 
 

Số người nhiễm HIV hiện còn sống mà các cơ quan chức năng ở Sơn La thống kê được là 

7.543 người. Thế nhưng, đó đã phải là con số cuối cùng hay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm? 

Tỉnh Sơn La đang nỗ lực kiềm chế và tìm cách ngăn chặn đại dịch. Song, trong quá trình thực 

hiện vẫn còn quá nhiều khó khăn. 
KHI HOA RỪNG NHIỄM BỆNH 

Sơn La là tỉnh nghèo, điều đó đã rõ, nhưng thật buồn khi phải chứng kiến những nam thanh, nữ 

tú còn vời vợi ước mơ đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Bản nghèo, vì thế mà heo hút hơn. Lò Thị Hăn ở 

xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn mới 19 tuổi, cái tuổi đẹp như trăng rừng. Bình thường lứa tuổi này, 

em vừa làm việc nhà, ruộng nương vừa đi chợ để hẹn bạn trai, rồi làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng, từ khi 

biết căn bệnh quái ác đó ở trong mình là do lây nhiễm từ bố thì em đã chẳng muốn sống nữa. Hăn tâm 

sự: “Em chẳng muốn học, muốn làm. Tương lai như thế là hết rồi”. 

Hăn cho biết thêm, trong xã không thiếu người nhiễm “ết”, nhưng họ không nói. Một số đã được 

giới thiệu đi uống thuốc ARV, được xuống Thành phố Sơn La điều trị. Hăn nhấn mạnh: “Lại có người 

cứ mặc nó. Em cũng mặc luôn”. Tôi lắc đầu: “Không, em cũng phải điều trị. Em phải cố sống tốt. Chưa 

phải dấu chấm hết đâu. Bố em mất thì em phải có trách nhiệm với mẹ”. Cuộc trò chuyện của chúng tôi 

cứ bị đứt quãng bởi dòng nước mắt của Hăn và cơn mưa chiều thảng thốt. Tôi hy vọng lúc nhẹ lòng  

Hăn sẽ hồi tâm chuyển ý. 

Ở huyện Yên Châu, cô gái Lò Thị Sen cũng tươi như đóa hoa ở tuổi xuân thì. Sen đã lọt vào mắt 

xanh của một cán bộ trẻ về thị trấn huyện công tác. Cuộc hôn nhân của họ càng ấm áp khi Sen sinh 
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được một cô con gái đầu lòng xinh xắn. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, khi một ngày con gái 

Sen được phát hiện dương tính với HIV. Lúc này, sức khỏe của chồng cũng không tốt. Họ đưa nhau đi 

làm xét nghiệm và ngã ngửa khi hay tin cả hai người đều đã nhiễm HIV. Hai năm sau chồng Sen mất. 

Sen dường như không gượng dậy nổi, vì hạnh phúc đến quá ngắn ngủi. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở 

Mai Sơn, Yên Châu và nhiều xã vùng sâu của Sơn La, những “bông hoa rừng” nhiễm HIV không phải 

ít. Một số gượng dậy được, một số sợ bị kỳ thị đã giấu nhẹm bệnh tật. “Nhưng quan trọng hơn, nhiều 

người không có ý thức đề phòng cho người khác. Có người mắc bệnh từ người yêu lại đi trả thù đời. Có 

người mắc bệnh chẳng giữ gìn lại đi gieo rắc căn bệnh cho các gái bản. Điều đó làm gia tăng số người 

mắc bệnh. Thật nguy hiểm”, chị Bùi Thị Hồng, sống ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, là thủ quỹ nhóm 

“Niềm tin Mai Sơn” cho biết. 
KHÓ KIỂM SOÁT 

Về những nỗ lực phòng, chống và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, hạn chế gia tăng số ca 

mắc bệnh, ông Đàm Văn Hướng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La cho biết: 

“Hiện nay việc quản lý các đối tượng nhiễm HIV/AIDS là hết sức khó khăn. Ngành Y tế Sơn La đã 

tăng cường tuyên truyền, vận động người dân trước khi kết hôn nên đến cơ sở y tế để khám sức khỏe 

và làm các xét nghiệm. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ quan bỏ qua. Nhiều trường hợp khi phát 

hiện bị nhiễm thì đã quá muộn và là một trong những nguyên nhân khiến HIV/AIDS lây lan nhanh”. 

Trước những vấn đề phức tạp về tệ nạn xã hội, tội phạm trên địa bàn, Chính phủ đã cho phép 

tỉnh Sơn La thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 2968. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ban 

là kiểm soát và phòng, chống “bão HIV”. Đại diện Ban Chỉ đạo 2968 cho biết, đầu năm 2015, số người 

nhiễm HIV phát hiện mới vẫn không ngừng gia tăng, số người nhiễm HIV phát hiện mới tập trung tại 

một số huyện: Thuận Châu, Sông Mã, Mường La, Mai Sơn, Quỳnh Nhai. Đáng nói là, tỷ lệ mắc mới 

HIV chủ yếu ở lứa tuổi 20 - 39, chiếm hơn 70%. Đó là lứa tuổi lao động, là những trụ cột gia đình. 

Thừa nhận những khó khăn trong công tác kiểm soát bệnh HIV, ông Lê Bắc Hải, Phó Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 2968 cho biết: “Chúng tôi thực 

sự cũng mắc và thấy sự việc vô cùng khó khăn trong công tác kiểm soát số bệnh nhân HIV. Cứ mở rộng 

điều tra thì lại phát hiện, mỗi tháng vài chục người. Đó là một thách thức lớn. Chính chúng tôi cũng không 

biết bản chất thật về con số là bao nhiêu, bởi có xét nghiệm được tổng thể 1 triệu người ở tỉnh đâu”. 

Ông Hải cho biết thêm, hiện ngành y tế chưa kiểm soát được với rất nhiều lý do tài chính, nhân 

lực, tổ chức thực hiện còn yếu. Thêm nữa, việc tuyên truyền cũng vô cùng khó khăn. Đa số người mắc 

bệnh không muốn hợp tác, và không thể bắt buộc họ đi xét nghiệm được. Nêu thêm những khó khăn, 

ông Đàm Văn Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La cho biết: “Khó khăn 

trong công tác phòng chống HIV/AIDS ở Sơn La hiện nay là nhận thức của người dân về HIV/AIDS còn 

thấp. Thêm vào đó, đối tượng nhiễm HIV/AIDS không khai đúng địa chỉ, họ tên, hay di chuyển nơi cư trú 

nên công tác giám sát, phát hiện và tư vấn gặp rất nhiều khó khăn”. 

Với những nỗ lực và quyết tâm, ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng 

ban Chỉ đạo 2968 cho biết, trong thời gian tới, các ban ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong 

công tác tuyên truyền, tích cực vận động người dân sử dụng thuốc ARV, thực hiện các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm. Trước mắt, các cơ quan chức năng Sơn La sẽ tập trung vào những địa bàn 

trọng điểm, theo đó kiểm soát dần các vùng đệm, tích cực đưa người bệnh đi điều trị, không để dịch 

“ết” lan nhanh sang lứa tuổi trẻ em.  
 

38. Minh Long. BUÔN MA TÚY ĐỂ TRANG TRẢI “TÌNH PHÍ” / Minh Long // An ninh thủ 

đô.- Ngày 15/9/2015.- Số 4500.- Tr.9. 
 

Đang lúc yêu đương, song Chuyền luôn ở tình trạng “cháy túi” và thậm chí còn phải 

“cắm” cả xe máy ở bên Lào. Không muốn “ê mặt” với bạn gái, đối tượng liền gia nhập đường 

dây buôn bán heroin nhằm có tiền trang trải “tình phí”. 

Tại phiên tòa ngày 14/9, Lò Văn Chuyền (sinh năm 1988, ở bản Tà Láng, xã Tú Nang), Lừ Văn 

Thanh (sinh năm 1987, trú bản Nà Và) và Lò Văn Yên (sinh năm 1992, trú bản Nà Lêm), đều thuộc 
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xã Viềng Lán, huyện Yên Châu, Sơn La cùng bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”, theo điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS. Trước đó, trung tuần tháng 8/2014, Lò Văn Chuyền và 

Lò Văn Yên từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xử phạt cùng mức án 20 năm tù về tội danh 

này. Tuy nhiên, do sau đó bản án sơ thẩm bị tuyên hủy để giám định hàm lượng tinh chất heroin và 

Lừ Văn Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã nên vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm lại từ đầu. 

            Cáo trạng truy tố cùng lời khai của Lò Văn Chuyền và Lò Văn Yên cho thấy 2 đối tượng này 

vốn có quan hệ quen biết với Lừ Văn Thanh từ trước. Giữa tháng 10/2013, do cần tiền ăn tiêu và biết 

Thanh buôn bán ma túy nên Chuyền xin nhập hội, nhưng không được chấp thuận. Sáng 10/10/2013, giữa 

lúc Chuyền đang có mặt tại nhà bạn gái là Lữ Thị T (sinh năm 1988, ở xã Mường Sang, huyện Mộc 

Châu) thì Thanh bất ngờ tìm đến bảo đối tượng này gia nhập đường dây buôn bán “cái chết trắng” và nói 

đang có mối hàng ở huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Tiếp đến, Thanh ra giá 6 triệu đồng tiền công cho 

một chuyến vận chuyển hàng trót lọt. Về tới nhà đối tượng cầm đầu đường dây ma túy, Chuyền gặp Yên 

cũng đang có mặt tại đây. Hào hứng với chuyến hàng mở màn, đối tượng tức tốc sang Lào để chuộc lại 

chiếc xe máy cầm cố ở một hiệu cầm đồ mang về làm phương tiện phục vụ mục đích bất hợp pháp. 

             Ngay đêm đó, Chuyền được Lầu A Sềnh (sinh năm 1984, ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, 

hiện vẫn bỏ trốn) gọi điện đến điểm hẹn nhận 2 túi nilon, bên trong chứa heroin. Đi lấy hàng, đối 

tượng rủ thêm Yên và sau đó mang ma túy về giao cho Thanh. Chiều 11/10/2013, sau khi liên hệ với 

một phụ nữ ở Thái Nguyên, Thanh bảo Chuyền và Yên vận chuyển ma túy giao cho đối tác. Trên 

đường đi, Chuyền và Yên giấu 2 túi nilon đựng heroin trong người. Nhưng khi đến tuyến đường 

Thăng Long - Nội Bài, Chuyền và đồng bọn đã bị lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an Thành phố 

Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tổng trọng lượng ma túy 

thu giữ của Chuyền và đồng bọn là 112,072 gram, trong đó tinh chất heroin chiếm hơn 40%.  

             Trước tòa, Lừ Văn Thanh không thành khẩn nhận tội khi cho rằng không quen biết Chuyền và 

cũng không sai đồng bọn vận chuyển heroin lên Thái Nguyên. Ngược lại Chuyền và Yên đều khai báo 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ liên quan. Đối với đối tượng Lầu A Sềnh cùng người phụ nữ ở 

Đồng Hỷ, Thái Nguyên đặt mua heroin của Thanh, do chưa bắt giữ được và chưa xác định được 

nhân thân nên cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, xử lý sau… Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử sơ 

thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lò Văn Chuyền 17 năm tù, Lừ 

Văn Thanh và Lò Văn Yên cùng phải nhận mức án 18 năm tù giam, đều về tội “Mua bán, vận 

chuyển trái phép chất ma túy”.  

 


