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TRONGSONAY

@ San La qua cac thai ky lich
'u. (Tr. 1)

Sun La -115 niim vinh quang
m{jt chijng dutmg phan t1au

Nhan dfin Son La trong d§u
tranh va bao v~ TB qu&c:

@ each mang thang 8 narn
1945 a San La 68 nam nhin lai. (Tr.3)

Hoang Viin Van

@ San La trong khang chien
chong thuc clan Phap xam hroc. (Tr.6)

SO'n La lich sU'khting c/din
chang th,.,'c diin Pluip (1945 -1954)

@ San La - hau phuong tnrc
tiSp cua chiSn dich lich sir Dien Bien
Phu. (Tr.9)

LbMinh Hiin

@ San La trong khang chien
chong dS quoc My. (Tr.12)

Sun La licit sU'kluing c/tiin
chang Mj, cteu nutrc (1954 -1975)

Nhfin dfin SO'n La trong sl}'

nghi~p dBi mrri:

@ Dtroi su lanh dao cua Dang,
nhan clan cac clan tQe San La luon lam
theo lei Bae H6. (Tr.22)

Hoang Chi Tlucc

@ Nhirng nam d~u thuc hien
duong 16i d6i moi (1987 - 1990),
(Tr.27)

Tlnlt SO'n La 110 niim (1895 - 2005)

@ D6ng tam d6i moi, chiSn
thang doi ngheo (1991 - 1995). (Tr.30)

Tinb Sun La 110 niim (1895 - 2005)

@ D~y manh cong cuoc d6i
moi toan dien, thirc hien cong nghiep
hoa, hien dai hoa (1996 - 2005).
(Tr.35)

Tinlt SO'n La 110 niim 1895 - 2005

@ Phong trao thi dua trong thai
ky d~y manh cong nghiep hoa, hien
dai hoa (2005 - 2008). (Tr.48)

60 niim tinh Son La thuc hifn phong
trao thi dua ai quac 1948 - 2008

@ Nang lire lanh dao cua Dang,
hieu qua di~u hanh cua chinh quyen
va sire manh doan kSt cac clan toe la
nhan t6 quyet djnh dua San La tro
th~nh tinh phat tri~n kha cua vung Tay
Bac. (Tr.54)

TS. Tluio Xuiin Sling
UVTW Dang, Bi thtr Tlnh liy SO'n La

@ Trieh bai phat bi~u ky niern
70 nam each mang thang Tam, Quoc
khanh 2/9; Ngay gianh chinh quyen
tai San La va ngay truyen thong hrc
hrong vii trang tinh. (Tr.60)

Hoang Viin Chat
Bi thtr Tinb liy San La

@ Doan kSt, thong nhat, nang
cao y chi, nr hrc, tu cuong, phan d~u
thuc hien thang 19i muc tieu nhiem vu
phat trien kinh ts - xa hQi nam 2012,
(Tr.63)

Thito XII an Sung
Bi tluc Till" liy

@ Phat huy hieu qua moi nguon
hrc d~y manh phat trien kinh tS - xii
hQi. (Tr.66)

COm Ng(Jc Minh



PIll) BEthte Tinh uy,
Chu tich UBND tinh.

@ Tao buoc d(>t pha trong phat
triSn kinh t~ - xa hoi nam 2013.
(Tr.68)

HllY Nghia

@ Dang b(>va nhan dan cac dan
t(>c San La doan k~t - d6i moi, thuc
hien thang 19i cac nhiem vu chinh tri
nam 2014. (Tr.69)

Vi Tit! Binlt

@ Vai tro lanh dao cua Dang la
nhan t6 quyet dinh S\I tnrong thanh va

chien thang cua lire hrong vii trang
San La. (Tr.71)

TS. TltilOXuiin Sung
UVTW Dang, Bi tlue Tlnh uy

@ M6i quan h-~ doan ket, hfru
nghj d~c biet giira San La va cac tinh
B~c Lao. (Tr.73)

Vii Tit! Hoa



trn GI01THI~U
Trong lich sir hang nghin nam dung mroc va gifr mroc, vung d~t San La luon

giir met vi tri chiSn hroc d~c biet quan trong vS dia chinh tri, kinh tS - xa hoi, an
ninh quoc phong va trong quan h~ giao thirong voi mroc ban Lao.

120 nam qua voi nhtrng biSn c6 thang tram, nhfmg d6i thay to Ion, g~n lien
voi lich str dan toe, lich sir each mang Viet Nam hon mot thS ky qua, trong dong
chay cua lich sir hang nghin nam chien d~u va xay dung que huang, chang duong
120 nam chinh la su tiep n6i va phat trien a mot t&m cao moi voi nhirng n6 lire va y
chi yuan len khong ngirng cua nhan dan cac dan tQc San La, tao nen nhfrng chuyen
biSn can ban va toan dien tren vung Tay B~c cua T6 quoc.

Hon mot thS ky, lich Slr dan tQc da ghi nhan nhfrng thanh tich, nhfrng chien
cong, nhtrng dong g6p Ian lao cua nhan dan cac dan tQc San La vao su nghiep xay
dung va bao v~ T6 quoc. Cling voi nhan dan ca mroc, nhan dan cac clan tQc San La
luon doan kSt mot long kS vai, sat canh chong choi voi thien nhien khac nghiet dS
lao dQng san xuat, anh dung d~u tranh chong giac ngoai xam va sir ap birc cuong
quyen cua chS dQ thuc dan - phong kiSn. Duoi anh sang soi duong cua Chu tich H6
Chi Minh kinh yeu va su lanh dao sang suot cua Dang Cong san Viet Nam, nhan
dan cac dan tQc San La da dung len gianh chinh quyen trong Cach mang thang
Tam - mua thu nam 1945 va tham gia tiSn hanh 2 cuoc khang chiSn chong thirc dan
Phap va dS quoc My xam hroc, g6p phan thuc hien 2 nhiem vu chien hroc xay
dung va bao v~ T6 quoc Vi~t Nam xa hoi chu nghla, thirc hien nhiem vu quoc tS
cao ca voi each mang nhan dan Lao anh em, gianh thang 19i to Ian trong cong cuoc
xdy dung va d6i moi d~t mroc.

Phat huy thanh tiru cua g&n 30 nam d6i moi, Dang bQ va nhan dan cac dan
tQc San La da va dang n6 hrckhoi d?y nhfrng tiSm nang, 19i thS, tao buoc dQt phat
dira San La tir mot tinh miSn nui con nhiSu kh6 khan tro thanh mot tinh nang dong,
co mire tang tnrong kha. Tirng biroc nang cao trinh dQ dan tri va ch~t hrong nguon
nhan hrc, cai thien dai song V?t chat, van hoa, tinh than, gifr virng 6n dinh chinh tri,
tr?t tv an toan xa hoi, bao v~ vtmg chac chu quyen, an ninh quoc gia; dAy rnanh
toan dien cong cuoc d6i moi dS San La viron len hoa nhip cling ca rnroc trong cong
cuoc dung xay kien thiet mroc nha.

Hoa chung khong khi chao mung ky niem 120 nam ngay thanh lap tinh San
La (10.10.1895 - 10.10.2015), Thir vien tinh San La bien soan va gioi thieu cling
ban doc Thong tin Khoa hoc chuyen dS: "San La -120 mila ban no".

Trdn trong gioi thieu!
BAN BIEN SO~N
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Sơn La qua các thời kỳ lịch sử 
 

Trong lịch sử hàng nghìn năm hình thành và phát triển, vùng đất Sơn La đã trải qua 

nhiều lần chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính. Tuy vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vùng 

đất này vẫn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 

phòng và trong quan hệ giao lưu với nước bạn Lào. Nhân dân các dân tộc Sơn La luôn kề vai, sát 

cánh với nhân dân cả nước lập nên những kỳ tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền 

thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng ấy đã tiếp sức cho nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La 

không ngừng vươn lên trong thời kỳ đổi mới, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nên 

chuyển biến cơ bản và toàn diện trên vùng đất Tây Bắc của Tổ quốc. 

Từ thời Hùng Vương đến trước khi thực dân Pháp xâm lược 

Từ thuở Hùng Vương dựng nước, Sơn La thuộc bộ Tân Hưng. Sau đó đến thời Lý, vùng 

đất này thuộc đạo Lâm Tây. Qua một thời gian, có tên gọi là đạo Đà Giang. Đến năm 1397, 

dưới triều Trần, Sơn La nằm trong trấn Thiên Hưng. Đây là thời kỳ đồng bào các dân tộc cùng 

chung sức khai sơn, phá thạch, dựng nên nhiều châu, mường như:  

Mường Muổi: Nhà Trần biên chép vào sổ sách là Mỗi Châu, đến thời Lê đổi thành 

Thuận Châu. Trung tâm Mường Muổi là Chiềng Ly (còn gọi là Chiềng Pha). Các mường nhỏ 

thuộc phạm vi Mường Muổi, gồm có: Mường Sại (Chiềng Muôn), Mường Piềng (Chiềng 

Khoang, Chiềng Pấc), Mường É (Chiềng Ve), Mường La (châu Sơn La), Mường Quài (châu 

Tuần Giáo), Mường Mụa (châu Mai Sơn). 

Mường Cây: Nhà Lê chép vào sử sách là Quỳnh Nhai, trung tâm châu mường đặt ở 

Mường Xo, gồm các mường nhỏ: Mường Chiên (Chiềng Phung), Mường Cây (Quỳnh Nhai), 

Mường Than (Than Uyên), Mường Mả (Lương Tiên), Mường Sát (Dương Quỳ), Mường Bo 

(Cam Đường), Mường Xo (Phong Thổ), Mường Kim, Mường Tháo (Văn Bàn). 

Mường Tấc: Sử sách nhà Lê chép là châu Phù Hoa. Đến năm Minh Mệnh thứ 19 (năm 

1838) đổi gọi là châu Phù Yên. Trung tâm mường đặt ở Viềng Tấc (nay là Bản Viềng), gồm các 

mường nhỏ: Mường Pùa, Mường Muông, Mường Do, Mường Lang, Mường Át, Mường Cúc 

(Thu Cúc), Mường Tòng, Mường Tèng (Lai Đồng), Mường Vân, Mường Veng (Xuân Đài) nay 

thuộc Phú Thọ. 

Mường Sang: Còn gọi là Mường Móc do có sương mù bao phủ. Sử sách nhà Lê ghi là 

Mộc Châu. Mộc Châu trước có 23 mường động. Do địa thế quá rộng nên năm Cảnh Hưng thứ 

36 (năm 1775) chia làm 3 châu: Đà Bắc, Mã Nam và Mộc Châu. Trung tâm châu mường đặt ở 

Mường Sang, gồm các mường nhỏ: Mường Chiềng Kỳ (Đà Bắc), Mường Ét, Chiềng Cọ (Mã 

Nam), Chiềng Đi, Chiềng Ban (Tú Nang), Pơ Tao, Chiềng Cang, Chiềng Ve, Xuân Nha. 

Mường Vạt: Sử sách nhà Trần ghi là Mường Việt, nhà Lê ghi là Việt Châu. Năm Minh 

Mệnh thứ 3 (1822) đổi Việt Châu thành Yên Châu. Trung tâm châu mường đặt ở Chiềng 

Khoong, nên còn có tên là Chiềng Khoong, bao gồm các mường nhỏ: Chiềng Đông, Chiềng 

Sàng, Mường Khoa, Mường Lựm, Mường Ái. 

Đến thời Nguyễn, các châu mường kể trên thuộc vào phủ Gia Hưng (các châu Sơn La, 

Mai Sơn, Phù Yên, Mộc, Yên); phủ Điện Biên (hai châu Quỳnh Nhai, châu Thuận). Dưới các 

châu, nhà Nguyễn chia thành các động, gồm có Mường La, Mường Trai (Chiềng Nghiêm, Hiếu 

Trai), Mường Bú (Chiềng Biên), Mường Chùm, Mường Chiến (Ngọc Chiến); châu Mai Sơn, 

gồm có Mường Mụa, Mường Bon, Mường Chanh, Mường Hung, Mường Chiềng Cang; châu 

Phù Yên gồm có Quang Huy, Tường Phù, Gia Phù, Tường Phong, Tân Phong; châu Mộc gồm 

có Mộc Thượng, Mộc Hạ, Hướng Càn, Xuân Nha, Quy Hướng, Tú Nang; châu Yên gồm có 

Mường Vạt, Mường Khoa, Mường Sàng; châu Quỳnh Nhai gồm có Yên Trạch, Dương Dị, Yên 
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Trình, Mường Tè; châu Thuận, gồm có Mường Muổi, Mường Lầm, Mường Sại, Mường Piềng, 

Chiềng Pấc. 

Thời kỳ Pháp thuộc 

Tháng 4/1884, quân Pháp chia làm hai mũi đánh chiếm Hưng Hóa, do các tướng Brie Đờ 

Lin và Nêgriê chỉ huy. Sau khi chiếm được tỉnh thành, Đại tá Đuysécnơ được giao việc quản lý 

và tiến hành các cuộc hành quân chống lại cuộc phản kháng do Nguyễn Quang Bích lãnh đạo. 

Tháng 6/1885, Hưng Hóa được đặt trong địa hạt của Quân khu miền Tây do Lữ đoàn 1 

đảm trách. Ngày 24/5/1886, Tổng trú sứ Trung - Bắc Kỳ ra Nghị định chuyển châu Sơn La 

thành đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh do viên Công sứ Pháp điều hành. Ngày 

20/3/1888, để các hoạt động quân sự độc lập hơn và không lệ thuộc vào viên công sứ dân sự, 

nhà cầm quyền Pháp cho phép thực hiện ở Sơn La chế độ Tài phán quân sự và cử Thiếu tá Đờ 

Satôrôsê, Chỉ huy trưởng quân sự Sơn La - thượng lưu sông Đà, làm Phó công sứ. 

Theo sự điều chỉnh của giới quân sự Pháp, từ tháng 4/1890, Sơn La thuộc Tiểu quân khu 

Sơn La với các đồn binh Sơn La, Tạ Chan, Vạn Yên cùng các Tiểu quân khu Lai Châu, Tiểu 

quân khu Nghĩa Lộ hợp thành Quân khu Sơn La. Đồng thời, để giới quân sự có nhiều quyền lực 

đàn áp các cuộc nổi dậy, ngày 20/8/1891, chính quyền thực dân ban hành tiếp Nghị định quy 

định địa bàn của đạo quan binh Sơn La (còn gọi là đạo quan binh thứ 4) bao gồm địa hạt Sơn La 

và các tổng Yên Lũng, Kiệt Sơn, Xuân Đài (tách từ huyện Thanh Sơn, phủ Gia Hưng, tỉnh 

Hưng Hóa) và tổng Cự Thắng (tách ra từ huyện Thanh Thủy, phủ Gia Hưng, tỉnh Hưng Hóa); 

thủ phủ đặt tại Sơn La do viên trung tá làm Tư lệnh. 

Ngày 27/2/1892, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chia đạo quan binh Sơn La 

thành Tiểu quân khu Vạn Bú, bao gồm phủ Vạn Yên (châu Mộc, châu Phù Yên), phủ Sơn La 

(các châu Sơn La, Yên, Mai Sơn, Thuận Tuần Giáo, Điện Biên); Tiểu quân khu phụ Lai Châu 

gồm châu Lai, châu Luân, châu Quỳnh Nhai và mường Phong Thổ. 

Ngày 10/10/1895, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định xóa bỏ Tiểu quân khu 

Vạn Bú và Lai Châu, lập tỉnh Vạn Bú, bao gồm toàn bộ đất đai của đạo quan binh Sơn La. Tỉnh 

lỵ đặt tại bản Pá Giang, tổng Hiếu Trai. 

Ngày 7/5/1904, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định chuyển tỉnh lỵ Vạn Bú từ Pá 

Giang về Chiềng Lề. Ngày 23/8/1904, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đổi tên tỉnh Vạn 

Bú thành tỉnh Sơn La, cho phép có ngân sách hàng tỉnh riêng. Lúc đó, tỉnh Sơn La bao gồm các 

châu: Châu Thuận, Mường La, Mai Sơn, Châu Yên, Châu Mộc, Phù Yên, Tuần Giáo, Điện 

Biên, Châu Lai, Quỳnh Nhai và phủ Luân Châu. 

Từ Cách mạng tháng Tám đến nay 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 và trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 

Sơn La thuộc Chiến khu II, Liên khu Việt Bắc, Liên khu X, khu XIV và Khu Tây Bắc. Trong 

đó, từ năm 1948 đến tháng 5/1952, Thủ tướng Chính phủ ra nghị định tách hai tỉnh như cũ. Sau 

chiến dịch Tây Bắc thắng lợi (tháng 10/1952), Khu ủy Tây Bắc quyết định chuyển huyện Thuận 

Châu về Lai Châu. Đến tháng 2/1954, Thuận Châu lại thuộc Sơn La. Đầu năm 1953, Khu ủy 

Tây Bắc quyết định thành lập huyện Sông Mã, bao gồm vùng Mường Hung (huyện Mai Sơn), 

Mường Lầm (huyện Thuận Châu), Sốp Cộp (huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu). 

Từ tháng 5/1955 đến tháng 10/1962, các châu (huyện) của Sơn La trực thuộc Khu tự trị 

Thái Mèo, không có cấp tỉnh. Tháng 10/1961, thị xã Sơn La được thành lập. 

Nghị quyết Quốc hội Khóa II, kỳ họp thứ V, ngày 27/10/1962 đổi tên Khu tự trị Thái 

Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc, lập lại các tỉnh thuộc Khu Tây Bắc, bao gồm: Sơn La, Lai Châu 

và Nghĩa Lộ. Ngày 24/12/1962, Sơn La chính thức tái lập. Huyện Quỳnh Nhai trước thuộc Lai 

Châu nay thuộc Sơn La, huyện Phù Yên (bao gồm cả Bắc Yên ngày nay) của tỉnh Sơn La thuộc 
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về tỉnh Nghĩa Lộ. Địa dư của tỉnh Sơn La gồm có thị xã Sơn La và 7 huyện: Thuận Châu, 

Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu và Mộc Châu. 

Ngày 17/8/1964, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 128-CP, chia huyện Phù Yên của 

tỉnh Nghĩa Lộ thành hai huyện Phù Yên và Bắc Yên. 

Ngày 27/12/1975, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa V ra nghị quyết bỏ cấp khu trong hệ 

thống các đơn vị hành chính và hợp nhất một số tỉnh. Tháng 1/1976, hai huyện Phù Yên và Bắc 

Yên của tỉnh Nghĩa Lộ thuộc về tỉnh Sơn La. 

Cùng với những thăng trầm lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã hòa chung nhịp 

sống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, góp phần bồi đắp cho truyền thống lịch sử, văn hóa 

nước Việt. Và trong mỗi giai đoạn lịch sử, vùng đất này đều có những bước phát triển mới, 

không ngừng tích lũy nội lực để vươn lên xứng tầm vị thế thủ phủ Tây Bắc trong thời kỳ đổi 

mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 

                                                (Sơn La - 115 năm vinh quang một chặng đường phấn đấu 

                                                                      .- H.: Chính trị - Hành chính, 2010) 
 

 

 

 

 
 

CÁCH MẠNG THÁNG 8 NĂM 1945 Ở SƠN LA 68 NĂM NHÌN LẠI 
 

… Chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi 
nghĩa giành chính quyền  

Có thể khẳng định, quá trình xây 
dựng lực lượng chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền cách mạng ở Sơn La 
mang đặc điểm khá riêng biệt, thể hiện ở 
chỗ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng 
rất khẩn trương. Mặt khác, ở Sơn La lúc đó, 
lực lượng công nhân, viên chức, học sinh, 
tiểu thương... nói chung rất ít. Địa hình Sơn 
La hiểm trở, rừng núi trùng điệp, xa trung 
tâm chính trị của cả nước; nhân dân bị tiêm 
nhiễm tư tưởng tự ti, chia rẽ, phân biệt dân 
tộc bởi chính sách ngu dân và âm mưu 
thâm độc “chia để trị” của bọn thực dân, 
phong kiến tay sai. Mặc dù vậy, với sự sáng 
tạo, nhạy bén, linh hoạt, các đồng chí đảng 
viên Chi bộ Nhà ngục Sơn La đã phát huy 
vai trò lãnh đạo, thành công trong việc xây 
dựng lực lượng khởi nghĩa. 

Tháng 12 năm 1939, Chi bộ Nhà 
ngục Sơn La bí mật thành lập. Nhưng phải 
hơn 2 năm sau, đến năm 1942, chủ trương 
chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Trung 
ương Đảng - Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương lần thứ 8 (5/1941) mới được đồng chí 
Trần Đăng Ninh (bị thực dân đày lên Nhà 

ngục Sơn La) truyền đạt cho chi bộ. Từ đây, 
chủ trương tăng cường tuyên truyền vận 
động xây dựng cơ sở cách mạng bên ngoài 
nhà tù được đẩy mạnh. Vượt qua mọi sự 
kiểm soát ngặt nghèo và chế độ lao tù hà 
khắc của kẻ địch, các đồng chí đảng viên 
được phân công nhiệm vụ đã sáng tạo, linh 
hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động 
nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng như: 
Bí mật phát hành tờ báo Suối Reo nhằm 
giáo dục tinh thần yêu nước cho đảng viên 
và quần chúng ở bên trong cũng như bên 
ngoài nhà tù; tranh thủ mọi cơ hội tiếp xúc 
với quần chúng nhân dân để tuyên truyền 
cho nhân dân hiểu rõ âm mưu chia rẽ dân 
tộc, nguồn gốc của sự đói nghèo, bất công... 
là do đế quốc và tay sai áp bức, bóc lột. 
Bằng lối tuyên truyền miệng hết sức khéo 
léo và hiệu quả, ảnh hưởng cách mạng đã 
từng bước lan tỏa, thấm sâu vào quần 
chúng nhân dân, ban đầu ở khu vực tỉnh lỵ 
chủ yếu là phố Chiềng Lề. Trong một thời 
gian ngắn tuyên truyền, nhiều quần chúng 
bên ngoài nhà tù và binh lính ở trong tù đã 
giác ngộ, trở thành cơ sở liên lạc như gia 
đình bà giáo Bảo (Lò Thị Dện), gia đình anh 
Chu Văn Thịnh, thư ký Tòa xứ Bế Nhật 

 

Nhân dân Sơn La 

trong đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc 
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Huấn, bà Quàng Thị Khiên, như ông quản 
Lò Văn Mười, ông đội Đỗ Trọng Thát, cai 
Piệng... Đến năm 1943, Chi bộ Nhà tù Sơn 
La đã xây dựng được tổ chức cách mạng 
đầu tiên ở Sơn La, đó là “Mú nóm chất 
mương” (Thanh niên Cứu quốc) gồm có hai 
tổ: Tổ ở tỉnh lỵ do anh Chu Văn Thịnh phụ 
trách và tổ Mường La do anh Cầm Văn 
Thinh phụ trách. 

Các tổ Thanh niên Cứu quốc đã sớm 
phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu 
tranh. Đầu tiên là cuộc vận động quần 
chúng xã Chiềng Xôm (Mường La) đấu 
tranh đòi giảm thuế, bớt ruộng chức. Thành 
công nhất của tổ Thanh niên Cứu quốc 
những ngày đầu là việc giới thiệu anh Lò 
Văn Giá với chi bộ để thực hiện trọng trách 
nặng nề - dẫn đường cho 4 tù chính trị vượt 
ngục. Sau khi bị thực dân Pháp, tay sai 
khủng bố, được sự nhất trí của Chi bộ Nhà 
tù, đồng chí Chu Văn Thịnh quyết định lấy 
Mường Chanh làm địa bàn xây dựng khu 
căn cứ, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới 
khởi nghĩa giành chính quyền khi có thời cơ. 
Trong quá trình tuyên truyền, vận động, Hội 
Thanh niên Cứu quốc Mường Chanh đã thu 
hút được đông đảo hội viên, ban đầu chỉ có 
10 hội viên, sau lên 40 hội viên; gây ảnh 
hưởng rộng lớn trong nhân dân, từ bản 
Lầm, Tranh Đấu, bản Bó, Chiềng Khoang, 
Chiềng Ve của huyện Thuận Châu đến 
Chiềng En, Mường Lầm, Chiềng Cang, 
Mường Sại, Nà Nghịu (của huyện Sông Mã 
ngày nay), Chiềng Sàng của huyện Yên 
Châu... 

Hội Thanh niên Cứu quốc Mường 
Chanh không chỉ vận động nhân dân đấu 
tranh với thế lực phong kiến địa phương 
thắng lợi mà còn bí mật thành lập đội tự vệ, 
sau trở thành Trung đội du kích vũ trang 
Mường Chanh, do đồng chí Lê Trung Toản 
và Cầm Vĩnh Tri trực tiếp huấn luyện và chỉ 
huy. 

Chỉ trong thời gian rất ngắn, hơn 3 
năm (1942 - 7/1945), ở hầu khắp các châu 
trong tỉnh, cơ sở cách mạng đã phát triển 
rộng khắp, tập hợp đông đảo quần chúng 
trung kiên, thành lập các đội vũ trang, chuẩn 
bị vũ khí để sẵn sàng khởi nghĩa giành 
chính quyền cách mạng khi thời cơ đến. 

 Chớp thời cơ, khởi nghĩa giành 
chính quyền cách mạng thắng lợi 

Đến đầu tháng 7 năm 1945, khí thế 
đấu tranh của quần chúng nhân dân ở Sơn 
La dâng cao, điều kiện giành chính quyền 
cách mạng chín muồi. Ngày 17/7/1945, đội 
tự vệ châu Phù Yên chủ động cử hai liên lạc 
sang chiến khu Vần - Hiền Lương xin chỉ thị, 
đến Thượng Bằng La, gặp Chi đội giải 
phóng quân của chiến khu do đồng chí 
Trương Tiến Phúc chỉ huy. Rạng sáng ngày 
22/7/1945 Chi đội giải phóng quân có sự 
phối hợp của Đội tự vệ cách mạng và nhân 
dân Quang Huy tiến về bao vây nhà phìa 
Cầm Văn Khoa, bất ngờ tập kích trụ sở 
châu lỵ, làm cho quân phiệt Nhật và tay sai 
không kịp đối phó, nhanh chóng đầu hàng. 
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện 
Phù Yên giành thắng lợi. Trưa ngày 
22/7/1945, cuộc mít tinh trọng thể được tổ 
chức tại công đường châu lỵ, Ủy ban cách 
mạng lâm thời ra mắt nhân dân, do ông 
Cầm Văn Nò làm Chủ tịch. 

Ngày 18/8/1945, nhận được lệnh 
Tổng khởi nghĩa, 2 đồng chí: Chu Văn Thịnh 
và Cầm Văn Thinh đang tập huấn tại chiến 
khu Quang Trung gấp rút trở về Sơn La để 
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. 

Bám sát diễn biến tình hình, mặc dù 

chưa nhận được lệnh Tổng khởi nghĩa, 
nhưng các đồng chí lãnh đạo ở Mường 

Chanh đã chớp thời cơ, phát động nhân dân 
đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền vào 
ngày 19/8/1945 thắng lợi. Trên đà thắng lợi, 

ngày 20/8/1945, đội vũ trang khởi nghĩa do 
Cầm Vĩnh Tri chỉ huy cùng đông đảo quần 
chúng cách mạng tiến về châu lỵ Mai Sơn 

giành chính quyền. Trước áp lực của lực 
lượng khởi nghĩa và quần chúng cách 

mạng, Tri châu Cầm Văn Chiêu hoang 
mang, xin đầu hàng, trao nộp ấn tín cho lực 
lượng khởi nghĩa. Khởi nghĩa giành chính 

quyền ở Mai Sơn nhanh chóng giành thắng 
lợi. 

Về tới Sơn La, đồng chí Chu Văn 
Thịnh đã triệu tập khẩn cấp cuộc họp tại nhà 

của đồng chí Nguyễn Phúc vào đêm 
21/8/1945, quyết định kế hoạch khởi nghĩa 
giành chính quyền ở tỉnh và các châu; kế 

hoạch thương thuyết với giặc Nhật; chủ 
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trương đối với quan lại, công chức đã làm 
việc cho giặc Pháp, Nhật trước đây; phân 

công các đồng chí cốt cán về các châu lãnh 
đạo khởi nghĩa giành chính quyền. 

Ngày 22/8/1945, ở Mường La, đồng 
chí Nguyễn Tử Du vốn là bạn với Tri châu 
Bế Văn Điềm, được bố trí vào nhà Tri châu 
đánh mạt chược. Có lực lượng quần chúng 
vũ trang do đồng chí Lô Xuân chỉ huy ở bên 
ngoài làm hậu thuẫn, đúng giờ quy định, 
đồng chí Nguyễn Tử Du nhân danh lực 
lượng khởi nghĩa của Việt Minh yêu cầu Tri 
châu Bế Văn Điềm trao chính quyền cho 
cách mạng. Tri châu buộc phải đầu hàng vô 
điều kiện. Cùng thời điểm đó, lực lượng vũ 
trang do Tòng Lanh và Tòng Phanh chỉ huy 
đã bao vây, đột nhập vào nhà riêng, buộc 
Tuần phủ Cầm Ngọc Phương phải đầu 
hàng, trao chính quyền cho cách mạng. 
Khởi nghĩa giành chính quyền ở Mường La 
thắng lợi nhanh chóng. 

Một bộ phận quân khởi nghĩa với 20 
tay súng dưới sự chỉ huy của các đồng chí 
Quàng Đôn và Đỗ Trọng Thát xuất quân từ 
bản Thé, xã Chiềng Xôm, Mường La tiến lên 
Thuận Châu. Sáng ngày 23/8/1945, đoàn 
quân khởi nghĩa của Mường La và đội quân 
khởi nghĩa của bản Lầm và Tranh Đấu hợp 
nhất, bao vây châu đường. Do có cai Piệng 
làm nội ứng, nên Bố chánh Bạc Cầm Quý 
buộc phải đầu hàng, cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền ở Thuận Châu thắng lợi. 

Sau khi khởi nghĩa giành chính quyền 
ở châu Mai Sơn thắng lợi, ngày 23/8/1945, 
đội Thanh niên vũ trang Yên Châu đang 
huấn luyện tại Mai Sơn do Hoàng Luông và 
Hoàng Sáy chỉ huy tức tốc tiến quân xuống 
Yên Châu. Đến Chiềng Đông, quân khởi 
nghĩa bao vây nhà phìa Quàng Văn Keo, 
buộc y đầu hàng. Ngày 24/8/1945, đoàn 
quân khởi nghĩa tiếp tục tiến về châu lỵ, bao 
vây châu đường, trại lính cơ, buộc Tri châu 
Bạc Cầm Huy phải đầu hàng. Khởi nghĩa 
giành chính quyền ở Yên Châu giành thắng 
lợi. 

Theo kế hoạch đề ra, ngày 
23/8/1945, lực lượng vũ trang Mường La và 
một cánh quân từ Mường Chanh tiến về bao 
vây đồi Khau Cả - nơi có 1 đại đội của quân 
phiệt Nhật và tay sai chốt giữ. Cùng với việc 

thương thuyết, đoàn quân khởi nghĩa hơn 
500 người, được trang bị vũ khí: 190 súng 
trường, 1 súng máy, 1 tiểu liên, còn lại súng 
kíp, dao, kiếm... bao vây các ngả đường và 
những mục tiêu quan trọng, sẵn sàng chiến 
đấu nếu kẻ địch chống đối. Ngày 25/8/1945, 
ông Lò Văn Mười - Trưởng Bảo an binh đã 
được cách mạng giác ngộ từ trước mở cửa 
trại, giao nộp vũ khí, giải tán binh lính. 
Trước tình thế đó buộc giặc Nhật phải chấp 
nhận đầu hàng, nộp vũ khí và rút về Hà Nội 
ngay đêm đó. Ngày 26/8/1945, cuộc mít tinh 
long trọng được tổ chức tại đồi Khau Cả. Ủy 
ban cách mạng lâm thời tỉnh Sơn La thành 
lập, do ông Cầm Văn Dung làm Chủ tịch, 
đồng chí Chu Văn Thịnh - Chủ nhiệm Ban 
Cán sự Việt Minh tỉnh làm Phó chủ tịch. 
Đồng chí Chu Văn Thịnh thay mặt Ủy ban 
cách mạng lâm thời tuyên bố trước nhân 
dân các dân tộc: Cuộc khởi nghĩa giành 
chính quyền cách mạng ở Sơn La thành 
công, từ nay xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực 
dân, phong kiến, thực hiện quyền dân chủ, 
tự do, bình đẳng, đoàn kết các dân tộc để 
xây dựng nước Việt Nam độc lập. 

Tháng 9/1945, đoàn cán bộ gồm 11 
người do đồng chí Dương Văn Ty - đặc phái 

viên Bộ Nội vụ phụ trách lên củng cố chính 
quyền Sơn La đã thuyết phục Bố chánh Sa 
Văn Minh theo cách mạng. Đầu tháng 10 

năm 1945, chính quyền cách mạng ở Mộc 
Châu được thành lập. 

Châu Quỳnh Nhai lúc này thuộc tỉnh 
Lai Châu, tiếp giáp với Thuận Châu và 

Mường La nên ít nhiều chịu ảnh hưởng của 
phong trào cách mạng tỉnh Sơn La. Một số 
thanh niên, học sinh yêu nước của Quỳnh 

Nhai đã chủ động tới gặp các đồng chí lãnh 
đạo Sơn La bàn kế hoạch phối hợp giành 

chính quyền. Đêm 17/10/1945, đồng bào 
các dân tộc Quỳnh Nhai có lực lượng vũ 
trang dẫn đầu nổi dậy khởi nghĩa giành 

chính quyền thắng lợi. Đến thời điểm này 
khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Sơn La 
thắng lợi hoàn toàn. 

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Sơn La 
diễn ra linh hoạt, đúng thời cơ, ít đổ máu, 
điều đó khẳng định chủ trương lãnh đạo 

đúng đắn của Chi bộ Nhà tù Sơn La từ 
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những ngày đầu xây dựng lực lượng, chuẩn 
bị các điều kiện để tiến tới Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền khi có thời cơ; vai trò 
lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo của 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương, đứng 

đầu là đồng chí Chu Văn Thịnh - Người 
đảng viên duy nhất ở Sơn La lúc bấy giờ và 
sự đoàn kết của quần chúng tạo  thành  sức 

mạnh vô cùng to lớn làm cho bọn xâm lược 
và bọn tay sai hoàn toàn bị đánh đổ, chính 
quyền dân chủ nhân dân được thành lập. 

 

Hoàng Văn Vấn 

Trưởng ban Kiểm tra  

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh 

(Bản tin Sơn La Xưa & Nay 

 Tháng 9/2013 - Số 07) 
 

 
 

SƠN LA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
 

Trải qua 9 năm kháng chiến, cùng với cả nước, quân và dân các dân tộc Sơn La đã 

đạt được những thành tích vẻ vang. 

Cách mạng tháng Tám thành công trên phạm vi cả nước chưa được bao lâu, chính 
quyền cách mạng vừa mới thành lập đã phải đương đầu với hàng loạt khó khăn to lớn trên tất 
cả các mặt. Nuôi ý đồ quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã mau 
chóng tập hợp lực lượng từ nhiều hướng đổ quân vào Việt Nam. Tây Bắc là một trong những 
địa bàn mà tàn quân Pháp chạy trốn cuộc đảo chính của Nhật, lánh sang đất Trung Quốc, 
quay trở lại đầu tiên. Nhân dân các dân tộc Sơn La một lần nữa cầm vũ khí đứng lên đánh 
giặc, bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được, bảo vệ cuộc sống độc lập, tự do. 

Trong những năm đầu kháng chiến, tuy gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, song lòng 
yêu nước nồng nàn, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Sơn La khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử 
thách, chiến đấu và từng bước chiến thắng quân thù. 

Bất chấp âm mưu nham hiểm và hành động tàn bạo của thực dân Pháp và tay sai như 
chia rẽ dân tộc, lập các xứ tự trị, dùng người Việt đánh người Việt, xây dựng ngụy quân, ngụy 
quyền, gây phỉ, càn quét đốt phá, giết hại dân lành... đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ 
trang Sơn La đã đoàn kết một lòng, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, càng đánh càng 
mạnh, đóng góp sức người, sức của cho các chiến dịch, các mặt trận, cùng các tỉnh bạn và 
bộ đội chủ lực đánh bại những âm mưu chiến tranh của địch, góp phần vào thắng lợi chung 
của cả nước trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 và trong chiến dịch lịch sử Điện Biên 
Phủ. 

Bằng thực tiễn kháng chiến lâu dài, gian khổ nhưng vẻ vang của mình, quân và dân 
Sơn La đã chứng tỏ khả năng và sức mạnh của một địa phương có truyền thống đấu tranh 
cách mạng, giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp chung của dân tộc. 

Những thành tích mà quân và dân Sơn La giành được trong cuộc kháng chiến trước 
hết là do sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng tư lệnh mà trực tiếp là Đảng 
bộ và các cấp chính quyền trong toàn tỉnh. Từ những đảng viên trung kiên trong cả nước bị tù 
đày tại Nhà tù Sơn La trước Tổng khởi nghĩa, chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời trong tù đã có 
ảnh hưởng vượt qua ngoài phạm vi bốn bức tường đá và song sắt giam cầm, tác động mạnh 
mẽ đến phong trào cách mạng địa phương. Không những thế, các đồng chí đảng viên vượt 
ngục tù Sơn La đã tỏa về các địa phương trong cả nước, trở thành hạt nhân lãnh đạo cuộc 
đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa giành chính quyền và tổ chức, gây dựng chi bộ cơ sở trong 
những tháng năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Tại Sơn La, mặc dù số lượng ít, địa bàn rộng, không thuận tiện đi lại, nhưng các đồng 
chí đảng viên trong các cấp bộ Đảng từ tỉnh xuống đến cơ sở xã, bản đã đóng vai trò quyết 

định trong việc tập hợp, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, gây dựng cơ sở cách mạng, kịp 
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thời đề ra những chủ trương, biện pháp, chính sách phù hợp với tình hình, lãnh đạo lực 
lượng vũ trang và nhân dân đối phó có hiệu quả trước mọi âm mưu và hành động của kẻ thù. 

Thấm nhuần đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình 

là chính, được sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy Việt Bắc, các cấp ủy Đảng ở Sơn La đã bắt tay 

ngay vào việc thực hiện việc tổ chức, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiến hành các 

công tác chuẩn bị bước vào kháng chiến, lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương phối hợp 

chủ lực của Khu, của Bộ thực hành chiến đấu chống các cuộc hành quân, càn quét của thực 

dân Pháp và tay sai, trong các chiến dịch tiến công địch trên địa bàn tỉnh. 

Đảng bộ Sơn La đã chú ý và làm tốt việc mở rộng mặt trận đoàn kết dân tộc. Là một 

tỉnh có nhiều dân tộc anh em chung sống, Đảng bộ và chính quyền Sơn La đã thấy rõ sức 

mạnh đoàn kết có tầm quan trọng đặc biệt gắn bó các dân tộc vào mục tiêu kháng chiến, kiến 

quốc. Trước âm mưu và thủ đoạn khủng bố, chia rẽ, lôi kéo đồng bào các dân tộc của địch, 

việc tuyên truyền giác ngộ, tập hợp quần chúng, huy động đến mức cao nhất những đóng góp 

của nhân dân vào sự nghiệp kháng chiến trong suốt 9 năm là một thành công lớn của Đảng 

bộ và chính quyền các cấp tỉnh Sơn La. Ngoài việc tổ chức, động viên nhân dân kháng chiến, 

Đảng bộ đã đề ra chủ trương và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng sức dân bao gồm các mặt: 

Cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí và thực hiện dân chủ. 

Đó là nguồn sức mạnh để đánh thắng kẻ thù trong chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh 

nói: “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại nổi”.  

Một thành công xuyên suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và tay sai của 

quân và dân Sơn La là đã thực hiện tốt chính sách đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, tạo 

nên sự thống nhất ý chí và hành động của các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong một mặt 

trận dân tộc thống nhất để chiến đấu và chiến thắng quân thù. Theo tinh thần: Mỗi quốc dân 

là một chiến sỹ, mỗi làng xóm là một pháo đài, người Việt Nam yêu nước nào cũng đánh giặc, 

địa phương nào cũng đánh giặc, đồng bào các dân tộc Sơn La đã khắc phục những khó khăn 

về kinh tế, đời sống, về phong tục tập quán, ngôn ngữ để hướng tới sự đoàn kết, chung lòng, 

chung sức chống lại các âm mưu và thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù. Chính sách “chia để trị”, 

lập các xứ Mèo, xứ Thái tự trị, chủ trương dùng người Việt đánh người Việt, xây dựng ngụy 

quân, ngụy quyền, lôi kéo các tầng lớp phìa, tạo, quan lang, thống lý, gây phỉ của Pháp bị thất 

bại trên địa bàn Sơn La trong thời kỳ kháng chiến, chứng tỏ Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã 

có đường lối đúng, chính sách cụ thể phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần 

chúng. Đúng như Đảng ta đã nhận định: “Cuộc kháng chiến được toàn dân tham gia, đồng 

bào lao động hăng hái tác chiến, đồng bào tư sản, địa chủ hy sinh của cải không nề hà; nói 

chung đồng bào Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hòa hảo, quốc dân thiểu số đều chung sức 

đánh giặc”.  

Chính sách đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc ở Sơn La còn thể hiện trên khía 

cạnh phân hóa, lôi kéo được tầng lớp chức dịch ở các xã, bản. Đây là lớp người nắm quyền 

hành chính, sự vụ từ bao đời nay trên địa bàn này, họ có uy tín nhất định trong nhân dân. 

Nhờ có chính sách đúng, Sơn La đã phát huy được mặt tích cực của tầng lớp này, lôi kéo, 

hướng dẫn họ tham gia kháng chiến theo khả năng của từng người, hạn chế đáng kể ý đồ 

chống phá cách mạng của bọn phản động. Tình hình nổi phỉ, gây bạo loạn ở Sơn La trong 

kháng chiến xảy ra ở một số nơi và các thời điểm khác nhau, tuy có gây khó khăn cho ta, 

song không nghiêm trọng, quy mô tổ chức còn hạn chế, nhỏ bé. Các đơn vị ngụy quân người 

Thái, người H'Mông tuy có được tổ chức xây dựng, được Pháp rót tiền, của, vũ khí trang bị 

nhưng hiệu quả hoạt động thấp. Thực tế trên là do kết quả của công tác tuyên truyền vận 

động, lôi kéo tầng lớp trung gian, tầng lớp trên ở các địa phương của Sơn La. 

Trong quá trình kháng chiến, vấn đề xây dựng hậu phương căn cứ địa, xây dựng lực 

lượng vũ trang làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc cũng là một bài học thành công của 

quân và dân Sơn La. 
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Do vị trí chiến lược quan trọng, thực hiện đường lối kháng chiến trường kỳ, dựa vào 

sức mình là chính, vừa chiến đấu chống lại các cuộc hành quân càn quét của địch, vừa tham 

gia tác chiến với bộ đội chủ lực trong các chiến dịch mở trên địa bàn tỉnh và khu Tây Bắc, 

quân và dân Sơn La đã phấn đấu xây dựng tỉnh thành một hậu phương, căn cứ địa vững 

chắc, đóng vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nhân tài, vật lực cho tiền tuyến. 

Với khẩu hiệu hành động “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”, chỉ tính trong 2 

chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng bào các dân tộc Sơn La đã huy động 

đóng góp được hơn 4.301 tấn gạo, 8 tấn ngô, 192 tấn thịt các loại, 140 tấn rau... Tổng số 

ngày công phục vụ 2 chiến dịch là 2.486.975 ngày. Ngoài ra tỉnh còn huy động hàng nghìn 

trâu, bò, ngựa kéo và mọi phương tiện vận chuyển trên sông, trên bộ, chuyên chở được hàng 

nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí ra tiền tuyến, sửa chữa và làm mới 450km đường 

giao thông vận tải. 

Trong chiến dịch Thượng Lào, quân dân Sơn La cùng nhân dân Tây Bắc đóng góp 

6.300 tấn gạo, 200 tấn muối, 290 tấn thịt, huy động 62.500 lượt dân công với 2.535.000 ngày 

công.  

Sơn La có thời kỳ còn là địa phận đứng chân hoạt động của Chính phủ kháng chiến 

Lào, là nơi tổ chức, xây dựng đội vũ trang tuyên truyền Bắc Lào. Từ đây, đội vũ trang tuyên 

truyền, các đơn vị chủ lực của ta đã tham gia phối hợp cùng với quân và dân Lào gây dựng 

cơ sở chính trị, vũ trang, sát cánh chiến đấu đánh đuổi kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm 

lược, đặc biệt là trong chiến dịch Thượng Lào (4/1953), củng cố tình hữu nghị đặc biệt vừa là 

đồng chí vừa là anh em giữa quân và dân 2 nước Việt - Lào. Mỗi thắng lợi, mỗi bước phát 

triển lớn mạnh của cuộc kháng chiến của nhân dân Lào đều gắn liền với sự đóng góp công 

sức, sự hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào cả nước ta, của nhân dân Tây 

Bắc nói chung và Sơn La nói riêng.  

Với chủ trương gây dựng cơ sở kháng chiến, phát động chiến tranh du kích, từ du kích 

chiến tiến lên vận động chiến, Đảng bộ và chính quyền Sơn La đã quan tâm xây dựng lực 

lượng vũ trang 3 thứ quân. Vừa chiến đấu vừa xây dựng, kết hợp học tập chính trị, huấn 

luyện kỹ thuật, chiến thuật với tác chiến, các lực lượng vũ trang Sơn La càng đánh càng 

trưởng thành, lớn mạnh. Trung đoàn 148, đơn vị chủ lực hoạt động gắn bó máu xương với 

đồng bào các dân tộc Sơn La trong suốt cuộc kháng chiến, xứng đáng với lòng tin yêu, mong 

đợi của nhân dân. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên, đóng vai trò trụ cột trong việc tổ chức xây 

dựng các lực lượng vũ trang Sơn La, dìu dắt dân quân, du kích chiến đấu, tiễu phỉ bảo vệ 

xóm bản quê hương, đồng thời là nòng cốt trong công tác xây dựng cơ sở chính trị, vận động 

nhân dân tham gia và đóng góp cho kháng chiến. Trong quá trình chiến đấu xây dựng, mặc 

dù có những sai lầm, vấp váp trong công tác dân vận, nhưng những hoạt động có hiệu quả 

của đơn vị còn đọng mãi trong tâm trí mỗi người dân các dân tộc Sơn La. 

Năm tháng qua đi, nhiều bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu của cuộc kháng chiến 

chống Pháp của quân dân cả nước nói chung và quân dân Sơn La nói riêng đã, đang và sẽ 

còn có giá trị thực tiễn sâu sắc và tính thời sự nóng hổi trong sự nghiệp cách mạng của dân 

tộc. Đồng bào các dân tộc và lực lượng vũ trang Sơn La mãi mãi tự hào về thắng lợi lịch sử 

đã giành được, nguyện đem tất cả khả năng, sức lực của mình gìn giữ, bảo vệ và phát huy 

những thành quả đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa ngày nay. 
                                                                 

                                       (Sơn La lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) 

                                                                  H.: Quân đội nhân dân, 1995) 
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SƠN LA - HẬU PHƯƠNG TRỰC TIẾP CỦA CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 
 

Sau chiến dịch Tây 

Bắc (1952) thắng lợi, để cứu 

vãn tình hình Đông Dương, 

nhằm giành lại thế chủ động 

trên chiến trường, hòng 

chuyển bại thành thắng, thực 

dân Pháp vạch ra kế hoạch 

Na Va. Trước sự uy hiếp của 

ta trong Đông Xuân 1953 - 

1954, tại Điện Biên Phủ, 

được Mỹ hỗ trợ, quân Pháp 

xây dựng một tập đoàn cứ 

điểm mạnh nhất Đông 

Dương với số quân đông, 

hỏa lực mạnh, công sự kiên 

cố, liên hoàn, bố phòng chặt 

chẽ. Địch coi tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ như một 

“pháo đài bất khả xâm 

phạm” với mưu đồ nhằm che 

chở cho Thượng Lào, làm 

bàn đạp tấn công chiếm lại 

vùng Tây Bắc, uy hiếp căn 

cứ địa Việt Bắc, vùng tự do 

Thanh - Nghệ - Tĩnh và đồng 

bằng Bắc Bộ. 

Trước tình hình đó, 

tháng 12/1953, Bộ Chính trị 

quyết định mở chiến dịch 

Điện Biên Phủ. Toàn Đảng, 

toàn quân và nhân dân cả 

nước hạ quyết tâm phải toàn 

thắng trong chiến dịch lịch 

sử này. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã căn dặn Tổng Tư 

lệnh - Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp lúc lên đường ra chỉ 

huy chiến dịch “Phải đánh 

cho thắng. Chắc thắng mới 

đánh, không chắc thắng 

không đánh”. Công cuộc 

chuẩn bị cho chiến dịch được 

Trung ương Đảng, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Chính phủ 

chỉ đạo ráo riết, khẩn trương. 

Một khí thế thi đua yêu nước 

sục sôi được phát động khắp 

cả nước và các địa phương 

trong đó có Sơn La với tinh 

thần “Tất cả cho tiền tuyến, 

tất cả cho chiến thắng”.  

Sơn La lúc bấy giờ 

thuộc khu Tây Bắc là tỉnh 

tiếp giáp với mặt trận Điện 

Biên Phủ, được xác định là 

hậu phương trực tiếp, vừa là 

tiền phương từ hướng Nam 

của mặt trận Điện Biên Phủ 

(thuộc tỉnh Lai Châu cũ nay 

là tỉnh Điện Biên). Trong 

chiến dịch lịch sử này Sơn 

La gánh vác trọng trách lớn, 

góp phần quyết định vào 

thắng lợi chiến dịch, là địa 

bàn huyết mạch giao thông 

nối liền giữa Việt Bắc và Tây 

Bắc, nối liền miền xuôi với 

miền núi. Thực hiện chủ 

trương của Trung ương 

Đảng, Chính phủ, Tổng quân 

ủy Trung ương, Đảng bộ, 

quân và dân các dân tộc Sơn 

La cùng với cả nước chuẩn 

bị nhân lực, vật lực, huy 

động mọi nguồn lực tại chỗ 

để phục vụ chiến dịch với 

một quyết tâm cao nhất. 

Căn cứ yêu cầu của 

Hội đồng cung cấp mặt trận 

Trung ương và khả năng của 

địa phương, Sơn La được 

Khu ủy Tây Bắc giao huy 

động nhân tài vật lực với 

mức độ cao so với các địa 

phương vì xác định là địa 

bàn trọng yếu tiếp cận chiến 

dịch hướng Đông Nam, vừa 

là hậu phương trực tiếp của 

chiến dịch. Mặc dù mới được 

giải phóng khỏi ách chiếm 

đóng của thực dân Pháp chưa 

đầy năm, với yêu cầu huy 

động là: 2.545 tấn gạo, 60 

tấn thịt, 5 tạ mỡ; huy động 

12.000 dân công phục vụ 

chiến dịch từ việc đảm bảo 

hậu cần, an ninh địa bàn, tiếp 

lương, tải đạn tới việc phối 

hợp bộ đội chống địch phá 

hoại, đảm bảo giao thông 

tuyến đường 13 từ chân đèo 

Lũng Lô (Yên Bái) đến Cò 

Nòi (huyện Mai Sơn - Sơn 

La), dài 179km tuyến đường 

41 từ giáp Hòa Bình đến 

Tuần Giáo, dài 271km. 

Sau giải phóng, Sơn 

La còn nhiều khó khăn phức 

tạp cả về đời sống, trị an, xã 

hội và hệ thống chính quyền 

cách mạng ở cơ sở mới được 

củng cố, Đảng bộ tỉnh Sơn 

La đã tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai công tác 

chuẩn bị phục vụ chiến dịch, 

động viên cao nhất nhân lực, 

vật lực để góp phần tích cực 

vào chiến thắng Điện Biên 

Phủ. Ngay từ giữa năm 1952, 

Tỉnh ủy Sơn La đã chủ 

trương giải phóng đến đâu 

thì tạm chia ruộng công, 

ruộng chức, ruộng của Việt 

gian đã bỏ chạy cho nhân 

dân đến đấy; xóa bỏ đặc 

quyền, đặc lợi của giai cấp 

thống trị đã tồn tại lâu đời 

như chế độ “cuông, nhốc” và 

các hủ tục lạc hậu. Những 

chủ trương, biện pháp đúng 

đắn trên đã làm biến đổi sâu 

sắc đời sống xã hội và con 

người dưới chế độ mới ở các 
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dân tộc ở Sơn La, góp phần 

quan trọng ổn định chính trị, 

củng cố an ninh trật tự, động 

viên được toàn thể nhân dân 

tích cực khôi phục và phát 

triển sản xuất, ổn định đời 

sống, chuẩn bị phục vụ cho 

trận quyết chiến chiến lược 

của quân, dân ta trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ lịch sử. 

Cùng với tập trung 

khôi phục sản xuất, chấp 

hành chỉ đạo của Trung ương 

Đảng, Khu ủy Tây Bắc, ngay 

từ tháng 11/1953, Đảng bộ 

tỉnh Sơn La đã triển khai kế 

hoạch chuẩn bị phục vụ cho 

chiến cuộc Đông Xuân 1953 

- 1954 trên từng lĩnh vực, 

trong đó nhiệm vụ bảo vệ 

vùng mới giải phóng, trọng 

tâm là phối hợp tổ chức truy 

quét, tiêu diệt các cụm phỉ ở 

các địa bàn thuộc vùng Sông 

Mã, Mường La, Thuận Châu, 

nhằm củng cố vững chắc hậu 

phương, làm trong sạch địa 

bàn để tập trung phục vụ 

chiến dịch thắng lợi. Triển 

khai chỉ thị đặc biệt của Khu 

ủy Tây Bắc về vấn đề tiễu 

phỉ, Sơn La đã tham gia tích 

cực vào triển khai kế hoạch 

tiễu trừ phỉ. Đến tháng 

11/1953, hầu hết các cụm 

phỉ, ổ phỉ từ Mường Lầm 

(Sông Mã) đến Thuận Châu 

(vùng hữu ngạn sông Đà) 

giáp với địa bàn Tuần Giáo, 

Điện Biên (Lai Châu cũ) ta 

đã tập trung giải quyết xong. 

Ta bắt sống, tiêu diệt và gọi 

hàng trên 2.400 tên phỉ, thu 

trên 1.000 khẩu súng các 

loại, bắt sống nhiều tên phỉ 

trong đó có cả những trùm 

phỉ gian ác và chỉ huy phỉ là 

người Pháp gài lại. Âm mưu 

gây phỉ của thực dân Pháp và 

bọn phản động bị phá sản 

hoàn toàn. Thắng lợi của 

công tác tiễu phỉ có ý nghĩa 

chính trị to lớn đã nâng cao 

một bước sự giác ngộ của 

nhân dân các dân tộc, làm 

trong sạch địa bàn, giữ vững 

trị an ở địa phương; làm phá 

sản hoàn toàn âm mưu gây 

rối, chia rẽ dân tộc của thực 

dân Pháp đối với Sơn La và 

khu Tây Bắc. Tuyến đường 

41 là huyết mạch độc đạo 

qua Sơn La lên Lai Châu 

được nối thông. 

Đồng thời với việc chỉ 

đạo tiễu phỉ, Đảng bộ đã 

cùng quân dân các dân tộc 

khẩn trương tham gia phối 

hợp triển khai “chiến dịch 

mở đường” phục vụ chiến 

trường Điện Biên Phủ. Tỉnh 

tăng cường lãnh đạo và điều 

động những cán bộ có năng 

lực, nhiệt tình phụ trách công 

tác chỉ đạo, huy động dân 

công ở khắp nơi trong tỉnh kể 

cả thanh niên là phụ nữ dân 

tộc (trước đây chị em các 

dân tộc theo tập quán là 

không được xa nhà, tham gia 

công tác xã hội) tham gia tu 

sửa đường, đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật, bảo đảm cho xe ô tô 

vận chuyển vũ khí, quân nhu 

phục vụ chiến đấu. Tỉnh Sơn 

La được giao nhiệm vụ bảo 

đảm tuyến đường 13 từ Ba 

Khe, Văn Chấn (tỉnh Yên 

Bái) đến Cò Nòi (Mai Sơn) 

và tuyến đường 41 từ địa bàn 

Mộc Châu lên tới Tuần Giáo, 

tỉnh Lai Châu (cũ). Đây là 

đoạn đường khó khăn, có 

nhiều đèo, núi đá, cầu ngầm 

qua suối, có bến phà Tạ 

Khoa qua sông Đà, các trạm, 

cụm kho dọc đường, đặc biệt 

điểm nối giữa đường 13 và 

đường 41 tại Ngã ba Cò Nòi 

- là một trong những trọng 

điểm bắn phá khốc liệt của 

địch, đây thật sự là tọa độ 

lửa. Địch huy động máy bay 

ngày đêm thả bom mìn bắn 

phá liên tục, phá nát tuyến 

đường nhằm cản bước tiến 

của quân dân ta ra tiền tuyến; 

nhiều chiến sỹ và thanh niên 

xung phong, dân công đã 

dũng cảm hy sinh quyết giữ 

vững mạch máu giao thông. 

Toàn tỉnh đã huy động liên 

tục lượng lớn dân công trên 2 

triệu ngày công phục vụ 

chiến dịch. Lực lượng dân 

công thường xuyên trên mặt 

đường có thời điểm gần 2 

vạn người (cùng thời gian 

được dải khắp tuyến). Nam, 

nữ thanh niên các dân tộc 

trong tỉnh đã không quản 

thời tiết nắng, mưa, vượt đèo 

cao, suối sâu, bất chấp mọi 

hiểm nguy, sự đe dọa của 

đạn bom, máy bay bắn phá, 

ngày đêm có mặt trên đường 

để đảm bảo giao thông thông 

suốt. Bến phà Tạ Khoa 

thường xuyên bị máy bay 

oanh tạc, có đợt chúng huy 

động máy bay đánh phá mấy 

ngày liền, nhưng với tinh 

thần tất cả vì thắng lợi của 

chiến dịch, cán bộ, thủy thủ 

và công nhân bến phà vẫn 

không quản nguy hiểm, hy 

sinh, tổ chức vận hành phà 

đúng giờ ấn định, không để 
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ách tắc, phấn đấu tốc độ di 

chuyển nhanh (từ 15 đến 20 

phút một chuyến), đảm bảo 

mỗi ngày đêm vận chuyển an 

toàn 25 đến 35 lượt xe hàng 

qua sông, luôn vượt mức kế 

hoạch giao từ 200 - 500% 

trong mọi tình huống. Kết 

thúc chiến dịch, cán bộ công 

nhân bến phà đã được Chính 

phủ tặng thưởng Huân 

chương Kháng chiến hạng 

Nhì. Các con đường 13, 41 

nối liền Tây Bắc với căn cứ 

địa Việt Bắc và Liên khu 3, 

Liên khu 4 luôn được khắc 

phục, tu bổ mỗi khi bị địch 

bắn phá, mưa lầy, sạt lở núi... 

đều được sửa chữa, đảm bảo 

thông suốt trong thời gian 

diễn ra chiến dịch. Bộ đội 

công binh Trung đoàn 151 

của tỉnh - lực lượng chủ công 

làm đường vừa đánh mìn phá 

đá, phá bom nổ chậm vừa 

hướng dẫn dân công về kỹ 

thuật, chạy đua với thời gian, 

bất chấp máy bay địch tăng 

cường bắn phá. Không khí 

thi đua lao động sôi nổi, 

khẩn trương, liên tục diễn ra 

trên các tuyến đường dài 

hàng trăm km. 

Song song với nhiệm 

vụ mở đường, bảo đảm giao 

thông thông suốt là công tác 

vận tải, cung cấp hậu cần cho 

chiến dịch. Đây là nhiệm vụ 

quan trọng và hết sức nặng 

nề nhằm đảm bảo cho chiến 

dịch thắng lợi, đặc biệt Điện 

Biên Phủ là chiến trường 

rừng núi xa căn cứ kháng 

chiến, xa vùng giải phóng, 

việc cung cấp, vận chuyển 

hậu cần rất khó khăn. 

Phương châm của Hội đồng 

cung cấp mặt trận Trung 

ương là tích cực vận chuyển 

từ hậu phương ra tiền tuyến, 

đồng thời triệt để huy động 

tại chỗ là yếu tố đặc biệt cần 

kíp, vì đưa gạo, thực phẩm ở 

hậu phương xa lên không dễ 

dàng và còn phải có thời gian 

huy động, tổ chức vận 

chuyển. Tỉnh Sơn La xác 

định là hậu phương trực tiếp 

của tiền tuyến lớn và là trạm 

trung chuyển chính của toàn 

chiến dịch. Hầu hết các tổng 

kho dự trữ của chiến dịch 

đều đặt trên địa bàn Sơn La, 

rồi chuyển ra mặt trận. Vì 

vậy, một tạ gạo huy động tại 

Sơn La sẽ có giá trị bằng cả 

tấn gạo ở nơi xa chuyển đến. 

Đảng bộ, quân và nhân dân 

các dân tộc Sơn La đã huy 

động cao nhất cả nhân lực, 

vật lực ở địa phương cung 

cấp cho mặt trận Điện Biên 

Phủ. Thấy rõ ý nghĩa quan 

trọng của chiến dịch, mặc dù 

đời sống còn rất khó khăn, 

nhưng đồng bào các dân tộc 

vẫn hăng hái đóng thuế và 

cho Chính phủ vay vượt kế 

hoạch. Tiêu biểu là đồng bào 

Mông, Khơ Mú ở xã Chiềng 

Nơi (huyện Mai Sơn) lúc bấy 

giờ được miễn thuế nông 

nghiệp nhưng đã hăng hái 

cho Chính phủ vay vượt mức 

400kg gạo. Nhân dân xã 

Chiềng Chung mới hồi cư trở 

về vừa khôi phục sản xuất, 

không thuộc diện cho vay, 

khi hoàn thành đóng thuế đã 

xung phong cho Chính phủ 

vay trên 2 tấn thóc... Nhiều 

địa phương còn tổ chức các 

tổ xay giã gạo để kịp nhập 

kho cho bộ đội ăn no, đánh 

thắng. Đồng bào còn xung 

phong bán hoặc cho Chính 

phủ vay hàng ngàn con trâu, 

bò, lợn làm thực phẩm phục 

vụ bộ đội; tích cực trồng rau 

xanh, bí, đậu, làm giá đỗ 

cung cấp cho bộ đội. Tổng 

kết cả 5 đợt huy động của 

Hội đồng cung cấp chiến 

dịch, toàn tỉnh Sơn La đã 

thực hiện vượt mức kế hoạch 

nhiệm vụ trên giao, huy động 

được 2.744 tấn gạo vượt 199 

tấn so với kế hoạch giao, 73 

tấn thịt vượt 13 tấn và gần 

140 tấn rau đậu các loại… 

Ngay trong đợt đầu có nhiều 

địa phương đã tích cực vận 

động đạt hiệu quả lớn như 

các huyện Phù Yên đã huy 

động đạt 640 tấn, vượt kế 

hoạch 190 tấn, huyện Mường 

La đạt 630 tấn, vượt 200 tấn; 

huyện Thuận Châu là huyện 

giáp mặt trận Điện Biên Phủ 

đã đóng góp 532 tấn gạo, 

vượt kế hoạch trên 82 tấn. 

Trong quá trình vừa 

chuẩn bị toàn diện cho chiến 

dịch, Đảng bộ Sơn La vừa 

chỉ đạo xây dựng lực lượng, 

tích lũy, huy động nguồn 

nhân lực, vật lực; đồng thời 

thường xuyên cảnh giác 

chiến đấu với các ổ, nhóm 

gián điệp, biệt kích của địch 

tung vào địa bàn và bọn phản 

động địa phương. Lực lượng 

công an và bộ đội địa 

phương trong tỉnh còn đảm 

nhiệm trọng trách bảo vệ an 

toàn các tuyến đường vận 

chuyển, các trạm, tổng kho 

hậu cần và giữ gìn trật tự trị 
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an trên địa bàn. Thời gian 

này, nhiều thanh niên yêu 

nước đã xung phong lên 

đường tòng quân; chỉ tính 

trong 6 tháng đầu năm 1954, 

toàn tỉnh đã tuyển 1.043 tân 

binh bổ sung cho bộ đội chủ 

lực và các đơn vị bộ đội địa 

phương, đồng thời xây dựng 

được 2 tiểu đoàn bộ đội của 

tỉnh để làm nhiệm vụ cơ 

động chiến đấu bảo vệ hậu 

phương và phối hợp với 

chiến dịch. Trải qua 56 ngày 

đêm chiến đấu gian khổ và 

anh dũng, chiến dịch Điện 

Biên Phủ đã toàn thắng, 

trong đó có phần đóng góp to 

lớn của quân và dân Sơn La. 

Kết  thúc  chiến  dịch 

Điện Biên Phủ, Đảng bộ, 

quân và dân các dân tộc tỉnh 

Sơn La và nhiều đơn vị, cá 

nhân được Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ và khu Tây Bắc 

tặng thưởng những phần 

thưởng cao quý. Nhiều đơn 

vị như: Bến phà Tạ Khoa, 

các huyện Thuận Châu, Phù 

Yên, Mường La đã được 

Chính phủ tặng danh hiệu 

đơn vị xuất sắc trong phục 

vụ chiến dịch. 

Ngày nay, phát huy 

truyền thống lịch sử vẻ vang 

và hào khí Điện Biên Phủ 

anh hùng, Sơn La đang tiếp 

tục nỗ lực vươn lên trong 

công cuộc đổi mới, cùng 

toàn Đảng, toàn quân, nhân 

dân cả nước thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ xây dựng và 

bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 

từng bước đưa các dân tộc 

lên con đường ấm no, hạnh 

phúc. 
 

Lò Minh Hiến    
Phó trưởng ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy 

(Bản tin Sơn La Xưa & Nay 

Tháng 6/2014 - Số 10) 

 

    
 

SƠN LA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ 
 

9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, cũng như mọi địa phương khác trên 

miền Bắc, Sơn La bước vào một thời kỳ cách mạng mới với những điều kiện thuận lợi, nhưng 

cũng nhiều thử thách khó khăn. Sơn La là một tỉnh miền núi, đất rộng người thưa, có nhiều dân 

tộc anh em cùng chung sống, có đường biên giới chung với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào anh em dài hơn 250km; trình độ phát triển kinh tế xã hội chậm, giao thông đi lại không 

thuận tiện. Nhiệm vụ trước mắt đặt ra cho Đảng bộ, quân và dân Sơn La là đoàn kết sắt son một 

lòng, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình 

hình, phục hồi và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng quê hương ngày càng 

vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống 

nhất đất nước. 

Trước nhiệm vụ mới vô cùng nặng nề, Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc Sơn La 

phát huy khí thế chiến thắng, khắc phục muôn vàn gian khổ, khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn 

kết, tạo ra sức mạnh tổng hợp, ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố 

chính quyền các cấp, xây dựng lực lượng vũ trang, giữ vững và không ngừng củng cố an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Dưới sự lãnh đạo của Khu ủy, Quân khu ủy Tây Bắc, trực tiếp là Đảng bộ Sơn La và 

Đảng ủy Quân sự tỉnh, với ý chí quyết thắng và nghị lực phi thường, quân và dân các dân tộc 

Sơn La, xây dựng tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, 

an ninh - quốc phòng; cùng quân và dân miền Bắc vừa chiến đấu lại vừa sản xuất, hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang: Đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ ở 

một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, có vị trí chiến lược quan trọng về 

chính trị và quốc phòng. Suốt 21 năm tiến hành sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, 

quân và dân Sơn La đã chiến đấu anh dũng, bắn rơi nhiều máy bay giặc Mỹ, hoàn thành nghĩa 

vụ với tiền tuyến lớn và nghĩa vụ quốc tế với cách mạng Lào, củng cố quan hệ sản xuất xã hội 
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chủ nghĩa, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định và 

từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân các dân tộc, góp 

phần giữ vững vùng biên cương phía Tây của Tổ quốc, từng bước tạo nên những biến đổi sâu 

sắc, to lớn và toàn diện trên quê hương Sơn La. 

Hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng không ngừng được 

củng cố và ngày càng vững mạnh. Cuộc sống mới, chế độ mới làm biến đổi sâu sắc đời sống 

chính trị - xã hội của tỉnh, kết cấu xã hội mới bao gồm nông dân tập thể, công nhân, trí thức xã 

hội chủ nghĩa, đội ngũ cán bộ xuất thân là con em các dân tộc hình thành ở tất cả các ngành, các 

cấp. Lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng trưởng thành cả về tổ chức, trình độ và năng lực, 

đặc biệt là được tôi luyện trong cuộc chiến đấu đầy thử thách, trở thành chỗ dựa vững chắc 

trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ chế độ mới của nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh. 

Quan hệ sản xuất mới được xác lập và ngày càng mở rộng, tạo sự chuyển biến về chất, 

nâng cao ý thức làm chủ xã hội, làm chủ quê hương, bản, mường của nhân dân các dân tộc. Cơ 

cấu kinh tế mới được hình thành, bên cạnh nông - lâm nghiệp là công nghiệp, giao thông vận 

tải, thương nghiệp... Cơ sở vật chất - kỹ thuật được mở mang. Tổng sản phẩm xã hội vượt xa so 

với năm mới được giải phóng. Bộ mặt văn hóa, xã hội, trình độ dân trí có bước tiến bộ lớn. 

Những thành tựu và tiến bộ trên đã tạo ra động lực mạnh mẽ về chính trị, tinh thần và 

tiềm lực vật chất để Đảng bộ cùng toàn thể quân và dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua muôn 

vàn khó khăn, thử thách, đặc biệt qua thử thách gian nan của cuộc chiến tranh; căn bản hoàn 

thành 2 nhiệm vụ chiến lược ở địa phương, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu 

nước, đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền 

Nam, bảo vệ thành công và tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước. 

Những thắng lợi đó bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết gắn bó keo sơn, bền chặt giữa 

nhân dân các dân tộc anh em; giữa nhân dân với Đảng. Những thắng lợi đó còn bắt nguồn từ sự 

lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Đảng bộ, chính 

quyền Sơn La và đội ngũ cán bộ đảng viên suốt đời tận trung với sự nghiệp cách mạng, suốt đời 

hy sinh chiến đấu cho hạnh phúc của nhân dân. Thắng lợi đó có sự đóng góp to lớn của toàn 

Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Sơn La. Phát huy mạnh mẽ truyền thống trung với 

Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã 

hội, lực lượng vũ trang Sơn La đã vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành mọi nhiệm vụ 

mà Đảng và nhân dân ta giao cho. 

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân các dân tộc Sơn La hòa vào dòng 

chảy của lịch sử đấu tranh cách mạng của quân, dân cả nước và đã lập nên những chiến công 

huy hoàng. Mặc dù là một tỉnh có nhiều dân tộc, trình độ phát triển còn thấp, mới được xây 

dựng và phát triển trong một thời gian ngắn đã bước vào một cuộc chiến đấu quyết liệt chưa 

từng có, nhưng nhân dân và các lực lượng vũ trang Sơn La đã phát huy truyền thống đoàn kết, 

phát huy sức mạnh của tinh thần yêu nước nồng nàn và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 

Nam, phát huy sức mạnh của chế độ xã hội mới và quan hệ sản xuất mới, vừa chiến đấu, vừa 

xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa, càng thử thách ác liệt lại càng lớn mạnh, càng thắng lợi. 

Quân và dân Sơn La đã góp phần xứng đáng vào sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, hoàn thành xuất sắc 

nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng Lào. 

Ghi nhận công lao to lớn của quân và dân Sơn La, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu 

cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho tỉnh Sơn La và 26 đơn vị, 15 cá nhân, toàn 
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tỉnh có 42 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, Quốc hội và 

Chính phủ tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 

94 Huân chương Chiến công các loại; được Bác Hồ tặng thưởng cờ Quyết tâm đánh thắng giặc 

Mỹ xâm lược; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại (trong đó 

có: 546 đồng chí được tặng Huân chương Chiến sỹ giải phóng; 13.190 đồng chí được tặng Huân 

chương làm nhiệm vụ quốc tế). Ghi nhận cống hiến to lớn của quân và dân Sơn La đối với cách 

mạng Lào, Chính phủ cách mạng Lào đã trao tặng Huân chương Ít-xa-la - Huân chương cao quý 

nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho quân và dân Sơn La. 

Được tôi luyện trong lò lửa của cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân và dân Sơn La đã 

hun đúc nên truyền thống vẻ vang của mình. Đó là lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và Chính phủ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. 

Chặng đường lịch sử 21 năm, cùng cả nước tiến hành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La đã đúc kết nhiều bài học 

kinh nghiệm quý giá, có ý nghĩa thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 

nghĩa trong thời kỳ cách mạng mới. 

Một là: Bài học về việc thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, vận động thuyết 

phục, giáo dục quần chúng nhân dân các dân tộc, đặt lợi ích của sự nghiệp cách mạng và kháng 

chiến, lợi ích của nhân dân các dân tộc lên hàng đầu, chăm lo xây dựng và củng cố khối đoàn 

kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù. 

Là một tỉnh miền núi, với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, đặc biệt đồng bào các 

dân tộc thiểu số luôn luôn bị kẻ thù xâm lược và các thế lực phản động lợi dụng, khống chế, vì 

trình độ dân trí thấp, dễ bị kích động, lôi kéo và chia rẽ, để phá hoại sự nghiệp cách mạng và 

công cuộc kháng chiến của dân tộc ta, nên Khu ủy, Tỉnh ủy, huyện (châu) ủy và các ban, ngành, 

các đoàn thể quần chúng các cấp thường xuyên chú trọng công tác vận động quần chúng trên cơ 

sở vận dụng đúng đắn và sáng tạo đường lối chủ trương chính sách dân tộc của Đảng. Bằng 

những biện pháp đúng đắn và hiệu quả, bằng việc gắn bó máu thịt với đời sống của đồng bào, đi 

sâu, đi sát thực tiễn đời sống, các cấp ủy Đảng chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã 

nắm bắt kịp thời mọi nguyện vọng bức thiết của nhân dân, ra sức xây dựng, củng cố và tăng 

cường khối đại đoàn kết các dân tộc, động viên và tập hợp nhân dân các dân tộc tham gia cải 

tạo, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống âm mưu phản loạn của các thế lực thù địch, 

phản động, chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, thực hiện nghĩa vụ quốc tế của Đảng. 

Đi đôi với việc tăng cường khối đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Đảng bộ, chính 

quyền các cấp đồng thời chú trọng xây dựng các biện pháp, thể chế, chính sách cụ thể, thiết 

thực phù hợp với phong tục, tập quán, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc. 

Nhiều cuộc vận động lớn, nhiều phong trào thi đua yêu nước được dấy lên ở mọi địa phương 

trong tỉnh, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc, các địa phương tham gia. Đó là cuộc vận 

động cải cách dân chủ kết hợp với phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, cuộc vận động định 

canh định cư; khai hoang phục hóa; xây dựng vùng kinh tế mới; phát triển mạng lưới giao 

thông, thương nghiệp, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế... đồng thời kiên trì vận động, thuyết 

phục nhân dân các dân tộc thực hiện chính sách và các chủ trương của Đảng và Chính phủ, các 

biện pháp nhằm thực hiện sự đoàn kết, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các dân tộc của 

tỉnh thực sự đáp ứng nguyện vọng của đồng bào. Từ đó, nhân dân các dân tộc thêm tin tưởng 

vào sự lãnh đạo của Đảng, thấy được lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân là thống nhất. 

Chính vì vậy, xã Mường Hung (Sông Mã) trong 10 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã 

huy động được 47.280 ngày công gấp 20 lần dân số của xã. Nhân dân các dân tộc càng ra sức 
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thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương, bản mường, tự nguyện tham gia kháng chiến, 

thực hiện tốt mọi nghĩa vụ của người công dân. Trải qua 21 năm kháng chiến, nhiều tấm gương 

lao động, sản xuất, hy sinh chiến đấu quên mình của nhân dân các dân tộc, cán bộ, công nhân 

viên chức Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Sơn La đã tô thắm và làm rạng rỡ 

thêm lịch sử, truyền thống quê hương Sơn La anh hùng. 

Sơn La là một tỉnh còn nghèo, đời sống văn hóa và trình độ dân trí còn thấp so với các 

địa phương Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung, nhưng trình độ giác ngộ cách mạng của quân 

và dân Sơn La đã được nâng cao và phát huy, cho nên mọi khó khăn đều vượt qua và giành 

được những thắng lợi rất đáng trân trọng. Chính nhân dân các dân tộc Sơn La là người phát 

hiện, đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc cùng với lực lượng vũ trang tóm gọn và dẹp yên tất 

cả các vụ việc biệt kích, thổ phỉ, bạo loạn. Phong trào toàn dân bắn máy bay giặc Mỹ, toàn dân 

phòng tránh, đánh trả, toàn dân bảo đảm an toàn giao thông vận tải thông suốt… Với tinh thần 

cảnh giác cách mạng của nhân dân các dân tộc, mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của 

đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phá hoại thành quả cách mạng đều bị thất bại, quê hương Sơn La 

được bảo vệ vững chắc, ngày càng đi lên và đổi mới không ngừng. Tình đoàn kết keo sơn gắn 

bó giữa Đảng với nhân dân, giữa lực lượng vũ trang với nhân dân các dân tộc ngày càng gắn bó 

mật thiết. Bài học về xây dựng, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức 

mạnh tổng hợp to lớn, chẳng những đã phát huy hiệu quả lớn trong những năm kháng chiến 

trước đây, mà cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 

thời kỳ cách mạng mới hiện nay. 

Hai là: Bài học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về 

chính trị, tư tưởng và tổ chức nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, 

toàn dân, toàn diện vào hoàn cảnh của một tỉnh miền núi. 

Sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo tập trung thống nhất. Đảng bộ tỉnh Sơn La đã quán 

triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân do Đảng đề ra, làm 

cho đường lối kháng chiến của Đảng thấm sâu vào mọi lĩnh vực hoạt động, biến thành các 

phong trào cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân, mọi địa phương, ban ngành các cấp trong 

tỉnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ 

khi được giải phóng, Đảng bộ đã ra sức củng cố các tổ chức Đảng từ tỉnh tới cơ sở, ra sức phát 

triển đội ngũ đảng viên, làm cho tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, 

vững mạnh toàn diện đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo quân dân trong tỉnh sản xuất và chiến đấu thắng 

lợi. 

Tổ chức Đảng các cấp là cơ quan lãnh đạo nhân dân các địa phương thực hiện nghị 

quyết, chỉ thị của tỉnh, của Trung ương; động viên toàn dân xây dựng và bảo vệ chính quyền 

nhân dân. Trong kháng chiến, các tình huống xảy ra mau lẹ, không thành quy luật, rất phức tạp, 

rất cần sự quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cho sát hợp với tình 

hình, điều kiện cụ thể của địa phương mình. Chính vì vậy, Đảng bộ quân và dân Sơn La đã dám 

đánh, quyết đánh và đã đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. 

Trong khi đó dân quân và những người dân tộc thiểu số vùng cao của một tỉnh miền núi chưa 

hiểu biết gì về sự hiện đại của máy bay giặc Mỹ mà đã dũng cảm dùng súng thô sơ bắn rơi 

“Thần sấm” của không lực Hoa Kỳ. 

Thắng lợi của quân và dân các dân tộc Sơn La trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng bộ các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, 

thuyết phục giác ngộ và tổ chức quần chúng; đoàn kết và phát động quần chúng nhân dân tham 

gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Sức mạnh của Sơn La trước hết và chủ yếu là sức mạnh của 

quần chúng nhân dân các dân tộc, được tập hợp, tổ chức chặt chẽ, đặt dưới sự lãnh đạo của 
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Đảng. Được như vậy là bởi Đảng bộ các cấp trong tỉnh trên cơ sở nắm vững, quán triệt sâu sắc 

và vận dụng sáng tạo đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực 

tế của Sơn La, nhân dân các dân tộc trong tỉnh biến chủ trương đường lối đó thành hành động 

cách mạng của đông đảo nhân dân nhằm thực hiện chung một nhiệm vụ là xây dựng chính 

quyền của dân, do dân và vì dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La và 

cả nước, đồng thời quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù, đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế 

quốc Mỹ, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc tế 

đối với cách mạng Lào anh em. 

Thắng lợi trên còn thể hiện sự lãnh đạo của Đảng bộ, luôn coi trọng công tác chính trị tư 

tưởng làm nền tảng để xây dựng và củng cố tổ chức. Duy trì công tác sinh hoạt dân chủ, kỷ luật 

và phát triển đội ngũ đảng viên mới, làm cho đội ngũ đảng viên, các tổ chức Đảng có chất lượng 

ngày càng cao, ăn sâu bám rễ vào trong quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Sự lãnh đạo của Đảng bộ Sơn La còn thể hiện ở việc xây dựng đội ngũ cán bộ nhiều thế 

hệ kế tiếp nhau và được tôi luyện qua thử thách chiến tranh. Đó là những người con ưu tú nhất, 

con em của các dân tộc Sơn La, tiêu biểu cho ý chí, tinh thần và sức mạnh của nhân dân trong 

sự nghiệp cách mạng mới. Chính đội ngũ cán bộ này đã tạo nên sự gắn kết giữa Đảng với dân, 

làm cho dân tin yêu, gắn bó mật thiết với Đảng; họ là những hạt nhân tiên phong, gương mẫu 

trong lao động, sản xuất và chiến đấu. 

Thắng lợi của quân dân Sơn La trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước còn là 

thắng lợi của việc nắm vững tư tưởng, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo chiến tranh nhân dân, 

toàn dân, toàn diện của Đảng; từ đó xác định đúng các biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân và lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn 

dân kháng chiến, toàn dân đánh giặc và xây dựng hậu phương trên cơ sở nắm vững đường lối 

chiến tranh nhân dân của Đảng, Đảng bộ đã quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đó vào 

thực tiễn ở một tỉnh miền núi Sơn La một cách sáng tạo, đúng đắn và phù hợp. Vì vậy, trong 

xây dựng và chiến đấu xuất hiện nhiều tấm gương sáng ở mọi địa phương, mọi dân tộc, mọi 

ngành, mọi cấp của tỉnh như: Dân quân xã Kim Bon (Phù Yên), xã Tú Nang (Mộc Châu), 

Chiềng La (Thuận Châu) và đặc biệt dân quân nữ Yên Châu với cây súng trường bắn rơi máy 

bay phản lực những “Con ma”, “Thần sấm” của giặc Mỹ. 

Ba là: Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương, xây dựng cơ quan 

quân sự tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt đẩy mạnh công tác xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng 

khắp; đánh thắng âm mưu gây rối bạo loạn, xưng vua, nổi phỉ; đánh thắng chiến tranh phá hoại 

của giặc Mỹ, góp phần đánh thắng kẻ thù xâm lược. 

Xuất phát từ đặc điểm tình hình cách mạng trong thời kỳ mới, khi một nửa nước có hòa 

bình, một nửa nước còn tiếp tục cuộc chiến đấu với kẻ thù là đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai 

ngụy quyền Sài Gòn, trong khi ra sức xây dựng quê hương ngày một đổi mới, giàu mạnh, Đảng 

bộ, quân và dân Sơn La đồng thời luôn chú trọng công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 

xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh, đủ đáp ứng với mọi yêu cầu nhiệm vụ, vừa tham gia xây 

dựng phát triển kinh tế - xã hội, vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình 

huống. 

Đảng bộ tỉnh Sơn La không ngừng lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giáo dục 

về nhận thức quốc phòng toàn dân cho toàn Đảng, toàn dân; đồng thời chú trọng phát triển kinh 

tế làm tiềm lực để củng cố nền quốc phòng. Trong củng cố quốc phòng, Sơn La tập trung xây 

dựng lực lượng vũ trang nhân dân là quan trọng nhất. Đảng ủy, chỉ huy các châu đội, Tỉnh đội 

Sơn La đã làm chức năng tham mưu cho Khu ủy trước đây, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
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ban nhân dân sau này, trên lĩnh vực củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân theo đường lối quân sự của Đảng. Đây là vấn đề quan 

trọng góp phần quyết định thắng lợi của chiến tranh nhân dân địa phương. Trong 21 năm, Sơn 

La đã tổ chức nhiều đợt tuyển quân làm nghĩa vụ quân sự với trên 11 vạn thanh niên là con em 

các dân tộc của tỉnh lên đường xây dựng lực lượng vũ trang; phát triển lực lượng dân quân du 

kích rộng khắp, vừa sản xuất, vừa huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu giành thắng lợi 

trong mọi điều kiện và tình huống. 

Trong giai đoạn đầu của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa trên địa bàn một tỉnh miền 

núi với rất nhiều khó khăn phức tạp, tàn quân ngụy, bọn tạo, phìa, bọn gián điệp, biệt kích, thổ 

phỉ; nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, phải vừa xây dựng lực lượng vũ trang vừa tham gia lao động 

sản xuất, thực hiện công việc cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế đáp ứng cho nhu 

cầu tiêu dùng và chi viện cho tiền tuyến, bảo đảm dự trữ cho chiến đấu lâu dài; trong khi đó 

những buổi đầu mới làm chủ, chính quyền nhân dân chưa có điều kiện bảo đảm cho lực lượng 

vũ trang. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Khu ủy, Tỉnh ủy Sơn La và các châu ủy đã đặc biệt coi 

trọng việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ dân tộc người 

địa phương để mọi dân tộc đều tham gia vào cấp ủy, chính quyền và tham gia xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Gắn chặt với sự nghiệp xây dựng 

nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ, chính quyền các 

cấp luôn chăm lo xây dựng niềm tin và lòng tự hào dân tộc, thực hiện đúng đắn chính sách dân 

tộc và chính sách cán bộ của Đảng, xây dựng thế trận lòng dân làm cơ sở cho việc xây dựng hậu 

phương vững mạnh toàn diện. Thực tế trong những năm từ 1954 đến năm 1973, đi đôi với xây 

dựng tiềm lực kinh tế cho xã hội, phát triển tiềm lực quốc phòng trong thế trận chiến tranh nhân 

dân, Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng, bồi dưỡng quan điểm, lập trường và đạo đức cách mạng 

cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp bộ Đảng và lực lượng vũ trang; thường xuyên quan tâm, 

tạo mọi điều kiện nâng cao trình độ văn hóa cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, đồng thời gửi 

đi đào tạo trong và ngoài quân đội; kết hợp với bồi dưỡng thực tế trong công tác và trong chiến 

đấu... Nhờ đó, trong công cuộc xây dựng và chiến đấu ác liệt, nguồn cán bộ Sơn La luôn được 

bổ sung và có đủ bản lĩnh, trình độ để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân 

giao phó. 

Sự gắn bó chặt chẽ thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được 

Đảng bộ chú trọng xây dựng. Các phong trào toàn dân đánh giặc, toàn dân giữ vững an ninh và 

toàn dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang được phát triển nhanh chóng và phát huy hiệu 

quả. Ngoài việc canh gác, tuần tra, tham gia tiễu phỉ, lùng bắt gián điệp, biệt kích giữ vững thôn 

bản, nhân dân các dân tộc đã là “tai mắt” cho các lực lượng vũ trang phát hiện, tố giác, tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục những kẻ lầm đường trở về với nhân dân để xây dựng cuộc sống 

ấm no hạnh phúc. Năm 1956 - 1959, các lực lượng vũ trang đã phối hợp khám phá nhiều tổ 

chức gián điệp ở Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã thu nhiều vũ khí và phương tiện hoạt động 

gián điệp của chúng. Những thành tích của quân và dân Sơn La trong 21 năm kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước thể hiện sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, của thế trận chiến tranh 

nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy, trong các 

đợt tiễu phỉ, lực lượng vũ trang Sơn La đã chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh của cấp trên, khi 

vào địa bàn có phỉ hoạt động không được nổ súng diệt phỉ mà phải kiên trì tuyên truyền, giáo 

dục, thuyết phục làm cho gia đình, bố mẹ, vợ con hiểu rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà 

nước mà tự nguyện ra đầu thú; cách làm này, không đánh mà thổ phỉ vẫn tan, đồng thời giữ 

vững an ninh lâu dài và bền vững. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, những năm kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang Sơn La thực sự đóng vai trò nòng cốt trong phong trào 
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xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân đánh giặc, làm thất bại mọi âm mưu 

thủ đoạn gây phỉ, xưng vua và gây bạo loạn của các thế lực phản động, đánh thắng chiến tranh 

phá hoại của không quân Mỹ trên địa bàn tỉnh cùng quân, dân Tây Bắc giúp đỡ quân dân các 

tỉnh Bắc Lào đánh bại từng bước cuộc chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai; 

củng cố, mở rộng vùng giải phóng. Để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin 

tưởng giao phó, lực lượng vũ trang Sơn La luôn chú trọng việc phát triển về số lượng và nâng 

cao chất lượng. Những năm ấy, các đơn vị bộ đội địa phương tỉnh, huyện luân phiên rèn luyện, 

huấn luyện và chiến đấu ở chiến trường. Các tổ trực chiến, chiến đấu của dân quân tự vệ các cơ 

quan, ban ngành, xí nghiệp công - nông - lâm trường, trạm trại và dân quân các xã được lập ra, 

bằng súng bộ binh đã bắn hạ máy bay giặc Mỹ. Tự vệ Ty Bưu điện, Dược phẩm, dân quân các 

xã Chiềng Hặc, Tú Nang, Chiềng La, Chiềng Đông đã được tuyên dương công trạng trong cuộc 

kháng chiến chống Mỹ, cứu nước những năm 1965 - 1972. Tiểu đoàn 428 của tỉnh, Đại đội 405 

(Mộc Châu), Đại đội 406 (Yên Châu) đã chiến đấu liên tục nhiều năm trên chiến trường nước 

bạn Lào, được nhân dân các bộ tộc Lào thương yêu đùm bọc, quý trọng coi như con em họ. Lực 

lượng dân quân tự vệ được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng 

và củng cố; tỷ lệ luôn chiếm từ 10 đến 12% trở lên so với dân số; là lực lượng quan trọng trong 

đánh địch tại chỗ, trong đánh máy bay Mỹ bay thấp, ứng cứu giao thông, phát hiện truy lùng, 

bắt biệt kích, thổ phỉ; xây dựng bản, xã chiến đấu và xung kích trên mọi mặt trận ở cơ sở. 

Vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, lực lượng vũ 

trang Sơn La luôn nắm vững tư tưởng tiến công trong xây dựng củng cố, cũng như trong chiến 

đấu chống kẻ thù. Đó là xây dựng cách đánh sáng tạo, phù hợp với đặc điểm chiến trường và 

đối tượng tác chiến, đạt hiệu suất chiến đấu cao; đó là chủ động bố trí thế trận và lực lượng tại 

những địa bàn trọng yếu để đánh máy bay địch, bảo vệ vững chắc mục tiêu; là sẵn sàng chuẩn 

bị phương án và lực lượng để có thể nhanh chóng thực hiện chuyển hướng khi Mỹ tiến hành 

chiến tranh phá hoại... Với vũ khí và phương tiện chiến đấu còn thô sơ, hạn chế lại phải đương 

đầu với kẻ thù mạnh và hiện đại vào bậc nhất thế giới, nhưng quân và dân Sơn La đã nắm vững 

tư tưởng tiến công, dám đánh và biết đánh giỏi nên đã góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh 

phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Những trận địa phòng không với lối đánh đón lõng, 

phục kích, tập trung, bất ngờ đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của ba thứ quân, của các loại 

hỏa lực tiêu diệt, bắn cháy, bắn rơi và bắn bị thương nhiều máy bay địch; được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tặng cờ thưởng luân lưu: “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” năm 1966. Thực 

hiện “tay cày, tay súng”; “tay búa, tay súng”; “địch đến thì đánh, địch đi ta lại tiếp tục sản 

xuất”. 

Được Đảng, Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo, giáo dục, được nhân dân thương yêu đùm bọc, 

lực lượng vũ trang Sơn La đã trưởng thành vượt bậc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính 

trị, quân sự mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho. Bài học về xây dựng lực lượng vũ trang 

nhân dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân của quân và 

dân Sơn La trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế với 

nước bạn Lào sẽ mãi mãi là kinh nghiệm quý báu trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La. 

Bốn là: Bài học về việc thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố hậu phương vững 

mạnh toàn diện. 

Hậu phương là một trong những nhân tố quyết định đến thắng lợi của các cuộc chiến 

tranh, vì hậu phương là nguồn cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến. Bài học kinh nghiệm 

về xây dựng hậu phương, hậu cứ của quân và dân Sơn La trong kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945 - 1954), đặc biệt những kinh nghiệm về xây dựng căn cứ Mộc Hạ vẫn còn 
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giá trị giúp cho Đảng bộ, quân và dân Sơn La vận dụng và phát triển trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước. Từ sau chiến dịch Tây Bắc, Sơn La được giải phóng trở thành căn cứ địa 

và hậu phương vững chắc cho chiến dịch Điện Biên Phủ cũng như cách mạng Lào. Với vị trí 

chiến lược quan trọng, là trung tâm của vùng Tây Bắc, Sơn La vừa là hậu phương có ý nghĩa 

chiến lược của Bắc Bộ, đồng thời là hậu phương trực tiếp các tỉnh Bắc Lào. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh 

Sơn La đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng hậu phương, triển khai toàn diện 

trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự văn hóa và xã hội, trong đó lấy xây dựng hệ thống 

chính trị vững mạnh làm nền tảng. Cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp 

thường xuyên được củng cố, từng bước chỉnh đốn để nâng cao hiệu lực của bộ máy Đảng, Nhà 

nước. Các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp đã thông qua các chủ trương, kế hoạch xây dựng 

và phát triển nền kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương; thường xuyên kiện toàn cơ 

cấu, tổ chức của chính quyền các cấp, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chỉ đạo trong thực 

tiễn. Vì vậy, chính quyền các cấp luôn luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tập trung, thống 

nhất, phát huy được tính dân chủ, năng động, sáng tạo của cơ sở.  

Đảng bộ tập trung thường xuyên chăm lo tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân các dân tộc hiểu rõ tình hình và nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng, xác 

định rõ kẻ thù, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin và quyết tâm xây 

dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc bằng quyết tâm chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Đảng bộ 

xây dựng khối đoàn kết toàn dân, củng cố chính quyền các cấp vững chắc; nâng cao trình độ 

dân trí, trình độ giác ngộ cách mạng, ý thức chính trị, ý thức làm chủ của nhân dân là việc làm 

thường xuyên, một yếu tố đảm bảo cho tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện. 

Một thành công nổi bật của nhiệm vụ xây dựng hậu phương vững mạnh của tỉnh Sơn La 

trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là phát triển kinh tế - xã hội luôn luôn gắn liền 

với củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, giữa yêu cầu của thời bình và thời chiến, giữa 

trước mắt và lâu dài. Phải dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân và thực hiện tốt, 

nhất quán các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh. Nhờ vậy, việc 

củng cố và phát triển các vùng nông thôn, một địa bàn hết sức quan trọng của nền quốc phòng 

toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân thu được những thành tựu đáp ứng yêu cầu chiến 

tranh. Vì thế, khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân trên địa bàn toàn 

tỉnh, nông thôn là cơ sở vững mạnh bảo đảm thắng lợi của cuộc chiến chống chiến tranh phá 

hoại của Mỹ. Mặc dù là một tỉnh miền núi còn nghèo và rất nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế 

Sơn La vẫn từng bước phát triển bảo đảm đời sống nhân dân và cung cấp một phần cho tiền 

tuyến. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu chi viện, chia lửa với chiến trường rất có hiệu quả. 

Một thành công của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La đã đạt được trong sự 

nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đó là: Quá trình chuyển mọi hoạt động của tỉnh từ 

chiến tranh kết thúc (1952 - 1954) sang thời bình đến năm 1964; 10 năm xây dựng củng cố 

chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Năm 1965 Sơn La lại có chiến 

tranh, tỉnh chuyển từ hòa bình sang thời chiến; đến năm 1973 lại chuyển từ thời chiến sang thời 

bình. Cả ba giai đoạn chuyển mọi hoạt động của tỉnh từ thời chiến sang thời bình - thời bình 

sang thời chiến nhưng không bao giờ có sự xáo trộn, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần 

chúng nhân dân các dân tộc; mọi hoạt động đều có sự phát triển đi lên dù nó còn yếu, còn chậm. 

Nhưng là tiền đề cho những thắng lợi lớn hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, trong quốc 

phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; đủ sức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chiến 

đấu chống lại mọi hành động phá hoại của kẻ thù và làm tròn nhiệm vụ quốc tế vẻ vang của 
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Đảng đối với các tỉnh Bắc Lào trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, 

quân và dân các dân tộc Sơn La. 

Gắn chặt với những biến đổi sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, trên mặt 

trận văn hóa - xã hội, Sơn La cũng thu được những thành tựu đáng tự hào, số lượng học sinh 

phổ thông từ cấp I đến cấp III tăng với tỷ lệ khá lớn. Nền giáo dục đã có những cố gắng đi sát 

với yêu cầu sản xuất và chiến đấu. Về y tế, hầu hết các xã đều có trạm xá, có y sĩ, các bệnh viện 

ở huyện, tỉnh đều hướng về nhiệm vụ chiến đấu; công tác văn hóa, văn nghệ được duy trì hoạt 

động phục vụ tốt cho sản xuất và chiến đấu; tình đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc trong tỉnh 

ngày càng củng cố và phát triển. 

Với những kết quả đã đạt được trong xây dựng, hậu phương, Sơn La đã phát huy tốt vai 

trò của hậu phương đối với tiền tuyến, là nơi cung cấp sức người, sức của một cách đắc lực, có 

hiệu quả cho các chiến trường, cho tiền tuyến lớn, đồng thời xây dựng được hậu phương vững 

mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, đánh bại mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù trong 

mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất 

Tổ quốc. Từ kinh nghiệm đó Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La nhận thức sâu sắc về sự 

lãnh đạo của Đảng, về xây dựng thế trận lòng dân, về xây dựng hậu phương thực hiện các 

nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. 

Năm là: Bài học về tinh thần quốc tế cao cả, thủy chung, son sắt; thực hiện lời dạy của 

Bác Hồ “Giúp bạn là tự giúp mình”.  

Quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào có truyền thống gắn bó từ lâu đời, 

đồng thời trở thành mối quan hệ đặc biệt. Trong suốt thời kỳ dài tiến hành cuộc chiến tranh 

chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Nam và Lào cùng sát cánh chung 

một chiến tuyến, một chiến trường thống nhất với một kẻ thù chung. Sơn La có đường biên giới 

với nước bạn Lào dài hơn 250km, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, có thể nói 

Sơn La được coi là hậu phương trực tiếp của các tỉnh Bắc Lào, do đó trở thành cầu nối rất quan 

trọng giữa cách mạng của hai nước, một điểm tựa, một điểm xuất phát của chiến trường Bắc 

Lào. 

Quán triệt quan điểm quốc tế vô sản, trong sáng và các chủ trương cụ thể của Trung 

ương Đảng, nhận thức đúng vị trí của một tỉnh trung tâm khu Tây Bắc, Đảng bộ Sơn La luôn 

coi trọng giáo dục quân và dân các dân tộc trong tỉnh thấm nhuần tinh thần quốc tế vô sản. 

Trong 21 năm, Sơn La đã liên tục, bền bỉ hết sức chi viện cách mạng Lào, sát cánh cùng bạn 

Lào chiến đấu tiêu diệt và đẩy lùi địch, giải phóng nhân dân, giải phóng đất đai, mở rộng khu 

căn cứ cách mạng, xây dựng cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang cách mạng Lào, phát triển sản 

xuất. Đây vừa là một yếu tố khách quan vừa là một quy luật tồn tại và phát triển của hai nước 

Việt Nam - Lào nói chung, của Sơn La - Tây Bắc với các tỉnh Bắc Lào nói riêng; thể hiện rõ 

quan điểm quốc tế cao cả của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay. 

Sơn La có 5 huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và huyện Sốp Cộp có 

đường biên giới giáp ranh với 4 huyện của hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước bạn 

Lào. Tuyến biên giới này là một hướng chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ đất nước; một phên dậu cần được xây dựng để nó trở thành tuyến biên giới hòa bình, hữu 

nghị và bền vững muôn đời.  

Thực hiện chủ trương đó, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Sơn La đã thành lập 

Ban miền Tây để trực tiếp làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính 

tỉnh về nhiệm vụ giúp đỡ cách mạng các tỉnh Bắc Lào. Đặc biệt trong cuộc chiến đấu vì sự 

nghiệp quốc tế cao cả trên, hàng nghìn con em các dân tộc Sơn La đã chiến đấu trên chiến 

trường Lào. Được thử thách qua chiến đấu, lực lượng vũ trang Sơn La không những giỏi tác 

chiến độc lập mà còn tác chiến trong đội hình cấp chiến dịch, tác chiến giỏi trong mùa khô mà 



 Sơn La 120 mùa ban nở 

Thông tin khoa học chuyên đề số đặc biệt 02 (số 10/2015) 21 

còn giỏi đánh địch cả trong mùa mưa. Qua khói lửa chiến tranh, bản lĩnh chính trị và trình độ 

chiến đấu của lực lượng vũ trang Sơn La không ngừng được trưởng thành và có đủ bản lĩnh 

trình độ để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Nhiều con em 

các dân tộc Sơn La đã anh dũng hy sinh ở chiến trường Bắc Lào. Quân, dân Sơn La tự hào đã 

làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả với cách mạng Lào, góp phần xứng đáng vào việc củng cố và 

phát triển tình đoàn kết chiến đấu; tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Năm tháng sẽ trôi đi 

nhưng những hình ảnh đẹp về tình đồng chí, tình anh em giữa Đảng bộ, quân và dân Sơn La, 

với quân và dân hai tỉnh Bắc Lào, với cách mạng Lào sẽ mãi mãi sáng ngời không thể phai mờ. 

Kiên định quan điểm quốc tế vô sản trong sáng của Đảng ta, xây dựng cho toàn Đảng bộ 

quân và dân trong tỉnh nhận thức đúng nghĩa vụ quốc tế, giúp cách mạng của bạn giành thắng 

lợi cũng chính là tạo điều kiện bên ngoài để ổn định bên trong tỉnh và đó cũng là phương châm 

chủ động đánh địch từ xa để bảo vệ mình, thực hiện giúp bạn giành thắng lợi với xây dựng cho 

bạn ngày càng trưởng thành, giúp bạn nhưng hết sức tôn trọng chủ quyền của bạn. Đó là những 

nhân tố bảo đảm làm tròn nghĩa vụ quốc tế mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La đã tiến 

hành. Bài học về thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La vẫn 

còn soi sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. 

Trên chặng đường dài 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của 

Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng quân dân cả nước, nhân dân các 

dân tộc và lực lượng vũ trang Sơn La đã nỗ lực không ngừng, vừa xây dựng quê hương ngày 

càng đổi mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa ra sức xây dựng, 

củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đảm 

bảo cho Sơn La trở thành một hậu phương bền vững. Hậu phương đó đã đương đầu và đánh bại 

các hoạt động phá hoại của kẻ thù như: Gây phỉ, tung gián điệp, dùng không quân đánh phá các 

mục tiêu kinh tế, xã hội, văn hóa và an ninh - quốc phòng... Hậu phương đó làm tròn nghĩa vụ 

với tiền tuyến lớn miền Nam và với cách mạng Lào. Qua bao gian khổ hy sinh, toàn Đảng bộ, 

toàn dân, toàn quân Sơn La vẫn một lòng vững tin vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, tài tình 

của Đảng; vững tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thành tựu trên tất cả các lĩnh vực 

chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa - xã hội Sơn La đạt được trong những tháng năm cả dân tộc 

gồng mình lên đánh Mỹ ghi thêm vào lịch sử vùng đất này những trang vàng chói lọi. Truyền 

thống tạo dựng được và những bài học mà Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Sơn La tích 

lũy trên chặng đường dài ba mươi năm kháng chiến đã, đang và sẽ là hành trang để toàn Đảng, 

toàn dân, toàn quân Sơn La hôm nay thêm vững bước và vững tin trên con đường xây dựng quê 

hương ngày càng giàu đẹp, góp phần bảo vệ vững chắc miền đất phía Tây Bắc của Tổ quốc Việt 

Nam xã hội chủ nghĩa. 

Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua chặng 

đường đấu tranh 21 năm với biết bao thử thách gian nan, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn 

La đã vươn lên tầm cao mới và đã giành được những thành tựu vẻ vang, làm rạng rỡ và tô thắm 

thêm truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh kiên cường, anh dũng, quyết thắng. 

Với những nhân tố mới về chính trị, tinh thần và những điều kiện mới về kinh tế - xã hội, 

Đảng bộ, quân dân các dân tộc Sơn La vững bước vào thời kỳ đẩy mạnh công cuộc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đưa Sơn La thành một tỉnh vững mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, 

vững chắc về quốc phòng - an ninh, văn minh về xã hội, đoàn kết gắn bó cùng nhau tiến bộ giữa 

các dân tộc anh em trong đại gia đình dân tộc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 

Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn La vô cùng tự hào về sự trưởng thành lớn mạnh 

và những cống hiến xứng đáng vào thắng lợi to lớn trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của 

dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Sơn La quyết mãi mãi đi theo con đường cách mạng 
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của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 

                                                                    (Sơn La lịch sử kháng chiến chống Mỹ, 

                                                     cứu nước (1954 - 1975).- H.: Quân đội nhân dân, 2004) 

 

 

 

 
 

 

DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 

NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA LUÔN LÀM THEO LỜI BÁC HỒ 
 

Cách đây 60 năm, trong những ngày 

tháng tám lịch sử, hưởng ứng lời hiệu triệu 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lệnh Tổng 

khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh, cùng với 

đồng bào cả nước, nhân dân các dân tộc Sơn 

La với nòng cốt là các đội vũ trang dưới sự 

lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh đã nhất tề 

đứng lên khởi nghĩa, giành chính quyền về 

tay nhân dân. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, tại 

đồi Khau Cả, Ủy ban cách mạng lâm thời 

tỉnh được thành lập, đánh dấu thời khắc lịch 

sử, Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 

Sơn La đã hoàn toàn thắng lợi. Chính quyền 

đã về tay nhân dân, xóa bỏ hoàn toàn chế độ 

bóc lột của bọn thực dân, phong kiến. Nhân 

dân từ kiếp “cuông nhốc” nô lệ đã trở thành 

người làm chủ cuộc đời mình, làm chủ bản 

mường, làm chủ đất nước. 

Cách mạng tháng Tám thành công ở 

Sơn La, lá cờ đỏ sao vàng năm cánh đã bay 

phấp phới trên miền đất phía Tây của Tổ 

quốc, mở đầu cho thời kỳ nhân dân các dân 

tộc Sơn La tiến lên theo con đường mà Bác 

Hồ kính yêu và Đảng ta đã lựa chọn: Độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì một 

cuộc sống mới “bình đẳng, tự do và hạnh 

phúc”. 

Sáu mươi năm cùng với cả nước, 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân 

tộc Sơn La đã một lòng, một dạ sắt son, phấn 

đấu dưới ngọn cờ của Đảng và đã giành được 

những thắng lợi vẻ vang: Đánh thắng thực 

dân Pháp xâm lược và ngụy quyền, giải 

phóng Sơn La; góp phần vào chiến thắng lịch 

sử vĩ đại Điện Biên Phủ; đánh bại cuộc chiến 

tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp phần 

xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước; thực hiện nhiệm 

vụ quốc tế cao cả với cách mạng nhân dân 

Lào anh em; cùng cả nước đi lên xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi 

mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa, đưa lại những biến đổi sâu 

sắc và toàn diện trong đời sống chính trị, 

kinh tế, văn hóa và xã hội của nhân dân trong 

tỉnh. 

Ngay sau Cách mạng tháng Tám 

thành công, chính quyền cách mạng non trẻ 

và đồng bào các dân tộc Sơn La phải đối mặt 

với những khó khăn và thử thách to lớn: Nạn 

đói, dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng, 20 

vạn quân Tưởng lấy cớ Đồng minh tràn vào 

nước ta, kéo theo bọn phản động và thực dân 

Pháp, hòng bóp chết chính quyền cách mạng 

non trẻ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, dưới 

sự lãnh đạo của Tỉnh bộ Việt Minh và Ủy 

ban cách mạng lâm thời, nhân dân các dân 

tộc Sơn La đã đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn 

nhau, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành 

tiết kiệm, từng bước đẩy lùi được nạn đói; 

sản xuất nông nghiệp dần dần được phục hồi 

và có mặt phát triển hơn. Phong trào chống 

nạn mù chữ, vận động xây dựng nếp sống 

văn hóa mới được đồng bào nô nức hưởng 

ứng và tham gia đông đảo. Nhân dân các dân 

   

Nhân dân Sơn La 

                trong sự nghiệp đổi mới 
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tộc hăng hái tham gia Tổng tuyển cử, bầu 

Quốc hội Khóa I của nước Việt Nam độc lập; 

đoàn kết xung quanh chính quyền cách mạng 

và Mặt trận Việt Minh, kiên quyết và khôn 

khéo chống âm mưu khiêu khích của quân 

đội Tưởng và bọn phản động tay sai, buộc 

chúng phải rút quân khỏi Sơn La, bảo vệ 

được chính quyền cách mạng, xứng đáng với 

lời khen ngợi của Bác... nhờ sự hy sinh phấn 

đấu của tất cả đồng bào mà chúng ta giành 

được quyền tự do, độc lập và xây dựng nước 

dân chủ cộng hòa. 

 Âm mưu xâm lược nước ta của thực 

dân Pháp ngày càng lộ rõ. Đảng bộ và nhân 

dân các dân tộc Sơn La đã triệt để chấp hành 

chỉ thị của Trung ương Đảng, “… không 

ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng 

kháng chiến bất cứ lúc nào...”, tranh thủ thời 

gian để củng cố và phát triển lực lượng cách 

mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, lực 

lượng chính trị, đào tạo cán bộ người địa 

phương, phát triển sản xuất, tăng cường xây 

dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân 

tộc. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã đọc “Lời kêu gọi toàn quốc 

kháng chiến”: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, 

chứ nhất định không chịu mất nước, nhất 

định không chịu làm nô lệ”. Nhân dân các 

dân tộc Sơn La cùng cả nước bước vào cuộc 

kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, 

bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Trong khó khăn gian khổ của những 

ngày đầu kháng chiến, trong tình thế không 

cân sức về lực lượng và vũ khí trang bị, 

nhưng biết dựa vào dân, được sự chỉ đạo và 

chi viện của Trung ương, khôn khéo và quyết 

tâm, Đảng bộ Sơn La đã lãnh đạo nhân dân 

vừa đánh giặc, vừa xây dựng lực lượng, 

thành lập các khu căn cứ kháng chiến, các 

khu tranh đấu, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang 

kết hợp với đấu tranh chính trị, thực hiện 

phương châm “kháng chiến trường kỳ, toàn 

dân, toàn diện”. 

Tháng 9 năm 1952, Bộ Chính trị 

Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định mở 

chiến dịch Tây Bắc nhằm giải phóng đồng 

bào các dân tộc thoát khỏi ách thống trị của 

thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Thực hiện lời 

căn dặn của Bác, “Chiến dịch này là một 

chiến dịch rất quan trọng. Các chú phải đánh 

cho thắng”, phải “Quyết tâm chiến đấu... Bền 

bỉ dẻo dai, vượt qua mọi gian khổ, khắc phục 

mọi khó khăn. Tiêu diệt thật nhiều địch, 

giành cho được toàn thắng”. Đảng bộ, quân 

và dân các dân tộc Sơn La vừa tích cực huy 

động tất cả nhân lực, vật lực cho chiến dịch, 

vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần 

quan trọng vào chiến thắng của chiến dịch 

Tây Bắc giải phóng Sơn La, đập tan âm mưu 

xây dựng “xứ Thái tự trị” giả hiệu của thực 

dân Pháp. 

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La vừa ra 

sức xây dựng, củng cố chính quyền cách 

mạng, thi đua lao động sản xuất, vừa tích cực 

chi viện sức người, sức của cho mặt trận 

Điện Biên Phủ. Sơn La đã trở thành hậu 

phương lớn của tiền tuyến lớn, góp phần 

xứng đáng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước, đáp lại lời kêu gọi của Bác “Chiến 

tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm 

hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một 

số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, 

song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! 

Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, quân và 

dân Sơn La đã trực tiếp chiến đấu, cùng miền 

Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của 

đế quốc Mỹ. Với khẩu hiệu hành động “Tiền 

tuyến cần người, Sơn La có đủ; tiền tuyến 

cần của, Sơn La sẵn sàng” đã thấm sâu vào 

trái tim và khối óc mỗi người dân Sơn La, 

với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Hàng vạn thanh niên Sơn La đã tình nguyện 

tòng quân lên đường đánh giặc. Vừa là hậu 

phương, vừa là tiền tuyến, cả Sơn La là một 

trận địa chống Mỹ, mỗi người dân là một 

chiến sỹ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ quê 

hương, góp phần cùng cả nước làm nên chiến 

thắng lịch sử mùa Xuân 1975, giải phóng 

miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đi lên chủ 

nghĩa xã hội. 
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Ngày 7 tháng 5 năm 1959, kỷ niệm 5 

năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 

Đảng bộ, chính quyền và toàn thể đồng bào 

các dân tộc Sơn La vô cùng vinh dự và tự 

hào, được đón Bác Hồ và trực tiếp nghe Bác 

nói chuyện, những lời chỉ bảo ân cần về xây 

dựng cuộc sống mới.  

Thực hiện lời căn dặn của Bác, phát 

huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, ý 

chí tự lực tự cường, được Trung ương giúp 

đỡ, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La 

đã anh dũng, kiên trì vượt qua nhiều khó 

khăn thử thách, giành được những thành tựu 

cực kỳ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Thành tựu to lớn và cơ bản nhất mà 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đã 

giành được là độc lập, tự do và dân chủ; với 

thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính 

quyền tháng Tám 1945, nhất là sau chiến 

thắng Tây Bắc 1952, chế độ áp bức bóc lột 

và ách nô dịch của thực dân, phong kiến bị 

xóa bỏ hoàn toàn. Chính quyền cách mạng và 

chế độ chính trị dân chủ được thiết lập, được 

bảo vệ, củng cố và ngày càng phát triển vững 

mạnh. Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn coi việc xây 

dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc là công tác 

quan trọng bậc nhất và có tác dụng quyết 

định nhất đối với quá trình thực hiện đường 

lối cách mạng, đường lối dân tộc của Đảng, 

coi “đào tạo cán bộ dân tộc là một trong 

những nhiệm vụ mấu chốt để thực hiện 

quyền bình đẳng các dân tộc, đoàn kết nội bộ 

dân tộc, đoàn kết các dân tộc, đưa phong trào 

miền núi tiến lên mạnh mẽ và vững chắc”. Vì 

vậy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được 

xây dựng và phát triển từng bước vững chắc, 

do chính đội ngũ cán bộ các dân tộc trong 

tỉnh đảm nhiệm. Năm 1954 cả tỉnh Sơn La 

mới có 1.701 cán bộ, hầu hết là do Trung 

ương tăng cường từ miền xuôi lên, thì đến 

năm 1984, đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đã 

có hơn 8.000 người, chiếm 20% tổng số cán 

bộ toàn tỉnh. Đến nay, đội ngũ cán bộ người 

dân tộc thiểu số ngày càng phát triển cả về số 

lượng và chất lượng, từng bước trưởng thành 

nhanh chóng, có mặt ở tất cả các cấp, các 

ngành và lĩnh vực; có đồng chí đã là Bí thư 

Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh; nhiều đồng chí nắm các chức vụ 

đầu ngành của tỉnh. 

Năm 1954, cả tỉnh mới có 431 đảng 

viên, với 38 chi bộ. Đến năm 2005, Đảng bộ 

tỉnh Sơn La đã có trên 4,3 vạn đảng viên, 

sinh hoạt tại 728 tổ chức cơ sở Đảng của 17 

Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Dân cư ở hầu 

hết các bản, tổ dân phố đều ổn định; các 

trường học, trạm y tế đều có đảng viên và tổ 

chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện 

trên mọi địa bàn, mọi lĩnh vực của đời sống 

xã hội. 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Sơn 

La đi lên chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay 

trắng với nền kinh tế phong kiến sơ kỳ, sản 

xuất nhỏ, tự túc, tự cấp, độc canh, du cư, du 

canh; lại bị tàn phá dữ dội bởi cuộc chiến 

tranh đánh phá tàn bạo, hủy diệt của đế quốc 

Mỹ. Đến năm 1975, nền kinh tế của tỉnh vẫn 

là nền kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp, sự liên 

hệ với các vùng trong tỉnh và với cả nước 

còn rất hạn chế. 

Trong 10 năm thử thách (1976 - 1986) 

dù gặp nhiều khó khăn của cơ chế tập trung 

quan liêu bao cấp, nhưng Đảng bộ Sơn La đã 

nỗ lực lãnh đạo và cùng với nhân dân vượt 

lên mọi khó khăn, vừa tập trung giải quyết 

những vấn đề bức xúc trước mắt, vừa tập 

trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, quyết 

tâm tìm ra hướng đi đúng, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của tỉnh. Tư duy về ba vùng 

kinh tế, về 10 tiểu vùng chuyên canh, về tách 

hộ, giãn bản, nhận đất, nhận rừng, phát triển 

kinh tế trang trại đã ra đời trong những ngày 

khó khăn đó và ngày nay vẫn còn nguyên giá 

trị, được phát triển lên tầm cao hơn. Sau 10 

năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội, kinh tế của tỉnh Sơn La cơ bản thoát 

ra khỏi sự trì trệ và khủng hoảng của cơ chế 

cũ cũng như sự đảo lộn, sa sút của thời kỳ 

đầu chuyển đổi; mở ra thế phát triển đi lên 

với thế và lực mới vững mạnh hơn. Những 

tiền đề quan trọng đó đã tạo điều kiện cho 

nền kinh tế của tỉnh Sơn La liên tục đạt mức 
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tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, phát 

huy lợi thế, gắn với thị trường. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế đạt 11,65% so với 9,5% thời 

kỳ 1991 - 2000. An ninh lương thực được 

bảo đảm, sản lượng lương thực tăng từ 22,9 

vạn tấn năm 2000 lên 35 vạn tấn năm 2005, 

nguyên nhân chủ yếu là nhờ thâm canh, tăng 

vụ, áp dụng những tiến bộ khoa học và công 

nghệ mới. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp phát triển mạnh, đạt tốc độ tăng 

trưởng cao, nhất là công nghiệp chế biến 

nông, lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng. 

Năm 1984, giá trị sản xuất công nghiệp mới 

đạt gần 200 triệu đồng (tăng gấp 37 lần so 

với năm 1975), thì năm 2005 đã đạt 407 tỷ 

đồng. Với sự phát triển của nền công nghiệp, 

giai cấp công nhân Sơn La thực sự phát triển 

cả về lượng và trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ góp phần củng cố ngày càng vững chắc 

khối liên minh công nông, nòng cốt của khối 

đại đoàn kết các dân tộc. 

Mạng lưới giao thông được nâng cấp 

và mở rộng, nhất là các tuyến đường liên xã, 

liên bản, đã làm thay đổi nhanh chóng cả tư 

duy kinh tế, tập quán sản xuất và sinh hoạt 

của nhân dân. Giao thông đã “mở đường” để 

người dân chuyển mạnh sang sản xuất hàng 

hóa, thoát khỏi vòng luẩn quẩn tự túc, tự cấp. 

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, 

y tế, thông tin phát triển mạnh mẽ và rộng 

khắp, đạt được những thành tựu đáng tự hào. 

Sau hòa bình lập lại năm 1954, nền giáo dục 

Sơn La hầu như chưa có gì, 99% số dân 

không biết chữ, thì đến năm 1999, tỉnh Sơn 

La đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về 

phổ cập giáo dục tiểu học - xóa mù chữ, năm 

2007 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Tỷ 

lệ hộ đói nghèo trong tỉnh chỉ còn 11%. Đây 

là thành tựu quan trọng, nổi bật. Tất cả các 

huyện, thị trong tỉnh đều có trường phổ thông 

trung học. Trung tâm giáo dục thường xuyên, 

phổ thông dân tộc nội trú; các xã đều có 

trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; 

các bản dù xa xôi nhất cũng có lớp học, xã 

nào cũng có trường học cao tầng kiên cố. 

Toàn tỉnh đã có một trường đại học, một 

trường cao đẳng, ba trường trung cấp, một 

trường dạy nghề cùng với hệ thống các trung 

tâm giáo dục thường xuyên, các trường phổ 

thông dân tộc nội trú đã tạo điều kiện quan 

trọng để đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc 

thiểu số. Hệ thống y tế đã vươn tới các bản; 

100% xã có trạm xá, 71,4% số bản có nhân 

viên y tế; các trung tâm y tế, các bệnh viện 

được đầu tư xây dựng, nâng cấp, làm tốt 

nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Những căn bệnh nguy hiểm như phong, lao, 

sốt rét, bạch hầu, bướu cổ cơ bản được đẩy 

lùi.  

Văn hóa thông tin đã có những tiến 

bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời 

sống xã hội, trong việc bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc 

Sơn La; củng cố vun đắp khối đại đoàn kết 

các dân tộc. Năm 2005, có 8/11 huyện, thị đã 

xây dựng hoàn thành, đưa trung tâm văn hóa 

- thông tin vào hoạt động; 183/193 xã có nhà 

văn hóa, 1.600 đội văn nghệ bản, tiểu khu 

thường xuyên hoạt động. Nhiều loại báo, tạp 

chí như báo Nhân dân, báo Sơn La, cũng như 

Đài Phát thanh truyền hình, đã tới được các 

bản xa xôi, hẻo lánh nhất, chuyển tải kịp thời 

những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước đến với nhân dân. 

Những thành tựu quan trọng đạt được 

về kinh tế - xã hội, đã góp phần củng cố 

vững chắc tiềm lực và thế trận quốc phòng, 

an ninh của tỉnh. Là một tỉnh vùng cao biên 

giới, với nhiều dân tộc, hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, để giữ vững ổn định chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, tỉnh đã xây dựng và thực 

hiện đồng bộ các chính sách phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, chính sách cán bộ, củng 

cố các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, 

góp phần quan trọng tạo nên thế trận lòng 

dân vững chắc, cốt lõi của thế trận quốc 

phòng toàn dân và an ninh nhân dân. 

60 năm qua, những thành tựu mà 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân 

tộc Sơn La đã giành được trong đấu tranh 

cách mạng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc xã hội chủ nghĩa là vô cùng to lớn, đã 
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khẳng định thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã 

hội trên mảnh đất Sơn La; thể hiện ý chí và 

trái tim mỗi người dân Sơn La luôn hướng về 

Đảng, về Bác kính yêu, đoàn kết thống nhất, 

quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và 

Bác Hồ đã lựa chọn, để cùng cả dân tộc Việt 

Nam đi tới mùa xuân tươi sáng, mùa xuân 

của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Thực hiện lời dạy của Bác, noi theo 

tấm gương đạo đức ngời sáng của Người, đội 

ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân 

tộc Sơn La đã phát huy tốt sức mạnh đoàn 

kết, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động và 

sáng tạo, tuyệt đối trung thành với Đảng, 

đoàn kết trên dưới một lòng, chịu đựng gian 

khổ hy sinh, tích cực rèn luyện trong sản 

xuất, chiến đấu và học tập, không ngừng 

trưởng thành về mọi mặt; vận dụng sáng tạo 

vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê 

hương Sơn La ngày càng giàu đẹp. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 

to lớn và quan trọng đã giành được, trong 

quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh 

cũng còn không ít yếu kém và khuyết điểm, 

cả trong xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, 

chăm lo đời sống nhân dân, trong xây dựng 

và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền 

các cấp thật sự “của dân, do dân, vì dân”. 

Không ít việc còn chưa được nhận thức đầy 

đủ và làm đúng theo những lời căn dặn ân 

cần của Bác. Kinh tế phát triển chưa vững 

chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, thế 

mạnh của tỉnh; cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

chậm; vùng sâu, vùng xa vẫn còn hình thức 

sản xuất tự nhiên, tự túc, tự cấp; văn hóa xã 

hội còn có mặt yếu kém; một số vấn đề xã 

hội bức xúc, đời sống của một bộ phận nhân 

dân nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, 

vùng từng là căn cứ kháng chiến còn rất 

nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Cải 

cách hành chính chậm, còn nhiều thủ tục 

phiền hà. Một bộ phận đảng viên, cán bộ, 

công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, có biểu 

hiện suy thoái về nhận thức tư tưởng chính 

trị, đạo đức lối sống, quan liêu, quan cách, 

tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân, 

gây bức xúc trong xã hội, làm xói mòn lòng 

tin của nhân dân vào chính quyền và các cơ 

quan Nhà nước các cấp. Công tác đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ tuy đã được đẩy mạnh, nhất là 

trong những năm gần đây, nhưng tỷ lệ cán bộ 

nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nắm các 

cương vị chủ chốt còn ít, tỷ lệ cán bộ quản lý 

và lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ thuật là 

người dân tộc thiểu số còn thấp. Đảng bộ, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 

nhân dân các dân tộc, đặc biệt là các cấp ủy, 

chính quyền phải nghiêm túc nhìn nhận với 

tinh thần tự phê bình và phê bình cao nhất về 

những yếu kém, khuyết điểm của mình để 

sửa chữa, khắc phục. 

Tại lễ kỷ niệm trọng thể 115 năm 

ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

và trao tặng Tượng Bác Hồ cho Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc của 201 xã, phường, thị 

trấn trong toàn tỉnh Sơn La, ngày 10 tháng 5 

năm 2005, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã 

kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, 

chiến sỹ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng 

trong tỉnh, tiếp tục học tập, rèn luyện tư 

tưởng và đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, 

nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt hơn nữa 

những lời dạy của Bác Hồ kính yêu, để xứng 

đáng với tình cảm và muôn vàn tình thương 

yêu mà Bác Hồ đã dành cho tất cả đồng bào 

tỉnh Sơn La. 

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân 

các dân tộc Sơn La đã hứa với Bác: Tiếp tục 

triển khai sâu rộng và toàn diện cuộc vận 

động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình 

và phê bình, thực hiện nghiêm Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 (lần 2) (Khóa VIII) nhằm 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của Đảng bộ, của từng tổ chức cơ sở Đảng, 

nâng cao tinh thần tiên phong gương mẫu của 

đảng viên, cán bộ; làm cho mỗi đảng viên, 

mỗi đoàn viên thanh niên cộng sản, mỗi chi 

bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ mà Đảng 

giao phó, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, 
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phục vụ sự nghiệp cách mạng. Đẩy mạnh 

phong trào học tập và noi theo đạo đức cách 

mạng cần, kiệm, liêm chính của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán 

bộ hết lòng trung thành với sự nghiệp cách 

mạng, với đất nước và nhân dân, đoàn kết 

thống nhất trong tình thương yêu đồng chí 

giúp đỡ lẫn nhau, phục tùng và nghiêm túc 

thực hiện các nguyên tắc và kỷ luật của 

Đảng: Sống khiêm tốn và giản dị, nói đi đôi 

với làm và quyết tâm làm thành công, góp 

phần xứng đáng vào việc xây dựng Đảng ta 

ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính 

sách dân tộc của Đảng, tăng cường đầu tư, 

chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa các xã, 

bản, vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, 

nhất là các bản chưa ổn định sản xuất và đời 

sống, không ngừng cải thiện và nâng cao đời 

sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân 

dân, củng cố ngày càng vững chắc thế trận 

lòng dân tin Đảng, một lòng đi theo con 

đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa 

chọn. Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, 

cán bộ nữ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng 

viên mới, phát triển chi bộ ở những nơi chưa 

có đảng viên, chưa có chi bộ để mọi chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 

của tỉnh đến được với đồng bào các dân tộc 

nhanh chóng hơn, đầy đủ hơn, được thực 

hiện tốt hơn; giúp các cấp ủy, chính quyền 

hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn nguyện vọng và 

mong muốn của nhân dân nhằm “đặt chủ 

trương và kế hoạch cho đúng để cải thiện đời 

sống nhân dân”. 

Nhân dân các dân tộc Sơn La sẽ tiếp 

tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tranh thủ thời cơ xây dựng Nhà máy 

Thủy điện Sơn La, vượt qua khó khăn, thách 

thức để tăng tốc phát triển nhanh và bền 

vững, tiếp tục đẩy nhanh hơn công cuộc công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường tiềm 

lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội phấn đấu đến năm 2010 đưa 

Sơn La ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo 

các yếu tố cơ bản để vươn lên trở thành tỉnh 

phát triển khá trong khu vực miền núi phía 

Bắc nước ta. 
 

Hoàng Chí Thức 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La                                                

(Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo 

 lời Bác.- H.: Chính trị quốc gia, 2005) 

 

    
 

NHỮNG NĂM ĐẦU THỰC HIỆN  

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1987 - 1990) 
 

Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 
12/1986) của Đảng đề ra, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã đoàn kết một lòng, nhanh 
chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII vào cuộc sống. 

Trong những năm hòa bình xây dựng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc Sơn La phấn đấu không ngừng vươn lên về mọi mặt, tiến bước cùng với nhịp độ phát 
triển của đất nước. Tuy đã tạo lập được nền tảng cơ sở hạ tầng nhất định, song đến năm 
1986, Sơn La vẫn còn ở điểm xuất phát thấp: Nền kinh tế - xã hội chậm phát triển. Ngành 
công nghiệp nhỏ bé. Các nguồn thu ngân sách ở địa phương chưa được tổ chức khai thác có 
hiệu quả; ngân sách của Sơn La chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp của Trung ương. Phương 
thức tổ chức và sản xuất nông nghiệp lạc hậu, mang nặng tính chất tự cấp, tự túc. Tổng sản 
lượng lương thực hàng năm đạt từ 15 - 16 vạn tấn, song hoa màu (ngô, khoai, sắn) vẫn 
chiếm tỷ trọng lớn (40 - 44%). 

Sơn La phải đối mặt với nhiều thách thức mới nảy sinh, đó là: Nhược điểm của cơ chế 
khoán 100 đã bộc lộ, ảnh hưởng lớn đến tốc độ sản xuất nông - lâm nghiệp; cuộc tổng điều 
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chỉnh giá - lương - tiền những tháng cuối năm 1985 làm cho đời sống kinh tế - xã hội gặp 
nhiều khó khăn. Đầu năm 1986, Sơn La có 80% lao động sản xuất nông nghiệp, song khoảng 
15 vạn dân thiếu đói, 4 vạn người bị đứt bữa. Trung ương vẫn phải cung cấp gần 1 vạn tấn 
lương thực và thực phẩm. Tình trạng thiếu việc làm ngày càng diễn biến phức tạp, gần 1 vạn 
lao động trong tỉnh chưa có việc làm ổn định. Công cuộc di dân giải phóng vùng lòng hồ sông 
Đà để xây dựng Thủy điện Hòa Bình là nhiệm vụ cách mạng to lớn, nặng nề đối với địa 
phương, nhân dân trong 22 xã thuộc 7 huyện  nằm dọc hai bên bờ sông Đà phải di dời là một 
thách thức lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển nền kinh tế. Diện vận động định canh định cư 
trong toàn tỉnh chiếm 42% số dân trong tỉnh... 

Đó là những nhiệm vụ nặng nề đặt ra đối với Đảng bộ, nhân dân Sơn La trong những 
năm đầu bước vào thực hiện công cuộc đổi mới. 

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ VIII, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Sơn La vững tin, ra sức đẩy mạnh thực 
hiện công cuộc đổi mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, mà khâu đột phá 
là làm thay đổi nhận thức của nhân dân về hàng hóa. 

Từng bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới của Đảng, quán triệt Nghị quyết Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 (Khóa VI), Sơn La thực hiện cơ chế mới trong quan hệ 
phân phối lưu thông, như chính sách mới về vấn đề giá thu mua nông - lâm sản (bỏ cơ chế 
thu mua hai giá), đồng thời triển khai một số chính sách đầu tư đối với sản xuất nông - lâm 
nghiệp, ổn định diện tích khoán 5 năm đối với diện tích đang sản xuất ổn định. Chỉ thu thuế 
sau 5 năm đối với diện tích phục hóa và 7 năm đối với diện tích mới khai hoang, còn những 
diện tích nhỏ, phân tán đang ở diện định canh định cư không thu thuế; khuyến khích các hợp 
tác xã, hộ nông dân phát triển sản xuất, chế biến, mở rộng kinh doanh nông - lâm sản...; áp 
dụng chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề, các hợp tác xã, tập thể lao động, tư 
nhân, gia đình đều có quyền và được tạo điều kiện thuận lợi để đăng ký kinh doanh, bằng mọi 
cách phải sản xuất ra thật nhiều sản phẩm để tăng thu nhập cho người lao động. 

Thực hiện Quyết định 217 của Hội đồng Bộ trưởng (ngày 14/1/1987) về đổi mới kế 
hoạch hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với các xí nghiệp quốc doanh, các 
cơ sở sản xuất trong tỉnh bước đầu có sự điều chỉnh công tác quản lý, quy mô sản xuất, 
phương hướng kinh doanh phù hợp với môi trường kinh doanh mới. 

Tháng 11/1987, ngành lương thực bắt đầu thực hiện chuyển hoạt động sang hạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Năm 1987, bước đầu đã có 10% trong số 152 đơn vị kinh tế 
quốc doanh trong toàn tỉnh hoạt động ổn định. Tuy vậy, trong những năm đầu thực hiện cơ 
chế quản lý mới, hầu như các đơn vị sản xuất kinh doanh đều gặp phải những khó khăn nhất 
định, như vốn đầu tư cho sản xuất, chất lượng sản phẩm, quan trọng hơn là sự năng động 
của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành trong các đơn vị kinh tế chưa theo kịp với yêu cầu của 
cơ chế thị trường. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh buộc phải thu hẹp lại hoặc phải giải thể. 
Tình trạng công nhân phải nghỉ việc ngày càng tăng. Trong 2 năm (1988 - 1989), toàn tỉnh có 
tới 2.300 công nhân phải nghỉ việc, lúc cao điểm lên tới 5.000 người. 

Tuy có nhiều khó khăn về kinh tế, song trong lĩnh vực chính trị và ngoại giao, Sơn La 
đã quan tâm, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, văn hóa với các tỉnh Bắc 
Lào. Từ năm 1987 - 1990, Sơn La đã phối hợp với tỉnh Bò Kẹo giải quyết tốt vấn đề an ninh 
quốc phòng. Trên cơ sở đó, từng bước củng cố cơ sở Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần 
chúng nhằm tạo được thực lực quản lý toàn diện về chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng, 
sản xuất và đời sống của nhân dân các dân tộc tỉnh Bò Kẹo anh em. Sơn La đã tăng cường 
cử chuyên gia kinh tế và kỹ thuật, giúp tỉnh Bò Kẹo đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ bằng 
nhiều hình thức: Tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ tại Bò Kẹo và Sơn La; đào 
tạo nghề cho công nhân bằng hình thức vừa làm vừa học; giúp Bò Kẹo quy hoạch một số 
vùng kinh tế trọng điểm nhằm xác định rõ phương hướng sản xuất... làm cơ sở cho việc mở 
rộng hợp tác kinh tế - văn hóa giữa hai tỉnh. Hai bên cùng nỗ lực phối hợp thực hiện kế hoạch 
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được giao về hợp tác, viện trợ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật đúng hướng, đúng mục 
tiêu, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với khả năng của mỗi bên. Đồng thời mở rộng trao đổi 
mậu dịch địa phương, chuyển nhanh sang hợp tác hai bên cùng có lợi để mỗi bên phát huy 
thế mạnh sẵn có của mình. 

Trước những khó khăn về kinh tế và đời sống, sự phá hoại nhiều mặt của kẻ địch từ 
bên ngoài, Đảng bộ Sơn La đã tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với phong trào thanh 
thiếu niên và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; làm rõ trách nhiệm của hệ thống chính 
trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với công tác thanh thiếu niên, coi đó là nhiệm vụ cơ 
bản, cấp bách; thường xuyên giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc, của địa phương 
cho thanh thiếu niên nhằm nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng lý 
tưởng, xây dựng phong cách đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa; từng bước nâng cao trình 
độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ và thể lực, hiểu biết pháp luật, phát huy khả năng 
sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu . Do 
đó, thanh thiếu niên các dân tộc tỉnh Sơn La đã cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
đoàn kết, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh quốc phòng và tích cực xây dựng Đảng, đóng góp xứng đáng vào thực hiện hai nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… 

…5 năm đầu của chặng đường đổi mới (1986 - 1990), vượt qua những biến động phức 
tạp của bước chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, từ nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc 
sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và những biến động của tình hình thế giới, đặc 
biệt sự khủng hoảng chính trị ở Liên Xô, sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
có tác động xấu đến tình hình tư tưởng trong tỉnh, Đảng bộ Sơn La đã vững vàng tìm mọi 
biện pháp chỉ đạo phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Một mặt, tỉnh tập trung triển khai và 
thực hiện tích cực nhiệm vụ “Xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ Tổ 
quốc” theo hướng từng bước tổ chức lại các đơn vị bộ đội địa phương theo quan điểm chiến 
tranh nhân dân, tăng cường xây dựng, củng cố lực lượng dự bị, dân quân tự vệ, nâng cao 
chất lượng huấn luyện của toàn lực lượng. Mặt khác, không ngừng thúc đẩy, mở rộng phong 
trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, 
kết hợp với lực lượng chuyên trách làm công tác an ninh để chủ động ngăn ngừa những diễn 
biến gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Nhờ đó, những diễn biến mới phát sinh trong địa bàn cũng như những yếu tố tiêu cực 
tác động từ bên ngoài đến tình hình trật tự trị an trong tỉnh được theo dõi, giám sát và ngăn 
chặn kịp thời, hiệu quả. Không để xảy ra vụ việc nào diễn biến trầm trọng. 

Kiên trì, bền bỉ vượt khó trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, Sơn La đã 
giành được những thành quả đáng khích lệ. Vận dụng sáng tạo chủ trương đổi mới vào hoàn 
cảnh cụ thể ở địa phương, nền kinh tế Sơn La bước đầu có khởi sắc. Kinh tế nông nghiệp có 
bước chuyển rõ rệt. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 1988 đạt 16,48 vạn tấn, năm 
1989 đạt 16,95 vạn tấn. Diện tích cây công nghiệp từng bước được mở rộng. Năm 1990, diện 
tích trồng chè trong toàn tỉnh đạt hơn 600ha, cà phê 100ha và các loại cây dâu tằm, đậu 
tương, mía... đều tăng. Tỷ lệ cây công nghiệp, cây lương thực tăng từ 9% (năm 1985) lên 
14% (năm 1990) so với tổng diện tích gieo trồng. Nhân tố mới về mô hình làm kinh tế trang 
trại vườn đồi phát huy hiệu quả. Hầu hết các đơn vị kinh tế đều chuyển từ sản xuất chuyên 
môn hóa đơn điệu sang đa dạng hóa sản phẩm, thích nghi với kinh tế thị trường. Một trong 
những thành công lớn nhất của việc thực hiện đổi mới ở tỉnh Sơn La là: Bước đầu hình thành 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động, kinh tế tư nhân 
tăng mạnh. Năm 1985, toàn tỉnh có 500 hộ tư nhân buôn bán và làm dịch vụ, năm 1990 có 
706 hộ. Do sản xuất có bước phát triển, kinh doanh có lãi, nên số tiền gửi tiết kiệm của nhân 
dân tăng từ 8 tỷ đồng (năm 1988) lên 19 tỷ đồng (năm 1990). 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và 

quản lý, một số nhân tố mới về xã hội hóa giáo dục, về quản lý giáo dục xuất hiện. Vấn đề 
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dân số và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân được tiến hành bằng nhiều biện pháp 

tích cực. Hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, báo chí - xuất bản bước đầu đổi mới, thực 

hiện tốt chức năng “là diễn đàn của nhân dân”, góp phần giữ vững và ổn định chính trị. 

Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội phát 
triển sâu rộng. Tổ chức lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh - quốc phòng từng bước được 
bố trí, sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; các tổ chức 
chính trị - xã hội, nghề nghiệp được củng cố phát triển, phát huy tốt vai trò của mình trong sự 
nghiệp đổi mới của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã tiếp cận được với 
đường lối đổi mới, tỏ rõ năng lực lãnh đạo trong tình hình mới… 

 

                                           (Tỉnh Sơn La 110 năm (1895 – 2005).- H.: Chính trị quốc gia, 2005) 
 

 

ĐỒNG TÂM ĐỔI MỚI, CHIẾN THẮNG ĐÓI NGHÈO (1991 - 1995) 
 

… Sơn La là một tỉnh 

miền núi, trình độ mọi mặt 

còn rất thấp. Tuy đã đạt được 

những kết quả trong 5 năm 

đầu đổi mới, nhưng những 

yếu tố vật chất tạo điều kiện 

cho sự phát triển phần lớn 

vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ 

của Trung ương. Tình hình 

sản xuất và đời sống của 

hàng vạn dân di chuyển khỏi 

lòng hồ sông Đà theo yêu 

cầu của xây dựng Nhà máy 

Thủy điện quốc gia ở Hòa 

Bình vẫn chưa ổn định, lại 

thêm thiên tai nặng nề, gây 

hậu quả nghiêm trọng. Ngày 

27/7/1991, trận lũ quét lớn 

xảy ra tại địa bàn thị xã và 

các huyện lân cận, gây thiệt 

hại nặng nề về người và tài 

sản của nhân dân. Trận lũ đã 

cuốn trôi và phá hỏng gần 

như toàn bộ cơ sở hạ tầng 

của thị xã, hàng trăm nóc nhà 

bị cuốn trôi, bị sập, gần 600 

gia đình bị ngập và trôi tài 

sản; toàn bộ các công trình 

thủy lợi, hồ chứa nước, 

đường giao thông, cầu dọc 

suối Nậm La bị sạt lở, phá 

sập. Con số thiệt hại lên tới 

hàng chục tỷ đồng. 

Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc Sơn La đã tập 

trung mọi lực lượng khắc 

phục hậu quả cơn lũ. Công 

việc được thực hiện khẩn 

trương, tích cực, đời sống 

nhân dân dần ổn định; các 

công trình thủy lợi, giao 

thông nhanh chóng được tu 

sửa, khôi phục giúp cho 

người dân bắt tay vào sản 

xuất kịp thời vụ. 

Trong bối cảnh trên, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ IX (tháng 

12/1991) đã thông qua 

“Chiến lược ổn định và phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

đến năm 2000”, quyết định 

mục tiêu tổng quát 5 năm 

(1991 - 1995). Nét nổi bật về 

tư duy lãnh đạo kinh tế của 

Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ 

này là chủ trương phân vùng 

kinh tế phù hợp với đặc điểm 

của tỉnh. Vùng kinh tế trục 

đường Quốc lộ 6 được xác 

định là vùng động lực, tạo 

tiềm lực cho sự phát triển 

chung của toàn tỉnh, cùng 

với vùng động lực là vùng 

dọc sông Đà và vùng cao, 

biên giới. Bên cạnh đó, Đảng 

bộ còn chú trọng đẩy mạnh 

sự hình thành tập đoàn cây 

công nghiệp chủ lực, tạo cơ 

sở phát triển công nghiệp chế 

biến, xuất khẩu. 

Với sức mạnh của 

truyền thống đoàn kết và cần 

cù lao động của nhân dân các 

dân tộc, dưới tác động của cơ 

chế, chính sách mới, bước 

đầu đã giải phóng mạnh mẽ 

sức sản xuất nông - lâm 

nghiệp; kết hợp với chương 

trình phát triển cà phê, dâu 

tằm đã mở ra hướng phát 

triển mới nhằm khai thác 

tiềm năng kinh tế của Sơn 

La… 

Trong lĩnh vực phát 

triển kinh tế - xã hội, trong 5 

năm (1991 - 1995), tổng số 

vốn đầu tư phát triển bằng 

các nguồn chương trình quốc 

gia, ngân sách của tỉnh, tín 

dụng ngân hàng lên tới gần 

800 tỷ đồng, đồng thời khai 

thác nguồn nội lực của nhân 

dân, của các thành phần kinh 

tế cũng khá lớn. Mặt khác, 

triển khai tích cực các chính 
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sách quan trọng của Nhà 

nước như: Giao đất, giao 

rừng cho các hộ nông dân, 

chuyển nhượng tài sản trên 

đất (cây trồng, vật nuôi, 

chuồng trại) cho các hộ công 

nhân trong các nông trường 

và lâm trường, hình thành 

kinh tế hộ công nhân, miễn 

giảm thuế sản xuất, kinh 

doanh ở miền núi đã tạo 

thêm động lực mới cho việc 

chuyến dịch cơ cấu kinh tế, 

phát triển sản xuất hàng hóa. 

Thành tựu nổi bật là 

cơ cấu kinh tế có bước 

chuyển dịch mạnh mẽ theo 

hướng sản xuất hàng hóa. 

Kinh tế nhiều thành phần 

được hình thành, cùng với 63 

doanh nghiệp Nhà nước, đã 

xuất hiện 16 doanh nghiệp tư 

nhân và công ty trách nhiệm 

hữu hạn, trên 6.000 hộ kinh 

tế ngành nghề và dịch vụ, 

kinh tế hộ nông dân phát 

triển. Tuy doanh nghiệp Nhà 

nước số lượng ít nhưng 

chiếm lĩnh các vị trí có tính 

chất quyết định và giữ vai trò 

chủ yếu trong nguồn thu 

ngân sách của tỉnh. 

Tổng sản phẩm trong 

tỉnh tăng trưởng nhanh, năm 

1995 tăng gấp 5 lần so với 

năm 1990, trong đó tỷ trọng 

của công nghiệp và xây dựng 

từ 7,5% tăng lên 9,5%, tỷ 

trọng của dịch vụ từ 12,8% 

tăng lên 16,5%. 

Trong thời kỳ này, ba 

vùng kinh tế hình thành và 

phát triển. Vùng kinh tế trục 

Quốc lộ 6 đã thể hiện vai trò 

động lực với gần 20.000ha 

cây công nghiệp chủ lực và 

cây ăn quả có giá trị kinh tế, 

trong đó cây dâu tằm là 

2.024ha, cà phê trên 1.500ha, 

chè gần 2.000ha. Vùng dọc 

sông Đà đã cơ bản ổn định 

các điểm dân cư mới, kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội được 

Nhà nước đầu tư xây dựng 

như điện, đường, trường học 

và các trạm y tế... Các ngành 

sản xuất khác đều tăng với 

nhịp độ nhanh. Trục đường 

sông được mở ra, trở thành 

tuyến lưu thông hàng hóa 

thuận lợi. Nhờ việc thực hiện 

chương trình quốc gia về 

định canh định cư và thực 

hiện chương trình của tỉnh về 

chuyển đổi cây trồng, xóa bỏ 

cây thuốc phiện, ứng dụng 

giống mới trong sản xuất nên 

đời sống của đồng bào được 

ổn định hơn trước, xuất hiện 

nhiều mô hình sản xuất mới 

ở các cụm địa bàn. 

Quá trình chuyển đổi 

cơ cấu nông nghiệp, sản xuất 

lương thực và thực phẩm vẫn 

được chú trọng theo hướng 

sản xuất hàng hóa. Trên 70% 

diện tích lúa ruộng và ngô đã 

đưa giống mới vào sản xuất, 

năng suất tăng gấp 1,8 lần 

đến 2,5 lần, tuy diện tích lúa 

nương giảm 6.511ha nhưng 

sản lượng lương thực quy 

thóc năm 1995 đạt trên 

180.000 tấn, gấp 1,2 lần năm 

1990, góp phần tích cực vào 

việc bảo đảm an toàn lương 

thực trong nông thôn và có 

gần 30.000 tấn hoa màu hàng 

hóa với giá trị khoảng 30 tỷ 

đồng. Cây thực phẩm và 

chăn nuôi phát triển khá 

mạnh, nổi bật là đậu tương, 

diện tích và sản lượng tăng 

từ 2,28 lần đến 2,8 lần so với 

năm 1990. Đàn gia súc, gia 

cầm tăng nhanh về số lượng; 

tận dụng mặt nước, ao hồ, 

ruộng... nghề nuôi cá phát 

triển mạnh góp phần đáp ứng 

nhu cầu thực phẩm (thịt, cá, 

trứng, sữa) trong tỉnh, nhờ đó 

giá trị sản lượng chăn nuôi 

tăng 20% so với năm 1990. 

Lâm nghiệp cũng có 

bước chuyển biến tích cực. 

Chính sách giao đất tới từng 

hộ gia đình cùng với kết quả 

của chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa đã có tác dụng hạn 

chế đáng kể nạn phá rừng. 

Vốn rừng bước đầu được 

phục hồi và phát triển theo 

hướng xã hội hóa lâm 

nghiệp. Trong 5 năm (1991 - 

1995) đã trồng được 

13.500ha rừng, khoanh nuôi, 

bảo vệ 75.000ha rừng đặc 

dụng và rừng đầu nguồn, 

tăng 4,5 lần so với 5 năm 

trước đó, đưa độ che phủ của 

rừng từ 9,3% lên 15%. 

Với sự phát triển trên, 

tổng giá trị sản xuất nông - 

lâm nghiệp năm 1995 đạt 

861 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần 

so với năm 1990, trong đó tỷ 

trọng giá trị cây công nghiệp, 

cây ăn quả và chăn nuôi 

chiếm 58%, tỷ trọng nông - 

lâm sản hàng hóa tăng từ 

28% lên 35%. Điều đó thể 

hiện sản xuất nông - lâm 

nghiệp đã bước đầu phá vỡ 

thế tự cung tự cấp và chuyển 

sang sản xuất hàng hóa. 

Công nghiệp bắt đầu 

bước vào thời kỳ phát triển. 

Cùng với việc sắp xếp lại tổ 

chức sản xuất và đổi mới 

công nghệ sản xuất của các 
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xí nghiệp hiện có, trên địa 

bàn tỉnh đã xây dựng mới 3 

xí nghiệp chế biến chè xuất 

khẩu ở Mộc Châu với tổng 

công suất 50 tấn/ngày, 2 xí 

nghiệp ươm tơ (Mộc Châu 

và thị xã Sơn La), 2 xí 

nghiệp chế biến nước giải 

khát và xí nghiệp sản xuất 

gạch tuynen Chiềng Sinh với 

công suất 30 triệu viên/năm. 

Mạng lưới điện quốc gia 

được mở rộng tới trên 70 xã 

trong tổng số 181 xã và 8/10 

huyện, thị. Ở hầu hết các 

phường, thị trấn và một số 

địa bàn xã đã xuất hiện các 

cơ sở thủ công nghiệp. Năm 

1995, tổng giá trị sản xuất 

công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp đạt 50,757 tỷ đồng, 

tăng hơn 2 lần so với năm 

1990, trong đó công nghiệp 

chế biến tăng 2,5 lần. Cơ cấu 

công nghiệp cũng có sự 

chuyển dịch theo hướng tỷ 

trọng của công nghiệp chế 

biến và công nghiệp xây 

dựng ngày càng tăng, riêng 

chế biến nông - lâm sản 

chiếm tỷ trọng 37,5% trong 

tổng giá trị sản xuất công 

nghiệp toàn tỉnh. 

Cùng với sự phát triển 

nông - lâm nghiệp và công 

nghiệp, xây dựng cơ sở hạ 

tầng kinh tế - xã hội cũng 

được đẩy mạnh. Đặc biệt 

việc mở mang giao thông, 

kiên cố hóa thủy lợi, trường 

học và bệnh viện, xây dựng 

mới một số xí nghiệp và đổi 

mới công nghệ với tổng vốn 

đầu tư được thực hiện trong 

5 năm (1991 - 1995) đạt trên 

200 tỷ đồng, riêng năm 1995 

là 56,8 tỷ đồng, tăng gần 8 

lần so với năm 1990. Kết quả 

đầu tư đã đưa lại các giá trị 

tài sản cố định mới tăng 

43.394 tỷ đồng và thúc đẩy 

kinh tế tăng trưởng nhanh. 

Hoạt động dịch vụ - 

thương mại có bước phát 

triển mới. Dịch vụ kỹ thuật 

với việc tăng năng lực kinh 

doanh của các công ty vật tư 

nông nghiệp và hình thành 

hệ thống khuyến nông đã 

phát huy tác dụng tốt trong 

việc chuyển giao kỹ thuật 

cho nông dân các dân tộc 

trong tỉnh, mở ra bước đột 

phá ứng dụng giống mới, 

tăng năng suất cây lương 

thực và cây công nghiệp. 

Tín dụng ngân hàng 

đã vượt qua thời kỳ khó 

khăn, việc chuyển đổi cơ 

chế, kinh doanh tiền tệ được 

đẩy mạnh thể hiện cả trong 

huy động vốn và cho vay vốn 

phát triển sản xuất, kinh 

doanh. Năm 1995, mức huy 

động vốn trong tỉnh tăng trên 

2 lần so với năm 1990 và cho 

vay đạt 165,7 tỷ đồng, tăng 

1,8 lần. 

Dịch vụ vận tải phát 

triển chưa từng có, số lượng 

xe ô tô vận tải tăng trên 9 lần 

so với năm 1990. Hàng ngàn 

xe máy làm dịch vụ vận 

chuyển xuất hiện, thuyền gắn 

máy từ 4 chiếc năm 1990 đã 

lên tới 112 chiếc năm 1995; 

khối lượng hàng hóa luân 

chuyển tăng trên 3 lần và 

khối lượng hành khách luân 

chuyển tăng trên 2 lần. 

Thông tin liên lạc 

được mở rộng mạng và hiện 

đại hóa với 9 trạm thông tin 

vệ tinh và 2.707 máy điện 

thoại tự động. Thị trường 

trao đổi hàng hóa phát triển 

rộng khắp, xuất hiện nhiều 

điểm giao lưu, mua bán trên 

các trục đường chính và các 

đầu mối giao thông. Ở địa 

bàn nông thôn, hàng hóa dồi 

dào cả về số lượng và chủng 

loại, nhờ đó hoạt động kinh 

doanh thêm sôi động. Giá trị 

kinh doanh tăng từ 66,033 tỷ 

đồng năm 1990 lên 536,438 

tỷ đồng năm 1995. Tỷ trọng 

của dịch vụ trong tổng sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh chiếm 

18,75%. 

Thực hiện chương 

trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương lần thứ tư (Khóa VII) 

về chính sách xã hội và chăm 

lo con người, công tác giáo 

dục - đào tạo phát triển khá 

toàn diện ở tất cả các cấp học 

và ngành học với nhiều loại 

hình như: Hệ mầm non, hệ 

phổ thông, hệ phổ thông dân 

tộc nội trú, trường năng 

khiếu, bổ túc văn hóa, trung 

tâm đào tạo thường xuyên và 

tại chức, hệ sư phạm... với 

tổng số trường trong toàn 

tỉnh là 320; năm học 1990 - 

1991 trung bình cứ 5 người 

dân có 1 học sinh phổ thông. 

Trong 5 năm, có hơn 3.000 

lao động được đào tạo nghề, 

484 người tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng và trên 1.000 người 

tốt nghiệp trung cấp. 

Sự nghiệp y tế có 

nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất - 

kỹ thuật khám chữa bệnh và 

số lượng cán bộ y tế được 
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tăng cường. Đặc biệt, việc 

chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân được chú 

trọng. Chương trình quốc gia 

về tiêm chủng hàng năm cho 

trẻ em được thực hiện đầy 

đủ. Các dịch bệnh nguy hiểm 

như: Sốt rét, tả, lỵ, bướu cổ 

được ngăn chặn và đẩy lùi. 

Công tác truyền thông dân số 

được tiến hành sâu rộng cùng 

với các biện pháp kỹ thuật 

hạn chế sinh đẻ đã có tác 

dụng giảm tỷ lệ tăng dân số 

từ 3,2% năm 1990 xuống còn 

2,8% năm 1995. 

Chương trình xóa đói, 

giảm nghèo được đẩy mạnh. 

Bằng chính sách phát triển 

kinh tế hàng hóa nhiều thành 

phần và sự hỗ trợ của Nhà 

nước đã tạo thêm việc làm 

cho hàng vạn lao động ở cả 

đô thị và nông thôn, diện 

nghèo đói trong 5 năm (1991 

- 1995) đã giảm gần 10.000 

hộ. Phần lớn các hộ gia đình 

đã có nhà bán kiên cố và 

kiên cố, tiện nghi sinh hoạt 

khang trang. 

Đời sống văn hóa tinh 

thần của nhân dân được nâng 

cao rõ rệt. Năm 1991, Sơn 

La mới có 1 đài thu phát 

truyền hình, đến năm 1995 

có 10 đài thu phát và 10 trạm 

chuyển tiếp đặt ở 10 huyện, 

thị, diện phủ sóng đã tới 30% 

số dân. Hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao có nhiều 

khởi sắc theo hướng giữ gìn 

và phát huy bản sắc dân tộc, 

lành mạnh. Báo chí phát triển 

toàn diện, bao gồm báo viết, 

báo nói, báo hình và chất 

lượng ngày càng được nâng 

cao, góp phần quan trọng 

đưa chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước đến 

nhân dân các dân tộc, đồng 

thời góp phần nâng cao dân 

trí. 

Thời kỳ này, vấn đề 
nâng cao nhận thức chính trị 
cho cán bộ, đảng viên và 
nhân dân được Đảng bộ đặc 
biệt coi trọng. Sau sự kiện 
các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu sụp đổ và Liên Xô 
tan rã, chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực thù địch tăng 
cường chông phá cách mạng 
nước ta bằng âm mưu “diễn 
biến hòa bình” với các thủ 
đoạn hết sức thâm độc. Tình 
hình trên đã tác động đến tư 
tưởng của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân Sơn 
La. Giữ vững ổn định chính 
trị trở thành nhiệm vụ vô 

cùng bức thiết. 

Thấu suốt những định 
hướng lớn về tư tưởng do 
Nghị quyết 09 của Bộ Chính 
trị Trung ương Đảng (Khóa 
VII) đã xác định, Tỉnh ủy  
chỉ đạo triển khai một đợt 
sinh hoạt chính trị sâu rộng 
trong toàn Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh, 
đồng thời thường xuyên 
tuyên truyền những định 
hướng lớn của Đảng, vạch 
trần âm mưu thâm độc của 
kẻ thù. Do đó đã tạo cho cán 
bộ, đảng viên, lực lượng vũ 
trang và nhân dân các dân 
tộc nhận thức đúng tình hình, 
kiên định chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, kiên định đường lối 
độc lập dân tộc gắn liền với 
chủ nghĩa xã hội, kiên định 
vai trò lãnh đạo duy nhất của 

Đảng ta đối với cách mạng 
Việt Nam, kiên định công 
cuộc đổi mới đất nước. Ý 
thức cảnh giác với âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của đế 
quốc và các thế lực thù địch 
được đề cao, sự ổn định 
chính trị toàn xã hội được 
bảo đảm. Đây là một thành 
công lớn trong công tác 
chính trị - tư tưởng của Đảng 
bộ. 

Mặt khác, công tác 

quốc phòng và an ninh được 

tăng cường. Phương án 

phòng thủ được xây dựng và 

tiến hành luyện tập, diễn tập 

rút kinh nghiệm. Công tác 

huấn luyện, nâng cao trình 

độ kỹ chiến thuật cho chiến 

sỹ và lực lượng dân quân tự 

vệ được triển khai hàng năm 

theo kế hoạch của Bộ Tư 

lệnh Quân khu. Các cụm an 

ninh nhân dân được hình 

thành gắn với kế hoạch bảo 

vệ an ninh và trật tự an toàn 

xã hội, phong trào quần 

chúng bảo vệ an ninh Tổ 

quốc được phát động sâu 

rộng trong toàn tỉnh. Với 

phương châm “Mỗi người 

dân là một chiến sỹ an ninh, 

mỗi gia đình, cụm dân cư là 

một trận tuyến”, cùng với sự 

tham gia tích cực của Mặt 

trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến 

binh, Đoàn Thanh niên... đã 

tạo ra thế trận an ninh nhân 

dân liên hoàn, vững chắc. 

Công tác biên phòng được 

chú trọng, quan hệ hữu nghị 

đặc biệt giữa Sơn La với tỉnh 

Hủa Phăn thuộc nước bạn 

Lào có bước phát triển phù 

hợp với đường lối đối ngoại 

của Đảng ta trong thời kỳ 
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mới nên tình hình an ninh 

biên giới được giữ vững. 

Gắn với quá trình đẩy 

mạnh đổi mới và phát triển 

kinh tế - xã hội, tăng cường 

quốc phòng, an ninh địa 

phương, giữ vững ổn định 

chính trị, Đảng bộ Sơn La 

coi công tác xây dựng Đảng 

là nhiệm vụ then chốt và đổi 

mới nội dung, phương thức 

hoạt động của hệ thống chính 

trị là nhiệm vụ đặc biệt quan 

trọng có ý nghĩa quyết định 

sự thành bại của việc lãnh 

đạo thực hiện công cuộc đổi 

mới. Vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách, Đảng bộ đã 

thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, 

kiên định giữ vững mục tiêu 

chủ nghĩa xã hội, phát huy 

mọi tiềm năng, thế mạnh để 

đưa công cuộc đổi mới của 

tỉnh phát triển đúng hướng 

và ngày càng đi vào chiều 

sâu. 

Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể quần chúng đã 

tích cực hoạt động làm cho 

phong trào cách mạng ngày 

càng phát triển. Bên cạnh đó, 

Hội Cựu chiến binh, các tổ 

chức tập hợp mang tính chất 

nghề nghiệp như: Hội Làm 

vườn, Hội Nuôi ong, Hội 

Khoa học kinh tế, hoặc mang 

tính chất xã hội như: Hội 

Người cao tuổi, Hội Chữ 

thập đỏ, Hội Bảo trợ người 

tàn tật và trẻ em mồ côi ra 

đời đã góp phần đẩy mạnh 

công tác quần chúng đi sâu 

vào các phong trào cụ thể 

như chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, phát triển sản xuất 

hàng hóa, xây dựng kinh tế 

gia đình, xóa đói giảm 

nghèo, định canh định cư, 

xây dựng gia đình văn hóa, 

đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn trật 

tự an ninh ở cơ sở... Từ các 

phong trào trên đã xuất hiện 

nhiều điểm sáng, nhiều mô 

hình có tính thuyết phục 

trong từng dân tộc và từng 

địa bàn. 

Bộ máy chính quyền 

các cấp được kiện toàn một 

bước theo hướng tinh gọn, 

toàn tỉnh đã tiến hành sắp 

xếp lại 316 tổ chức sự nghiệp 

và thu gọn bộ máy chính 

quyền cấp huyện, giảm bớt 

các đầu mối cồng kềnh. Cơ 

chế quản lý được đổi mới, 

trong lĩnh vực kế hoạch và 

đầu tư phát triển đã cơ bản 

bứt khỏi cơ chế tập trung - 

bao cấp chuyển sang quản lý 

điều hành theo chương trình 

và dự án, quản lý bằng pháp 

luật, xóa bỏ tình trạng can 

thiệp cụ thể của cấp sở vào 

tình hình sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp 

Nhà nước. 

Trước yêu cầu của 

tình hình mới, nhằm tăng 

cường hơn nữa sự lãnh đạo 

của Đảng, thực hiện chủ 

trương của Trung ương và để 

tổ chức Đảng phù hợp với sự 

đổi mới về cơ chế quản lý 

kinh tế ở địa phương, Tỉnh 

ủy đã giải thể 20 đầu mối và 

thành lập mới 36 tổ chức cơ 

sở Đảng. Cùng với sự hình 

thành kinh tế hộ nông dân và 

sắp xếp lại hợp tác xã nông 

nghiệp, các chi bộ cơ sở ở 

nông thôn được điều chỉnh, 

46 bí thư chi bộ được bố trí 

kiêm trưởng bản. Cuộc vận 

động xây dựng tổ chức cơ sở 

Đảng trong sạch, vững mạnh 

được triển khai mạnh mẽ và 

có kết quả. Chất lượng lãnh 

đạo và sức chiến đấu của các 

tổ chức cơ sở Đảng được 

nâng lên trong việc triển khai 

thực hiện chuyển dịch cơ cấu 

sản xuất và đổi mới cơ chế 

quản lý, giữ vững ổn định 

chính trị ở cơ sở. 

Công tác cán bộ cũng 

có sự chuyển biến mạnh mẽ. 

Các cấp và các ngành đều 

tiến hành quy hoạch cán bộ, 

việc luân chuyển cán bộ từ 

tỉnh xuống huyện, thị được 

thực hiện nhằm rèn luyện 

cán bộ trong thực tiễn. Đặc 

biệt là đã xúc tiến bồi dưỡng 

lý luận, đường lối, nghiệp 

vụ, nâng cao trình độ cho 

gần 10.000 cán bộ các cấp, 

trong đó có 6.000 cán bộ 

đảng, chính quyền, đoàn thể 

nhân dân và 4.000 cán bộ 

quản lý kinh tế, khoa học kỹ 

thuật. Thời kỳ này có sự thay 

đổi lớn trong đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo của tỉnh… 

Nhìn chung, thời kỳ 

1991 - 1995, công cuộc đổi 

mới ở Sơn La được mở rộng 

trên mọi lĩnh vực và đã giành 

được những thành tựu quan 

trọng cao hơn nhiều so với 5 

năm trước, góp phần xứng 

đáng cùng cả nước đưa đất 

nước thoát ra khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội. 

Những thành tựu đó bắt 

nguồn từ đường lối, chính 

sách đổi mới của Đảng ngày 

càng hoàn thiện, từ sự vận 

dụng đúng đắn và sáng tạo 

trong tổ chức thực hiện của 
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Đảng bộ, từ ý chí tự lực tự 

cường, quyết tâm thoát ra 

khỏi đói nghèo và truyền 

thống đoàn kết, quyết tâm 

vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách của nhân dân các dân 

tộc Sơn La. 

Thành tựu và những 

nhân tố trên là tiền đề để 

Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc Sơn La tiếp tục tiến 

nhanh hơn trong chặng 

đường tiếp theo trên con 

đường đổi mới. 
 
 

(Tỉnh Sơn La 110 năm 

(1895 - 2005).- H.: 

Chính trị quốc gia, 2005)

 

 

ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (1996 - 2005) 
 

…Trên cơ sở tổng kết 10 năm đổi mới (1986 - 1995) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, đồng thời thấu suốt những định hướng lớn phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước trong thời kỳ tới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đề ra, Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ X (tháng 5/1996) đã quyết định phương hướng, mục tiêu tổng quát đến năm 

2000 và đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu đến năm 2010. 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh có thuận lợi là nguồn 

nội lực được tăng lên do thành tựu của thời kỳ trước đem lại. Đặc biệt sau Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ VIII, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách mới tạo động lực phát triển mạnh 

mẽ hơn, trong đó có các chính sách lớn hỗ trợ miền núi bằng các chương trình, dự án phát triển. 

Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn thử thách, cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu 

vực Đông Nam Á diễn ra gay gắt đã tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam, do đó Sơn La 

cũng chịu ảnh hưởng; nguồn nội lực và trình độ phát triển tuy đã cao hơn trước nhưng so với 

yêu cầu còn nhiều bất cập. 

Thời kỳ này, Sơn La được sự quan tâm của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cao nhất 

của Đảng và Nhà nước đã lên thăm và cho những ý kiến chỉ đạo sâu sát. Đảng bộ đã lãnh đạo 

nhân dân các dân tộc tiếp tục phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, tận 

dụng thời cơ, vượt qua thử thách, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tựu nổi bật, tạo 

bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực. 

Kinh tế tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao: Bình quân 5 năm (1996 - 

2000) tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,05%, năm 2000 tăng 1,7 lần so với năm 1995; giá trị sản 

xuất nông nghiệp tăng 40%; giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 3,5 lần; giá trị dịch 

vụ - thương mại tăng 2,36 lần. Cơ cấu kinh tế mới hình thành rõ nét theo hướng sản xuất hàng 

hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa thể hiện ở tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ 

trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh từ 28,45% năm 1995 tăng lên 39,43% năm 2000, tỷ suất 

hàng hóa nông nghiệp từ 32% năm 1995 lên 45% năm 2000. 

Trình độ sản xuất nông nghiệp có bước tiến bộ mạnh mẽ, ứng dụng giống mới trong cây 

trồng, vật nuôi đã trở thành phổ biến ở nhiều địa bàn, nổi bật là trong sản xuất lương thực, cây 

công nghiệp và nuôi bò. Tình trạng độc canh lương thực được khắc phục trên diện rộng ở tất cả 

các huyện, thị; tập đoàn cây công nghiệp chủ lực được phát triển rất nhanh với 3.885ha cà phê, 

tăng hơn 2,35 lần; chè 2.734ha, tăng trên 18%; mía 5.270ha, tăng 5,56 lần so với năm 1995; cây 

ăn quả có giá trị kinh tế (nhãn, mận hậu, mơ) đạt tới 18.600ha, tăng trên 1,8 lần; riêng dâu tằm 

giảm mạnh vì giá tơ tằm thất thường. Chăn nuôi phát triển toàn diện, đàn gia súc, gia cầm bình 

quân 5 năm (1996 - 2000) tăng 3%, đặc biệt đàn bò lai sin đã lên tới 10.000 con và bò sữa 2.600 

con với lượng sữa 2.500 tấn. 

Về lương thực, do đột phá khâu ứng dụng giống mới cả lúa và ngô trên tất cả các địa bàn 
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nên diện tích lúa nương tuy giảm gần 10.000ha nhưng sản lượng lương thực vẫn tăng từ 

180.000 tấn năm 1995 lên 230.000 tấn năm 2000, không những đảm bảo an toàn lương thực 

trong nông thôn mà còn bán ra thị trường hơn 50.000 tấn hoa màu với trị giá trên 50 tỷ đồng. 

Một nét mới là sau nhiều năm phấn đấu, Sơn La vừa tăng được sản xuất lương thực tại chỗ, vừa 

phát triển mạnh cây công nghiệp, đồng thời khắc phục được nạn phá rừng. Có thể nói đây là 

một thành công lớn trong quá trình đổi mới. 

Lâm nghiệp cũng có sự chuyển biến tích cực. Thực hiện Chương trình quốc gia trồng 5 

triệu ha rừng và Chương trình “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng di chuyển dân 

lòng hồ sông Đà” (gọi tắt là Chương trình 747), với phương châm xã hội hóa nghề rừng thông 

qua chủ trương giao đất rừng cho các hộ nông dân, đã mang lại kết quả. Trong 5 năm (1996 - 

2000), trồng rừng theo dự án đạt gần 50.000ha, tăng gấp gần 4 lần thời kỳ 5 năm trước (1991 - 

1995), trong đó có 7.000ha rừng kinh tế, diện tích khoanh nuôi, bảo vệ rừng được mở rộng, đưa 

độ che phủ rừng từ 15,1% năm 1995 lên 25,1% năm 2000. 

Công nghiệp tiếp tục có bước phát triển mạnh. Một số xí nghiệp mới được xây dựng và 

đi vào hoạt động như: Nhà máy Xi măng Chiềng Sinh, công suất 8,2 vạn tấn/năm, Nhà máy 

đường trắng kết tinh Mai Sơn, công suất chế biến 1.500 tấn mía cây/ngày, Xí nghiệp Giấy 

CRAP Mai Sơn, công suất 2.500 tấn/năm. Ngoài ra còn trang bị một dây chuyền sản xuất ván 

dăm ép công suất 2.000m2/năm. Công nghệ sản xuất của nhiều xí nghiệp được đổi mới thay cho 

các thiết bị lạc hậu. Trong tỉnh hình thành ba cụm công nghiệp tập trung: Cụm công - nông 

nghiệp Mộc Châu với sản phẩm chính là chè, sữa bò; cụm công - nông nghiệp Mai Sơn với sản 

phẩm chính là mía đường, chè, ngô; cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Chiềng Sinh (thị xã 

Sơn La) với sản phẩm chính là xi măng, gạch tuynen, ngói xi măng, tấm lợp. So với năm 1995, 

tốc độ phát triển của nhiều sản phẩm chủ yếu tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Năm 

2000, chè thành phẩm đạt 2.000 tấn, tăng trên 52%; cà phê nhân sơ chế tuy bị thiên tai nặng 

nhưng vẫn tăng 11%. Đặc biệt lần đầu tiên Sơn La có sản phẩm đường trắng kết tinh với 8.020 

tấn, điện thương phẩm tăng gấp hơn 2 lần; xi măng đạt 60.000 tấn, tăng xấp xỉ 30 lần; nước sinh 

hoạt đạt 3,3 triệu m3, tăng trên 36 lần; sản phẩm cơ khí cũng tạo nên được một số mặt hàng mới 

và giá trị sản xuất tăng hơn 2 lần... Mặt khác, từ chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần 

đã khơi dậy nghề thủ công gia đình ở cả khu vực đô thị và nông thôn với nhiều nghề như chế 

biến, xay xát lương thực và thực phẩm thông dụng, sửa chữa xe máy và đồ điện tử, may mặc, 

sản xuất vật liệu xây dựng... 

Các lĩnh vực dịch vụ bao gồm thương mại, cung ứng vật tư kỹ thuật, vận tải, tín dụng 

hoạt động rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Các huyện đều hình thành chợ trung tâm, thị xã Sơn 

La và các thị trấn huyện lỵ thực sự trở thành đầu mối thị trường, hàng trăm điểm giao lưu mua 

bán xuất hiện trên các tuyến đường chính và các nút giao thông liên xã, bản. Các trung tâm kinh 

tế - dịch vụ cụm địa bàn xã ra đời. Diện mạo thị trường phong phú với nhiều chủng loại hàng, 

từ hàng tiêu dùng thông thường đến các mặt hàng tiêu dùng cao cấp, giá cả tương đối ổn định. 

Thị trường trong tỉnh đã hòa nhập với thị trường trong nước, nhiều cơ sở đại lý kinh doanh cho 

các công ty ngoài tỉnh và nước ngoài xuất hiện. Dịch vụ vận tải và thông tin bưu điện tiếp tục 

được mỏ rộng mạng lưới, vận tải hàng hóa và hành khách đã về tới các trung tâm cụm xã, các 

điểm bưu điện văn hóa ở nông thôn được mở ra và 100% xã được trang bị điện thoại. Dịch vụ 

tín dụng ngân hàng vừa đẩy mạnh huy động vốn và cho vay vốn, năm 2000 huy động vốn tăng 

gấp 3 lần năm 1995 và cho vay vốn tăng gấp 2 lần. Do thị trường mở rộng và sức mua của nhân 

dân ngày càng cao nên tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình 

quân 5 năm (1996 - 2000) tăng 17%, năm 2000 so với năm 1995 tăng trên 2,38 lần. Hoạt động 

dịch vụ - thương mại đã phát huy tác dụng là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển và 
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thúc đẩy nhịp độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế 

nhanh và đổi mới bộ mặt cả đô thị và nông thôn. Nhờ vậy, tuy thời kỳ này Nhà nước áp dụng 

chính sách miễn giảm nhiều khoản thuế nhưng thu ngân sách địa phương vẫn tăng liên tục, năm 

2000 đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng, tăng trên 37% so với năm 1995, chiếm 8,2% tổng sản phẩm trong 

tỉnh. 

Quan hệ sản xuất được đổi mới ngày càng sâu rộng, các thành phần kinh tế vận động 

phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sản xuất kinh doanh phù hợp 

với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Kinh tế Nhà nước được tăng cường, củng cố 

và đổi mới, giữ vai trò quyết định đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy có hiệu 

quả vai trò “bà đỡ” đối với kinh tế hộ nông dân đi vào sản xuất hàng hóa. Kinh tế trang trại hộ 

gia đình tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các huyện, thị với trên 5.300 nông - làm trại, trở thành 

đối tượng đầu tư và đối tác liên doanh, liên kết của doanh nghiệp Nhà nước, là yếu tố quyết 

định sự hình thành các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến. Kinh tế hợp tác xã 

cũng được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã, tuy còn nhiều lúng túng. Kinh tế hộ tiểu thủ công 

nghiệp và thương mại nhỏ phát triển rất nhanh cả ở địa bàn thị xã, thị trấn và nông thôn đã góp 

phần thúc đẩy sự giao lưu hàng hóa và tạo việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, còn có 

các công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân và xí nghiệp liên doanh với công ty nước ngoài tham 

gia phát triển kinh tế… 

Mười huyện, thị trong tỉnh đều có bước phát triển mới về kinh tế - xã hội. Thị xã Sơn La 

với sự phát triển công nghiệp, dịch vụ và hình thành trung tâm giáo dục - đào tạo nên đã thực sự 

phát huy được vai trò trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản phẩm bình quân nhân khẩu 

trên địa bàn đạt 270 USD… 

… Thời kỳ này, việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được tăng cường 

mạnh mẽ, tổng vốn đầu tư 5 năm lên tới hơn 2.300 tỷ đồng. Trên 1.700 công trình và hạng mục 

công trình được xây dựng, mở rộng và nâng cấp nhiều tuyến đường chính, 179 xã có đường ô tô 

đến trung tâm xã; mạng lưới điện quốc gia đã tỏa xuống 130 xã và 9 huyện, thị; một số xí 

nghiệp mới ra đời và các xí nghiệp đều đổi mới công nghệ; bưu điện tiếp tục được hiện đại hóa. 

Hệ thống thủy lợi, trường học, bệnh viện, cơ sở phát thanh - truyền hình... được xây dựng mới 

và nâng cấp. Nhiều dự án trồng cây công nghiệp và trồng rừng được thực hiện. Nhờ vậy, năng 

lực sản xuất tăng lên nhanh chóng, diện mạo xã hội tiếp tục đổi mới, đồng thời tạo tiền đề cho 

phát triển lâu dài. 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhiều mặt có tiến bộ vượt bậc. Sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo tiếp tục phát triển cả về số lượng trường, lớp và học sinh. Hầu hết các trường đều xây dựng 

kiên cố và bán kiên cố, điều kiện dạy và học được cải thiện theo hướng từng bước tiêu chuẩn 

hóa. Năm 2000, có 100% xã, phường, thị trấn có trường tiểu học, 72% có trường trung học cơ 

sở, 70% có trường lớp hệ mầm non. Nền dân trí xã hội được nâng cao, Sơn La được công nhận 

đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ vào năm 1999. Trong 5 năm (1996 

- 2000), gần 20.000 người được đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật; 

hàng vạn lao động nông thôn được chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Kết quả đào tạo và bồi dưỡng 

nguồn nhân lực đã tạo điều kiện thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật vào sản xuất và nâng cao trình độ quản lý. 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Thực hiện các 

chương trình y tế quốc gia, hầu hết trẻ em được tiêm chủng hàng năm nên đã phòng ngừa có 

hiệu quả các bệnh bại liệt, uốn ván, sởi, lao, ho gà. Các chương trình phòng chống sốt rét, bướu 

cổ, bệnh phong được tiến hành rộng rãi và thu được kết quả. Tỷ lệ dân số mắc bệnh sốt rét giảm 

từ 2,35% xuống 0,05%; bệnh bướu cổ giảm từ 41,7% xuống 17,6%; tỉnh Sơn La đã đạt mục tiêu 
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loại trừ bệnh phong. Hệ thống bệnh viện tỉnh, huyện được nâng cấp và tăng cường các thiết bị 

tiên tiến khám chữa bệnh, 100% xã có trạm xá kiên cố và bán kiên cố. Số lượng cán bộ ngành y, 

dược năm 2000 tăng 20% so với năm 1995, trong đó bác sỹ và dược sỹ cao cấp chiếm 18%, y 

sỹ và dược sỹ trung cấp chiếm trên 40%, 70% số bản có y tá, y sỹ, một số trạm xá xã đã có bác 

sỹ. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao rõ rệt, dược phẩm phong phú cả về số lượng và 

chủng loại. Phương pháp chữa bệnh bằng y học dân tộc được phát triển. Chương trình dân số - 

kế hoạch hóa gia đình được triển khai rộng rãi cả ở khu vực đô thị và nông thôn, mức tăng dân 

số tự nhiên giảm từ 3,1% xuống còn 2,15% năm 2000. 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phát động trong toàn tỉnh, có trên 55% tổng 

số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tỷ lệ dân số được xem truyền hình tăng từ 30% năm 

1995 lên 60% năm 2000. Hoạt động văn hóa quần chúng và nghệ thuật tiếp tục phát triển về 

quy mô và có nhiều tiến bộ về chất lượng, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy, nhiều tiết 

mục đã đoạt giải Hội diễn toàn quốc. Báo Sơn La phát hành thêm tờ Tin ảnh Sơn La phục vụ bà 

con các dân tộc vùng cao, đồng thời tăng kỳ phát hành lên 1 tuần 3 số. Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh đã tăng thời lượng phát sóng và phát thanh bằng ba thứ tiếng: Kinh, Thái, Mông. 

Ngoài ra còn có Tập san Văn nghệ, Tập san Văn hóa, Bản tin Khoa học kinh tế phát hành đều 

kỳ. 

Đảng bộ Sơn La hết sức quan tâm lãnh đạo thực hiện chương trình quốc gia về xóa đói 

giảm nghèo. Đến năm 2000, diện hộ đói nghèo giảm từ 31,4% xuống 23%. Có 31.000 hộ nông 

dân sản xuất giỏi, thu nhập khá trở lên, chiếm gần 20% tổng số hộ nông dân toàn tỉnh. Trên 

53% số hộ trong diện định canh, định cư đã cơ bản ổn định. Mặt khác, phong trào “Đền ơn đáp 

nghĩa”, “Tương thân tương ái” với nhiều hình thức giúp nhau làm kinh tế, thoát khỏi đói nghèo 

đã trở thành nét đẹp mới trong cộng đồng các dân tộc anh em trong toàn tỉnh. 

Bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, công tác tăng cường quốc phòng toàn dân và an 

ninh nhân dân trên địa bàn Sơn La được chú trọng. Kế hoạch và các phương án bảo vệ an ninh 

chung toàn tỉnh và ở các địa bàn xung yếu được xây dựng. Phong trào quần chúng bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng ở tất cả các xã, phường, thị trấn và trong các cơ 

quan, đơn vị kinh tế theo yêu cầu của tình hình mới. Thông qua cuộc vận động xây dựng lực 

lượng công an trong sạch, vững mạnh đã tăng cường được chất lượng chính trị, phẩm chất đạo 

đức và năng lực kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân. Mặt khác, công tác duy trì 

pháp luật và xét xử các vụ án được tiến hành kịp thời. Do đó, an ninh chính trị được bảo đảm, 

tình hình trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. 

Trong lĩnh vực quốc phòng, thông qua các cuộc diễn tập ở các địa bàn, đã tiếp tục bổ 

sung các phương án phòng thủ khu vực và có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức lực 

lượng, chỉ huy phối hợp chiến đấu. Các cơ quan quân sự phấn đấu theo hướng chính quy hóa, 

đội ngũ sỹ quan được bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chỉ huy và tham mưu. Lực lượng 

dân quân tự vệ và quân dự bị thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện hàng năm về kỹ thuật, chiến 

thuật, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đội biên phòng 

vượt qua nhiều khó khăn trong  việc xây dựng các cụm biên giới, vững về chính trị, mạnh về an 

ninh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, thực hiện nghiêm chế độ tuần tra biên giới 

và phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng nước bạn Lào bảo vệ vững chắc biên giới. 

Quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới theo đường lối đối ngoại của Trung ương và 

đạt nhiều kết quả. Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào được tăng 

cường, củng cố và phát triển phù hợp với thời kỳ mới, ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực. 

Sự hợp tác giúp đỡ có hiệu quả giữa các ngành, các huyện của Sơn La với bạn thể hiện qua các 

hoạt động tiếp nhận hàng trăm học sinh Lào sang đào tạo nghề; hỗ trợ giống cây đậu tương, lạc 
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trồng thí điểm; xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng như dự án đầu tư cấp điện cho khu 

vực Phiêng Sa, Xiềng Khọ; hỗ trợ xây dựng Trường Chính trị, hành chính tỉnh Luông Pha 

Băng, xây dựng trường dân tộc nội trú tỉnh Phông Xa Lỳ, xây dựng bệnh viện Tôn Phặng, tỉnh 

Bò Kẹo... Quan hệ với các tổ chức quốc tế cũng được mở rộng, Sơn La có quan hệ với 9 tổ chức 

của Liên hợp quốc, 26 tổ chức phi chính phủ và 22 đại sứ quán các nước tại Việt Nam trên cơ 

sở giữ vững chủ quyền quốc gia, kết hợp kinh tế đối ngoại với bảo đảm an ninh chính trị, qua 

đó đã tranh thủ được nguồn viện trợ là 224 tỷ 869 triệu đồng đầu tư cho phát triển kinh tế - xã 

hội ở cả 10 huyện, thị. 

Hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nên 

chất lượng và hiệu quả công tác được nâng cao. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã đi sâu vào công tác vận động nhân dân, 

tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện nhiệm vụ trung tâm 

là đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc phát động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Thanh niên có phong trào “Lập thân lập nghiệp” và “Tuổi 

trẻ giữ nước”. Phụ nữ có phong trào “Giúp nhau vượt đói nghèo”, “Phấn đấu vì sự tiến bộ của 

phụ nữ” và “Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Nông dân mở cuộc vận động “Nông dân sản 

xuất giỏi”. Công đoàn tổ chức phong trào “Tiến quân vào kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất 

lượng sản phẩm” và quản lý giỏi. Cựu chiến binh có phong trào xây dựng “Hội viên cựu chiến 

binh gương mẫu” và xây dựng “Hộ gia đình cựu chiến binh tiến bộ”. Phương thức vận động 

cũng có sự đổi mới theo hướng bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, thâm nhập vào 

các hộ gia đình để hướng dẫn, đứng ra nhận tín chấp với ngân hàng cho các hội viên vay vốn và 

tổ chức gây quỹ hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xây dựng các điển hình tiên tiến để thúc đẩy 

phong trào thi đua. Các đoàn thể nhân dân đã thực sự là chỗ dựa của quần chúng và góp phần 

quan trọng vào những thành tựu của tỉnh trong thời kỳ này. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 

VIII) về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, Tỉnh ủy Sơn La đã cụ thể hóa thành chủ trương 

của tỉnh và triển khai thực hiện đến các cấp chính quyền. Quy chế dân chủ được xây dựng, việc 

lấy ý kiến của nhân dân được thực hiện trước khi quyết định các chủ trương có quan hệ đến 

nghĩa vụ và lợi ích của dân; công khai ngân sách và sử dụng tài chính do dân đóng góp, công 

khai các chính sách của Nhà nước mà nhân dân được hưởng lợi ích... Chấn chỉnh công tác tiếp 

dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo. Thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trước 

nhân dân và chế độ tiếp xúc với cử tri. Việc cải cách thể chế hành chính và nền hành chính cũng 

được xúc tiến theo chương trình chỉ đạo của Chính phủ. Bộ máy chính quyền các cấp được sắp 

xếp theo hướng tinh gọn và tăng cường chất lượng. Cơ chế quản lý tiếp tục được đổi mới, gắn 

với duy trì quản lý điều hành thống nhất, thực hiện phân cấp quản lý nhằm nâng cao tính chủ 

động của chính quyền cấp dưới; công tác kế hoạch hóa chuyển hẳn sang phương thức điều hành 

bằng chương trình, dự án phát triển; phân định rõ quyền quản lý của các ngành nhằm khắc phục 

tình trạng can thiệp quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tăng cường và 

chấn chỉnh công tác thanh tra của Nhà nước, vừa thực hiện tốt chế độ kiểm tra, vừa không gây 

phiền hà cho các đơn vị, mặt khác đẩy mạnh hoạt động thanh tra nhân dân.  

Hội đồng nhân dân các cấp được nâng cao chất lượng và có tiến bộ trong việc phát huy 

vai trò cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Chế độ tiếp xúc với cử tri trước và sau các kỳ 

họp Hội đồng nhân dân được duy trì. Việc thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân 

đối với sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp cũng được chú trọng hơn. 

Đảng bộ luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong 5 năm 1996 - 
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2000, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Hệ thống tuyên truyền từ tỉnh đến 

huyện, thị và cơ sở được hình thành, đồng thời duy trì sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên 

truyền (Sở Văn hóa - Thông tin, báo, Đài Phát thanh - Truyền hình), đặc biệt là Thông tin chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thông báo nội bộ do Tỉnh ủy biên soạn hàng tháng được phát 

hành tới các chi bộ và đã kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân 

dân các dân tộc. Những sự kiện lớn trong nước, quốc tế, những ngày kỷ niệm lịch sử quan trọng 

của đất nước được chú trọng tuyên truyền, đồng thời tổ chức tốt việc điều tra dư luận và nắm 

bắt tư tưởng của nhân dân để chủ động có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh 

từ cơ sở. Công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính 

sách của Đảng được đẩy mạnh, toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng 

và chỉnh đốn Đảng, tiến hành đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (lần 2). Bằng các biện pháp trên, toàn Đảng bộ đã 

thể hiện sự vững vàng về quan điểm chính trị, tuyệt đại bộ phận đảng viên giữ vững phẩm chất 

đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, không có biểu hiện thoái hóa, biến 

chất về chính trị. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường, mối quan hệ gắn bó 

giữa Đảng với nhân dân được củng cố vững chắc. 

Xây dựng Đảng bộ về tổ chức cũng tạo được những chuyển biến tích cực. Tính đến năm 

2000, hệ thống tổ chức Đảng bộ tỉnh bao gồm 14 Đảng bộ huyện, thị và Đảng ủy trực thuộc, 10 

Đảng đoàn, 29 ban cán sự, 651 tổ chức cơ sở Đảng. Hệ thống bộ máy làm việc của các cấp bộ 

Đảng được kiện toàn. Quy chế công tác của các Đảng đoàn và Ban cán sự Đảng được tiến hành 

chặt chẽ, có tác dụng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với chính quyền và các đoàn thể 

nhân dân. 

Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao rõ rệt, nổi 

bật là thực hiện có kết quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng 

hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đòi 

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương và đơn vị. 

… Trong 5 năm (2001 - 2005), nền kinh tế Sơn La đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh 

tế chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế gắn với thị trường. Các ngành, 

các vùng, các thành phần kinh tế đều có bước phát triển, bước đầu phát huy được nội lực, khai 

thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu 

tư phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ xây 

dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. Tổng sản phẩm bình quân tăng 10,62%/năm, năm 2005 so 

với năm 2000 tăng 1,73 lần, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm 

nghiệp từ 60,96% xuống 45%/năm, công nghiệp xây dựng tăng từ 9,49% lên 19%/năm và 

thương mại - dịch vụ từ 29,55% tăng lên 36%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 4,15 

triệu đồng/người (258 USD).  

Nông - lâm nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các 

vùng tập trung chuyên canh gắn với các cơ sở chế biến và dịch vụ, đẩy mạnh thâm canh tăng 

năng suất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đưa giống mới vào sản xuất, nâng cao giá trị 

thu nhập trên 1 ha diện tích đất canh tác. Trong 5 năm (2001 - 2005) giá trị sản xuất nông - lâm 

nghiệp tăng bình quân 7,1%/năm. Năm 2005 ước đạt 1.374 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2000. 

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 107.170ha, trong khi đã giảm 8.831ha lúa nương 

trên đất dốc, sản lượng đạt trên 35 vạn tấn, bình quân tăng 7,5%/năm. Hình thành vùng ngô 

hàng hóa khoảng trên 6 vạn ha, sản lượng trên 20 vạn tấn. An ninh lương thực được bảo đảm. 

Nhiều nơi đã chuyển đổi từ sản xuất cây lương thực sang trồng rau, đậu, hoa, cây cảnh có giá trị 

kinh tế cao hơn, hình thành vành đai thực phẩm để phục vụ Nhà máy Thủy điện Sơn La và điều 

quan trọng là mở ra hướng phát triển mới, mang lại hiệu quả kinh tế. 
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Cây công nghiệp tiếp tục được mở rộng diện tích một cách hợp lý và tăng cường các biện 

pháp thâm canh tăng năng suất, gắn với thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao hiệu quả 

kinh tế, đồng thời phát triển quy mô một cách hợp lý, trọng tâm là phát triển cây chè, cà phê. 

Hình thành một số vùng sản xuất cây nguyên liệu tập trung với tổng diện tích 10.860ha, tăng 

6,72% so với năm 2000; trong đó cây chè có diện tích 4.460ha, đạt sản lượng 16.000 tấn chè 

búp tươi; cây cà phê 2.900ha, đạt sản lượng 1.804 tấn cà phê nhân; cây mía đường 3.500ha, sản 

lượng đường đạt 14.350 tấn; dâu tằm 440ha, sản lượng kén tằm đạt 150 tấn. Năm 2004 đã xuất 

khẩu trực tiếp 658 tấn cà phê nhân, 2.019 tấn chè thành phẩm, xây dựng và giữ vững thương 

hiệu sản phẩm chè Mộc Châu. Giá trị hàng xuất khẩu năm 2005 ước đạt 14 triệu USD, tăng 5,1 

lần so với năm 2000. 

Cây ăn quả phát triển cả về quy mô và diện tích, chủng loại, góp phần tăng trưởng cho 

ngành nông nghiệp. Các loại cây trồng truyền thống ở địa phương có giá trị kinh tế thấp được 

thay bằng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. Năm 2004, tổng diện tích cây ăn quả là 

25.083ha. Tuy nhiên do chưa phát triển công nghệ chế biến nên việc tiêu thụ hạn chế. 

Chăn nuôi phát triển khá toàn diện, tỷ trọng chăn nuôi ngày càng tăng trong sản xuất 

nông nghiệp. Đàn gia súc, gia cầm tăng bình quân 3%/năm. Sơn La quan tâm đầu tư phát triển 

đại gia súc, trọng tâm là bò sữa, bò thịt chất lượng cao theo quy mô trang trại tập trung nhằm 

khai thác và phát huy lợi thế về đất đai và lao động. Cả tỉnh đã hình thành 20 trang trại chăn 

nuôi bò, gà, lợn. Năm 2005, Sơn La có 119.000 con bò (trong đó có 5.000 bò sữa và 2.500 bò 

thịt chất lượng cao), tăng 31,5% so với năm 2000; đàn trâu có 144.340 con, tăng 16,1%, đàn lợn 

có 445.000 con và đàn gia cầm có trên 3,45 triệu con. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 25.000 tấn, 

tăng 1,9 lần so với năm 2000; sản lượng sữa tươi đạt 7.500 tấn. Khai thác có hiệu quả diện tích 

ao hồ hiện có để nuôi thả cá, sản lượng cá năm 2005 đạt 3.430 tấn, tăng 1,83 lần so với năm 

2000.  

Công tác bảo vệ, quản lý, phát triển rừng và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, nhất là 

công tác khoanh nuôi, bảo vệ tái sinh rừng, giao rừng và đất rừng cho các chủ thể quản lý gắn 

với trồng rừng theo chương trình, dự án kinh doanh đã góp phần ngăn chặn và giảm thiểu các 

vụ cháy rừng, chặt phá rừng và khai thác lâm sản trái phép. Trong 4 năm (2001 - 2004) đã trồng 

mới 24.983 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 172.156ha, bảo vệ 493.828ha, nâng độ che phủ của 

rừng lên trên 40% năm 2005. 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn đã tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2005, Sơn La đã triển khai thực 

hiện việc dồn điền đổi thửa, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở 42 xã thuộc 5 

huyện, thị xã dọc Quốc lộ 6 và huyện Sông Mã. Công tác định canh định cư - kinh tế mới đã 

giúp cho nhân dân vùng cao, vùng khó khăn chuyển hướng sản xuất nuôi trồng các cây, con 

thay thế cây thuốc phiện. Đến năm 2005, có 21.289 hộ ổn định định canh định cư, tăng gấp 3,25 

lần năm 2000.  

Bằng việc lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án và vốn ngân sách của 

tỉnh, các công trình thuỷ lợi được tu sửa và xây dựng đã đảm bảo tưới tiêu ổn định cho 

24.000ha lúa ruộng, tăng vụ 1.350ha, khai hoang thêm hàng trăm ha ruộng nước, hàng ngàn ha 

nương định canh, tạo nguồn tưới ẩm cho cây công nghiệp và cây ăn quả. Phát triển đường ô tô 

đến 100% các xã. Chương trình hỗ trợ cho 364 bản đặc biệt khó khăn với số vốn 57,238 tỷ đồng 

trong năm 2004 đã mang lại hiệu quả thiết thực. 

Các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

như hệ thống cấp điện, cấp nước, thủy lợi, phát thanh truyền hình, thông tin liên lạc, trường lớp 

học, nhà văn hóa, trạm xá xã, chợ nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng đã góp phần đẩy 
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nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở nông thôn, ổn định và cải thiện đời sống của 

nông dân. Năm 2005, có 200/201 xã, phường có điện lưới quốc gia, 80% số hộ được dùng điện. 

Hệ thống giao thông được cải tạo, nâng cấp, mở mới, nhất là tuyến đường Quốc lộ số 6, 43, 37 

được đầu tư nâng cấp, cầu Tạ Khoa được xây dựng, các con đường đến các xã vùng sâu, vùng 

xa như: Co Tòng, Long Hẹ, É Tòng (Thuận Châu), Chiềng Khừa (Mộc Châu), Sốp Cộp, Mường 

Lạn, Mường Lèo (Sông Mã), Tà Xùa, Làng Chếu, Chim Vàn (Bắc Yên); Ngọc Chiến, Chiềng 

Công, Chiềng Ân (Mường La), Chiềng Khay, Cà Nàng (Quỳnh Nhai) đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc đi lại và trao đổi hàng hóa trong tỉnh và với các tỉnh đồng bằng, góp phần quan trọng 

thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng cao (17,5%). Tổng số vốn đầu tư phát 

triển trong 5 năm (2001 - 2005) là gần 12.000 tỷ đồng. Từng bước hình thành một số cụm công 

nghiệp và cơ sở công nghiệp chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung như: Khu 

công nghiệp Tà Sa, khu nông nghiệp công nghệ cao Mộc Châu, khu kinh tế du lịch Mộc Châu, 

khu đô thị mới Chiềng Sinh (thị xã), Mường La, Quỳnh Nhai, Phù Yên, tạo tiền đề quan trọng 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Tăng cường đầu tư cho vùng cao biên giới với 

các chương trình, dự án như Chương trình 135 của Chính phủ và các dự án 925, 3665, 177 của 

tỉnh, chương trình định canh, định cư và một số dự án khác; đầu tư xây dựng hai cửa khẩu quốc 

gia Chiềng Khương, Lóng Sập và các cửa khẩu tiểu ngạch khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

giao lưu, trao đổi hàng hóa với các tỉnh Bắc Lào. 

Sản xuất vật liệu xây dựng và điện, nước đều phát triển, điện thương phẩm tăng 2,41 lần; 

Nhà máy cấp nước thị xã có công suất từ 7.000m3/ngày lên 12.000m3/ngày, nhà máy cấp nước 

Mộc Châu và Mai Sơn từ 2.400 m3/ ngày lên 5.000m3/ngày. Cơ khí sửa chữa, tiểu thủ công 

nghiệp và các ngành nghề thủ công ở nông thôn từng bước được khôi phục. Giá trị sản lượng 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 20,55%. Một số sản phẩm tăng cao như xi 

măng đạt 90.800 tấn, tăng 1,8 lần; gạch nung các loại đạt 90.740 triệu viên. Tập trung khai thác 

và phát huy năng lực sản xuất hiện có, đồng thời chuẩn bị khởi công xây dựng công trình Thủy 

điện Sơn La với công suất 2.400MW và Thủy  điện nhỏ Nậm Chiến có công suất 210MW, 

Thủy điện Suối Sập với công suất 11,8MW, đưa vào vận hành nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn. 

Thương mại dịch vụ phát triển cả về loại hình và quy mô, đáp ứng nhu cầu sản xuất và 

đời sống của nhân dân, giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân 18,5%/năm. Tổng mức lưu 

chuyển hàng hóa doanh thu dịch vụ tăng bình quân trong 5 năm (2001 - 2005) là 11,9%/năm. 

Năm 2005 tăng 24,1% so với năm 2003, thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, lưu 

thông thông suốt, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Thị trường nông 

thôn ngày càng phát triển, hình thành nhiều chợ ở các xã và cụm xã. Toàn tỉnh có 10.930 cơ sở 

kinh doanh thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ, tăng 94,1% so với năm 

2000. Thương mại quốc doanh đáp ứng các mặt hàng chủ yếu cho sản xuất và các mặt hàng 

chính sách phục vụ đời sống cho đồng bào vùng cao. Các thành phần kinh tế đều tích cực tham 

gia vào hoạt động thương mại, nên thị trường từng bước được mở rộng, nhiều sản phẩm được 

thị trường trong nước ưa chuộng như chè, ngô, sữa, sắn... 

Dịch vụ vận tải phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại và vận chuyển 

hàng hóa phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Doanh nghiệp Nhà nước từng bước được sắp xếp, đổi mới và phát triển theo hướng 

chuyển đổi sở hữu, lấy hiệu quả kinh doanh làm mục tiêu, thể hiện ngày càng rõ vai trò chủ đạo 

trong kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế nông nghiệp - nông thôn phát triển. Đến năm 2005, đã 

sắp xếp, chuyển đổi sở hữu 34 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 21 doanh nghiệp. Các doanh 

nghiệp được cổ phần hoặc chuyển đổi sở hữu đều có chuyển biến tích cực, bước đầu làm ăn có 

lãi, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập của người lao động được nâng lên. Triển khai sắp xếp 
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lại 4 nông trường và 6 lâm trường quốc doanh. Kinh tế tập thể ngày càng phát triển, mô hình 

hợp tác xã chuyển đổi theo luật mới đang hình thành, phát huy hiệu quả, tạo thêm việc làm và 

tăng thu nhập cho người lao động. Đến cuối năm 2004, có 180 hợp tác xã được thành lập mới 

và đi vào hoạt động. Trong 5 năm (2001 - 2005) xuất hiện ngày càng nhiều hộ sản xuất hàng 

hóa và làm kinh tế trang trại, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Kinh 

tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác phát triển mạnh ở hầu hết các lĩnh vực đã mang lại 

hiệu quả rõ rệt. Cuối năm 2005, Sơn La có 200 doanh nghiệp dân doanh, nộp ngân sách gần 28 

tỷ đồng/năm. 

… Ngày 29/6/2001, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa X đã quyết định chủ trương đầu tư 

dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La, thực hiện chủ trương của Quốc hội, Đảng và Nhà nước đã 

ban hành hàng loạt chính sách có liên quan đến công trình thủy điện như: Thành lập Ban chỉ 

đạo dự án, bồi thường di dân tái định cư, nâng cấp cải tạo Quốc lộ 6… và giải phóng mặt bằng 

để công trình nhanh chóng được khởi công. Công trình Thủy điện Sơn La có quy mô công suất 

vào loại lớn trong vùng Đông Nam Á. Đây là một công trình đa mục tiêu, có hiệu ích tổng hợp, 

có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế của cả nước và của cả vùng Tây Bắc, 

đặc biệt đối với hai tỉnh Sơn La và Lai Châu, góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước 

về mùa kiệt cho đồng bằng Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. 

Việc Đảng và Chính phủ quyết định xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La là cơ hội lớn 

cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và trách nhiệm 

lớn lao đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La, đòi hỏi toàn tỉnh phải đồng tâm, nhất 

trí cùng với Trung ương nỗ lực triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ. Việc Đảng và Chính phủ 

quyết định xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La là cơ hội lớn cho việc phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và trách nhiệm lớn lao đối với Đảng bộ và nhân 

dân các dân tộc Sơn La, đòi hỏi toàn tỉnh phải đồng tâm, nhất trí cùng với Trung ương nỗ lực 

triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ. Đây là lần thứ 2, nhân dân các dân tộc Sơn La phải vượt 

qua những khó khăn về công tác di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, giải phóng vùng lòng 

hồ sông Đà, tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đã chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ di 

dân tái định cư, chuẩn bị các điều kiện cho việc khởi công công trình thủy điện đúng tiến độ. 

Hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo Quốc lộ số 6 và nhiều tuyến đường vào công trình thủy điện. 

Triển khai quy hoạch chi tiết 83 khu tái định cư, thực hiện dự án tái định cư tại xã Tân Lập 

(Mộc Châu) và một số điểm tái định cư thuộc các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, thị xã. Sơn 

La đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách 

về công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, xây dựng cơ chế quản lý, điều hành, đảm bảo 

hợp lý, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; phát huy cao độ sức 

mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia công tác di dân tái định cư thủy điện, đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, ổn định và đảm bảo đời sống 

nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Sự nghiệp văn hóa - xã hội đã đạt được những thành tựu quan trọng. Việc quan tâm đầu 

tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học, mở rộng mạng lưới và các loại hình giáo dục đã 

góp phần nâng cao trình độ dân trí của nhân dân. Chương trình kiên cố hóa trường học góp 

phần xóa nhà học 3 ca, hầu hết các trường ở xã, phường có nhà lớp học 2 tầng trở lên, có nhà ở 

cho giáo viên và học sinh bán trú. Tổng số phòng học năm học 2004 - 2005 tăng 55,8% so với 

năm học 1999 - 2000. Chất lượng giáo dục được chú trọng: Chuẩn hóa giáo viên và cán bộ quản 

lý, giáo dục toàn diện giúp cho học sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

chương trình giáo dục phổ thông và tiếp cận phương pháp học tập mới. Đến cuối năm 2004 có 

35,8% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, 48,7% số xã, phường, 
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thị trấn hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và lên lớp hàng năm đạt 

từ 85% trở lên, số học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2004 - 2005 tăng gấp 2 lần so 

với năm học 1999 - 2000. Các trường chuyên nghiệp và dạy nghề được đầu tư xây dựng và 

nâng cấp. Trên địa bàn Sơn La có trường Đại học Tây Bắc, trường Cao đẳng Sư phạm, trường 

Trung học Y - Dược, trường Trung học Nông - Lâm nghiệp và trường Dạy nghề đã góp phần 

tích cực trong công tác đào  tạo đội ngũ cán bộ các cấp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Hoạt động khoa học công nghệ có bước phát triển, nhiều tiến bộ khoa học công nghệ 

mới được ứng dụng như công nghệ sinh học trong lựa chọn và tạo giống cây trồng vật nuôi, xử 

lý ô nhiễm môi trường, công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan 

Đảng, Nhà nước. 

Về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân: Hệ thống bệnh viện và mạng lưới 

y tế cơ sở được đầu tư xây dựng và nâng cấp về cơ sở vật chất và trang thiết bị. 100% số xã có 

trạm y tế, 15,9% số xã có bác sỹ, 91,4% số bản có nhân viên y tế. Các dịch vụ y tế ngày càng 

phong phú, đa dạng. Sơn La đã triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, đẩy lùi 

các dịch bệnh nguy hiểm, giảm tỷ lệ mắc bệnh sốt rét từ 4,4% năm 2001 xuống còn 1,7% năm 

2005; tỷ lệ bướu cổ từ 16% năm 2001 xuống còn 8,2% năm 2005; thực hiện có hiệu quả chính 

sách khám chữa bệnh cho người nghèo, chính sách bảo hiểm y tế. 

Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình đã triển khai tới các xã vùng sâu, vùng khó 

khăn; lồng ghép chương trình dân số với phát triển gia đình bền vững, chất lượng dân số từng 

bước được nâng lên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 2,15% năm 2001 giảm xuống 1,77% năm 

2005. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được đẩy mạnh, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy dinh dưỡng từ 35,8% năm 2001 xuống dưới 30% năm 2005; 60% trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn và khuyết tật được hỗ trợ chăm sóc và phục hồi chức năng. 

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã làm cho các 

hoạt động thể dục thể thao ngày càng phát triển, nhất là phong trào thể thao quần chúng. Thể 

thao thành tích cao được đầu tư đã tiếp cận dần với trình độ của khu vực và toàn quốc. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần của nhân dân. 

Các xã, phường, tổ, bản đều thi đua xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, đoàn kết các dân 

tộc, bản sắc văn hóa của từng dân tộc được gìn giữ và phát huy 8/11 huyện, thị có trung tâm văn 

hóa thông tin, 183/193 xã có nhà văn hóa xã và trên 250 nhà văn hóa bản, tiểu khu, tổ dân phố. 

1.627 đội văn nghệ của các bản, tổ dân phố thường xuyên hoạt động; gần 500 cụm bảng tin cổ 

động tuyên truyền, 300 phòng đọc, tủ sách được xây dựng góp phần phục vụ nhu cầu thông tin 

và văn hóa của nhân dân. Hoạt động báo chí, xuất bản đã góp phần phục vụ đắc lực cho nhiệm 

vụ chính trị của tỉnh. Toàn tỉnh có 46 trạm truyền hình, 289 cụm DTH, 75% số hộ được xem 

truyền hình, 95% số hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, tất cả các chi bộ và các bản có báo 

Sơn La. 

Đồng thời với việc thực hiện các chính sách xã hội, Sơn La đã triển khai thực hiện các 

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố và tăng cường khối đoàn kết các 

dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã 

hội. Chương trình xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, khám chữa bệnh miễn phí, miễn giảm học 

phí cho người nghèo... đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23% năm 2000 xuống 11% năm 

2005. Đặc biệt, Sơn La đã ban hành chính sách hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn và phân công 

các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh giúp đỡ các xã khó khăn, tạo điều kiện để nhân dân ổn định 
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đời sống và phát triển sản xuất. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp 

tục được đẩy mạnh đã huy động các nguồn lực của toàn xã hội chăm lo, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần của các gia đình chính sách và người có công với đất nước. Hỗ trợ cho 2.750 

gia đình người có công cải thiện nhà ở với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng; xây dựng 30 nhà bia 

ghi tên liệt sỹ, sửa chữa 11 nghĩa trang liệt sỹ, tặng hàng trăm vườn cây, ao cá, sổ tiết kiệm và 

12 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có công. 

Bên cạnh đó, phong trào toàn dân phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn nghiện 

hút ma túy, bước đầu đã mang lại kết quả. 

Công tác quốc phòng an ninh được chú trọng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - 

xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng thế trận quốc phòng an ninh phù 

hợp với phát triển kinh tế xã hội. Khu vực phòng thủ của tỉnh và các huyện được xây dựng, 

củng cố, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch, đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã kịp thời ban hành 

những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, giải quyết có hiệu quả các yếu tố còn tiềm ẩn 

có thể gây mất ổn định chính trị. Tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và chủ động tấn công, truy 

quét các loại tội phạm hình sự và tội phạm ma tuý; bài trừ tệ nạn xã hội; tập trung giải quyết có 

hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, nhất là nạn nghiện hút ma túy, truyền và học đạo trái 

pháp luật, di cư tự do... 

Quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng. 

Quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt toàn diện với hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng và các tỉnh 

Bắc Lào được tăng cường và phát triển; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, vừa tranh thủ tiềm 

lực bên ngoài, vừa đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia. Thực hiện tốt 

hiệp định về quy chế biên giới quốc gia. 

Song song với chú trọng phát triển nền kinh tế, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ 

thống chính trị được đặt lên hàng đầu. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục 

đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa 

các hình thức tập hợp quần chúng, tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu 

nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là vận động nhân dân thực hiện chủ trương di dân tái 

định cư, chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La… 

Mặt trận Tổ quốc các cấp được củng cố, kiện toàn về tổ chức. Với phương châm hướng 

mạnh về cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp vững mạnh, hoạt động 

của Mặt trận đã góp phần phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của công dân, giữ gìn kỷ 

cương phép nước, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản cho thế 

hệ trẻ; phát huy vai trò xung kích tình nguyện, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện” 

và “Tuổi trẻ giữ nước”, thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực 

tham gia xây dựng Đảng. 

Trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường, công đoàn các cấp đã thể hiện rõ vai trò 

đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia quản lý 

Nhà nước, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao 

động sáng tạo” nhằm nâng cao chất lượng lao động, sản xuất, kinh doanh; xây dựng giai cấp 

công nhân vững vàng về chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, là hạt nhân 

của khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Hội phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Giúp nhau làm kinh tế”, “Xóa đói 

giảm nghèo”, “Xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ”, “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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Hội nông dân các cấp tăng cường công tác vận động hội viên tham gia phát triển sản xuất 

và xây dựng nông thôn mới, tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Vận động hội viên và nông dân tham gia thực hiện tốt 

nhiệm vụ di dân tái định cư xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. 

Hội cựu chiến binh tăng cường tuyên truyền, giáo dục hội viên phát huy bản chất “Bộ 

đội Cụ Hồ”, tích cực giúp nhau phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, tham gia xây dựng và bảo 

vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn trật tự trị an, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan 

tâm giáo dục và bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Các tổ chức xã hội và hội nghề nghiệp tập hợp, động viên hội viên tham gia có hiệu quả 

vào chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tăng cường và củng cố khối đoàn 

kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. 

Ngày 25/4/2004, cùng với cả nước, Sơn La đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân các 

cấp Khóa XII (nhiệm kỳ 2004 - 2009). Cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội và là đợt sinh 

hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, số cử tri đi bầu đạt 99,6%. Cử tri ở 201 xã, 

phường, thị trấn đã lựa chọn được 66 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 398 đại biểu Hội 

đồng nhân dân cấp huyện và 5.308 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, là những đại biểu đại 

diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực Nhà nước. 

Hội đồng nhân dân các cấp có nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động, thực hiện tốt chức 

năng là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội. Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp trên tất cả các lĩnh vực và công tác thanh tra, kiểm tra đã góp phần ngăn chặn những sai 

phạm và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực giúp cho sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính 

quyền, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động và sáng tạo trong điều hành, chỉ đạo công tác ngày 

càng có hiệu quả. Bộ máy tổ chức của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các 

doanh nghiệp được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh phân cấp theo chức năng, 

nhiệm vụ, giảm bớt đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. 

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã khơi dậy tình đoàn kết, sức sáng tạo và tiềm 

năng, nguồn lực trong nhân dân, nâng cao trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

Công tác cải cách hành chính được thực hiện trên tất cả các mặt: Thể chế, cơ chế chính 

sách, kiện toàn bộ máy, tinh giản biên chế, thủ tục hành chính. Sơn La đã xây dựng chương 

trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2003 - 2010 và kế hoạch cải cách hành 

chính 3 năm (2003 - 2005), tạo cơ sở, nền tảng cho việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính 

của tỉnh. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo đã góp phần 

nâng cao nhận thức của nhân dân về hiểu biết pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo 

Hiến pháp và pháp luật. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí, quan liêu, mất dân chủ và các tiêu cực xã hội. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, củng 

cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, đảng viên, giữ vững, ổn định chính trị, tạo điều kiện và môi 

trường thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nhận thức sâu sắc vị trí then chốt của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy 

đã tập trung lãnh đạo trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trọng tâm là củng cố, nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực hoạt động của các tổ chức 

chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ mới. 

Trong điều kiện tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp cùng với tác động của mặt 

trái nền kinh tế thị trường và xu thế mở rộng giao lưu, hội nhập với khu vực và thế giới, Đảng 
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bộ Sơn La đã đẩy mạnh công tác tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh với nhiều hình thức sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, gắn với cuộc 

vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và đạo đức 

cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Sơn La đã triển khai thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, 

công chức, Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật 

Khiếu nại tố cáo, Quy định số 19 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. 

Khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về nhận thức tư tưởng, đạo đức lối 

sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Về công tác tổ chức và cán bộ: Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phong 

trào xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, chăm lo công tác phát triển đảng viên, nhất là 

ở những nơi chưa có chi bộ và những địa bàn trọng yếu. Trong 5 năm (2001 - 2005), Đảng bộ 

đã kết nạp 11.300 đảng viên, phát triển đảng viên ở 184 bản, 27 trạm y tế, 346 trường học trước 

đó chưa có đảng viên. Thành lập chi bộ ở 749 bản, 286 trường học, 30 trạm y tế chưa có chi bộ; 

trong toàn tỉnh có 61% bản, tiểu khu, tổ dân phố, 77% trường học, 12,45% trạm y tế có chi bộ. 

Việc đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền 

Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị về lề lối làm việc, xây dựng phong cách 

làm việc khoa học, có kế hoạch, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và với quần chúng 

nhân dân; bám sát cơ sở, vừa chú ý lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung vào những vấn đề trọng 

điểm, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù 

hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị đã huy động được sức mạnh của toàn tỉnh thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Gần 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân 

tộc Sơn La đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, cách mạng, phát huy nội lực, khắc 

phục những khó khăn thử thách của một tỉnh miền núi cao, nỗ lực phấn đấu đạt những kết quả 

rất đáng tự hào trên mọi lĩnh vực. Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy lợi thế gắn với thị trường, các ngành, các vùng, 

các thành phần kinh tế phát triển tương đối toàn diện. Tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 

trên 9%, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, xây dựng, phát huy hiệu quả, làm thay đổi bộ mặt 

của tỉnh, nhất là thị xã, thị trấn, thị tứ và các vùng trung tâm cụm xã, góp phần tăng thêm năng 

lực, tạo tiền đề phát triển quan trọng cho những năm tiếp theo. Hệ thống cơ chế, chính sách, 

nhất là chính sách bồi thường di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, chính sách thu hút đầu tư, 

chính sách hỗ trợ 364 bản chưa ổn định về sản xuất và đời sống ngày càng được hoàn thiện, góp 

phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích 

cực, giáo dục được củng cố và phát triển theo hướng toàn diện; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, công nghệ mới vào sản xuất; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ngày càng phát triển; chương trình xóa đói, 

giảm nghèo được chú trọng đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải 

thiện. Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân được củng cố; 

giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, quan hệ đối ngoại được mở rộng và phát 

triển. Bộ máy Nhà nước được sắp xếp, củng cố, kiện toàn theo hướng tinh giản, thực hiện cải 

cách hành chính nhằm nâng cao năng lực điều hành của Nhà nước và tính chủ động của chính 

quyền các cấp. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thường xuyên được thực hiện, hệ thống 

chính trị được củng cố, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, hoàn thành thắng lợi 

công cuộc đổi mới, góp phần tích cực vào nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  
 

(Tỉnh Sơn La 110 năm 1895 - 2005 .- H.: Chính trị quốc gia, 2005) 
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PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (2005 - 2008) 
 

Sau 20 năm đổi mới, bước vào thực hiện công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, thế và lực của tỉnh Sơn La đã mạnh và vững chắc hơn. Công trình Thủy điện Sơn La 
được triển khai xây dựng tạo ra nhiều khả năng và thời cơ mới để tăng tốc phát triển nhanh, 
bền vững. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tạo tiền đề vững 
chắc và thuận lợi cơ bản để đẩy nhanh phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị. 

… Phong trào thi đua trên các lĩnh vực tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, tạo chuyển 
biến sâu sắc về mọi mặt và giành được kết quả quan trọng. Trong lĩnh vực kinh tế nông 
nghiệp, các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị sản xuất tập trung chỉ đạo, tổ chức 
phát động các phong trào đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập 
trung, thâm canh tăng năng suất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao giá trị thu 
nhập trên diện tích đất canh tác. “Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” tiếp tục phát 
huy hiệu quả trên nhiều mặt. Đặc biệt, thông qua phong trào, các mô hình chuyển đổi từ sản 
xuất lương thực sang các loại cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao như các loại cây ăn 
quả, cây công nghiệp: Chè, cà phê, mía, hoa tươi... ngày càng được mở rộng, nhất là ở các 
huyện Mộc Châu, Mường La, thị xã Sơn La. Cùng với cây trồng, vật nuôi không ngừng được 
cải tạo về chất lượng giống, phát triển mạnh đàn bò lai sind, lợn siêu nạc, gà siêu trứng, bò 
sữa... ở Mai Sơn, Mộc Châu, thị xã Sơn La. 

Nhiệm vụ di dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La được Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều địa bàn, nhiều hộ gia 
đình, nhiều dân tộc, nhiều lĩnh vực như đất đai, phong tục tập quán, chế độ chính sách, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị cơ sở. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, các địa phương trong vùng 
dự án đã dành nhiều tâm sức, trí tuệ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai tích cực 
các đợt vận động, tuyên truyền, phát động nhiều phong trào hướng vào các nhiệm vụ trọng 
tâm như công tác bồi thường, di chuyển dân, đo đạc, thống kê, áp giá, chi trả đền bù; thu hồi 
và bố trí đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư... Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính 
quyền, đoàn thể, đặc biệt là nhân dân các dân tộc vùng di dân cả nơi đi và nơi đến, công tác 
di dân tái định cư Thủy điện Sơn La được triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ kế hoạch xây 
dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. 

Về công tác quy hoạch tái định cư, sau khi rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch 
tổng thể di dân tái định cư, toàn tỉnh có 8 vùng (huyện), 62 khu (xã), 237 điểm tái định cư, có 
khả năng tiếp nhận 13.100 hộ; đến ngày 28/8/2006 đã phê duyệt được 677 dự án thành phần, 
trong đó có 210 dự án hoàn thành được nghiệm thu và đưa vào sử dụng; chỉ đạo quyết toán 
điểm mẫu tái định cư Nà Nhụng - Mường La; thanh toán giải ngân được 2.050,353 tỷ đồng, 
đạt 60,5%. Đến ngày 30/6/2008, đã di chuyển được 8.176 hộ chiếm 65,5% tổng số hộ cần di 
chuyển, trong đó: Năm 2004 di chuyển được 477 hộ, năm 2007 là 3.196 hộ. Tỉnh ủy tập trung 
chỉ đạo phấn đấu hoàn thành công tác di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ và di chuyển 
huyện lỵ Quỳnh Nhai về Phiêng Lanh trong năm 2009, đáp ứng yêu cầu sớm đưa tổ máy số 1 
vào hoạt động vào cuối năm 2010, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. 

Gắn với tổ chức di chuyển an toàn tuyệt đối số hộ dân tái định cư Thủy điện Sơn La 
theo kế hoạch, thực hiện chủ trương “đồng bào di chuyển đến nơi ở mới phải có cuộc sống 
tốt hơn nơi ở cũ”, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Kết luận số 139-KH/TU ngày 
20/4/2007 về phát triển cây cao su, trong đó xác định rõ mục tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện 
một cách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn địa phương. Biện pháp mang tính “đột phá” chưa có 
tiền lệ ở Sơn La là vận động hộ gia đình góp giá trị quyền sử dụng đất trồng cây cao su và 
mua cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Sơn La để trở thành cổ đông với giá trị 10 triệu 
đồng/ha; ngân sách tỉnh hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi cây trồng sang trồng cây cao su và cấp 
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kinh phí cho công tác vận động, đo đất, giao đất, đào tạo nghề theo yêu cầu của doanh 
nghiệp... đã thu hút được đông đảo các doanh nghiệp, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh đồng tình và tích cực thực hiện. Phong trào góp đất trồng cây cao su được 
vận động triển khai tập trung tại 116 bản thuộc các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận 
Châu, Mai Sơn, Sông Mã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Năm 2007 mới trồng 
được 70ha, năm 2008 đã trồng được 2.053,8 ha, nâng tổng diện tích cây cao su đã trồng lên 
2.123,8ha (tính đến ngày 31/12/2008). Chương trình phát triển cây cao su đã mở ra hướng 
phát triển mới trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động và thực sự phát huy hiệu 
quả mô hình liên kết “bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp, nhân tố bảo đảm cho sự phát 
triển nhanh và bền vững trên địa bàn một tỉnh vùng núi cao, biên giới, nhiều dân tộc. 

Đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phong trào chuyển đổi cơ cấu kinh tế được tập trung chỉ 

đạo và đạt kết quả quan trọng. Các thành phần kinh tế, loại hình sản xuất kinh doanh được 
khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Đặc biệt, tỉnh Sơn La đã chú trọng đầu tư 
xây dựng và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp “bà đỡ”, mô hình “liên kết bốn nhà” nhằm 
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế địa phương, đẩy mạnh việc sắp 
xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước. Đến năm 2008, tỉnh Sơn La đã hoàn thành việc 
sắp xếp và chuyển đổi sở hữu cho 91,67% số doanh nghiệp và 54,5% số nông, lâm trường 
quốc doanh. Kinh tế dân doanh phát triển nhanh, hoạt động có hiệu quả, toàn tỉnh có 802 
doanh nghiệp (trong đó thành lập mới 400 doanh nghiệp), đạt 80% so với mục tiêu đến năm 
2010; thành lập Công ty cổ phần Cao su Sơn La, tạo bước phát triển mới trong chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế, từng bước thực hiện mục tiêu giảm diện tích cây lương thực trên đất dốc; chuyển 
đổi tập quán canh tác của người dân địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu nhập; đào tạo 
đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã, kinh tế hộ, kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, 
tạo thêm việc làm cho người lao động, thu hút được nguồn lực của các nhà đầu tư trong 
nước và nước ngoài vào những ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh có lợi thế của địa phương, 
tạo bước chuyển biến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 

Các đơn vị trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng đã bám sát chủ trương phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương, đề ra mục tiêu, biện pháp phù hợp, tổ chức các phong 
trào thi đua trong ngành, đơn vị dưới những hình thức phong phú, thiết thực, góp phần thúc 

đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng tỷ lệ chi ngân sách cho đầu tư phát triển, đáp 
ứng cơ bản những cân đối lớn của nền kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước 3 năm 2006 - 2008 đạt 8.917 tỷ đồng, bình quân tăng 
21,42%/năm. Tổng thu ngân sách 3 năm đạt 8.969 tỷ đồng, bình quân tăng 21,08%/năm; 
trong đó, thu ngân sách tại địa phương đạt 1.098 tỷ đồng bình quân tăng 19,6%/năm. 

Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng có bước phát triển; mở rộng các loại hình 

dịch vụ; áp dụng các phương thức thanh toán hiện đại...; đẩy mạnh các hình thức huy động 
vốn, tích cực huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Huy động vốn năm 2008 đạt 
2.260 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2005; tổng huy động vốn 3 năm đạt 5.361 tỷ đồng, 

bình quân đạt 32,1%/năm, bằng 61% so với mục tiêu năm 2010. Dư nợ cho vay năm 2008 
đạt 4.260 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần năm 2005, bình quân đạt 40,3%/năm, bằng 60% mục tiêu 
năm 2010. 

Thu hút đầu tư trong 3 năm được 70 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký 14.858 

tỷ đồng; 8 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn 88,6 triệu USD, giá trị thực hiện 
đạt 35,6 triệu USD. Quản lý vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước được chỉ đạo sát sao, tạo 
sự chuyển biến trong chỉ đạo điều hành; tập trung rà soát, dừng và tạm dừng đầu tư các công 

trình không phát huy hiệu quả hoặc chưa thật sự cần thiết; ưu tiên vốn đầu tư cho các vùng 
đặc biệt khó khăn, chương trình phát triển đô thị... Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 năm 2006 - 

2008 đạt 22.594 tỷ đồng. 
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Phong trào thi đua trong các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh cả về 
hình thức, quy mô, nội dung ngày càng thiết thực, góp phần phục vụ sản xuất và đời sống của 
nhân dân, nhất là việc bảo đảm cung ứng các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của 
nhân dân trong điều kiện có ảnh hưởng của lạm phát và giá cả thị trường. Hình thức tổ chức 
hội chợ thương mại nâng dần về quy mô, thành phần, chủng loại hàng hóa. Nhiều khu di tích 
lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng cảnh quan thiên nhiên trong tỉnh được trùng tu, tôn tạo, 
quảng bá tích cực, thu hút đông đảo khách đến thăm quan. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ 
năm 2008 đạt 1.695 tỷ đồng, tăng 56,4% so với năm 2005, bình quân 3 năm tăng 
16,07%/năm, bằng 76,2% so với mục tiêu đến năm 2010. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trưởng cao, năm 2008 đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 
69,5% so với năm 2005, bình quân giai đoạn 2006 - 2008 tăng 19,2%/năm. Tổng giá trị hàng 
hóa xuất khẩu năm 2008 đạt 36 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 7 triệu USD, 
vượt mục tiêu năm 2010. Phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch, rà soát điều chỉnh quy hoạch 
và tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng Khu trung tâm du lịch Mộc Châu, cơ bản hoàn thành và 
đưa vào khai thác điểm du lịch rừng thông bản Áng. Dịch vụ vận tải tăng trưởng khá, chất 
lượng phục vụ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của 
nhân dân. Số lượng hàng hóa vận chuyển tăng 15%/năm, số lượng hành khách đạt trung 
bình 1.197.328 người/năm, tăng bình quân 12%/năm. Dịch vụ bưu chính, viễn thông phát 
triển nhanh và từng bước hiện đại; quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong 
lãnh đạo, quản lý, điều hành trong hệ thống chính trị; 100% huyện, thị được phủ sóng điện 
thoại di động; 100% xã, phường, thị trấn có điện thoại; mật độ điện thoại đạt 48 máy/100 dân. 

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tập trung chỉ 
đạo, đặc biệt trong việc lập lại kỷ cương, nâng cao chất lượng dạy và học. Cuộc vận động 

“Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” theo tinh thần Chỉ thị 
số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng 
tâm của ngành trong năm học 2006 - 2007 và các năm tiếp theo. Nội dung cuộc vận động đã 

được ngành giáo dục cụ thể hóa thành những mục tiêu sát thực tiễn, như: Xây dựng quy trình 
đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo, thiết lập kỷ luật trong thi cử, kiểm tra, chấm 

bài, ghi học bạ... 

… Gắn với phong trào nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, các cấp ủy, chính 

quyền tăng cường chỉ đạo, đầu tư phát triển ngành học, bậc học, đẩy mạnh phong trào phổ 
cập giáo dục trung học cơ sở. Tháng 12/2007, tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn quốc 
gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Toàn tỉnh có 92,1% số xã, phường, thị trấn được 

công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; 100% số xã có trường tiểu học và trung 
học cơ sở; trong tổng số 715 trường học, có 33 trường đạt chuẩn quốc gia; hệ thống các 

trường nội trú, trường phổ thông có học sinh bán trú dân nuôi được củng cố và phát triển, góp 
phần thu hút trẻ em đến trường học tập. Cơ sở vật chất trường học được tập trung đầu tư 
hoàn thiện, toàn tỉnh đã có 10.998 phòng học, tăng 13,8% so với đầu nhiệm kỳ Đại hội. Hệ 

thống cơ sở đào tạo, dạy nghề của tỉnh được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất được đầu 
tư nâng cấp, tăng cường thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy và mở rộng các ngành nghề, 

đẩy mạnh liên kết đào tạo hệ chính quy, tại chức và dạy nghề cho người lao động của tỉnh. 
Qua 3 năm 2006 - 2008 đã tuyển sinh và đào tạo được trên 1,5 vạn lao động, nâng tổng số 
lao động qua đào tạo lên 9,5 vạn người, góp phần cung cấp lao động đã được đào tạo cho xã 

hội, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của tỉnh. 

Phong trào thi đua thực hiện “12 điều quy định về y đức”, xây dựng “Bệnh viện xuất 
sắc toàn diện”, “Lương y như từ mẫu” trong ngành y tế được duy trì; các cuộc vận động “Mỗi 
cặp vợ chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình 
hạnh phúc, tiến bộ”, “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, “Tháng hành động vì trẻ 
em”... được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống cơ sở khám, chữa 
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bệnh, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư nâng cấp: Toàn tỉnh có 97,5% số xã có trạm y 
tế (tại 5 xã mới thành lập chưa có trạm y tế), trong đó có 16,7% số trạm y tế xã đạt chuẩn 
quốc gia; tỷ lệ giường bệnh đạt 18,49 giường/1 vạn dân; toàn tỉnh có 470 bác sỹ, tăng 27,3% 
so năm 2005, tỷ lệ là 4,5 bác sỹ/1 vạn dân; 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh và y sỹ sản nhi; 
92% số bản có nhân viên y tế. Các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng, công tác 
phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe người nghèo, trẻ em, người 
cao tuổi được quan tâm; thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết 
định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và khám chữa bệnh 
cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập theo Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ 
em. Năm 2008, mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,07%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,41%; 96,5% trẻ 
em trong độ tuổi được tiêm đủ 6 loại vácxin phòng bệnh; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 
giảm xuống còn 24%; tỷ lệ dân số mắc bệnh bướu cổ giảm xuống còn 5,4%. Nhiều loại dịch 
bệnh đã được khống chế và đẩy lùi. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VIII) về 
“Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các phong 
trào hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, ngày càng phát triển rộng trên địa bàn toàn 
tỉnh, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác thông tin, tuyên 
truyền được quan tâm, làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của tỉnh. Toàn tỉnh đã có 187/206 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 900 nhà văn hóa 
bản, tiểu khu, tổ dân phố; 100% số huyện, thị có thư viện; 97,5% số xã có bưu điện văn hóa 
xã; 1.680 đội văn nghệ quần chúng thường xuyên hoạt động; 90% số hộ được xem truyền 
hình; 95% số hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” đã góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của 
các dân tộc, nhân rộng các đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa điển hình, đồng thời đẩy mạnh triển 
khai phong trào cơ quan, đơn vị, bản, tiểu khu, tổ dân phố không có ma túy. Năm 2008, toàn 
tỉnh có 61% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 37% số xã, phường, thị trấn đạt 
tiêu chuẩn văn hóa; 36% số bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

… Phong trào xóa đói, giảm nghèo đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Thông 
qua các chương trình 133, 134, 135 của Chính phủ, chương trình 925, 3665, 177 của tỉnh và 
các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, vốn bổ sung từ ngân sách, hỗ trợ 
của các hội viên, vốn của các doanh nghiệp, vốn do nước ngoài tài trợ đã được sử dụng và 
đầu tư hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 46% năm 2005 xuống còn 33% năm 2008, năm 
2007 đã hỗ trợ cho 11.230 hộ xóa nhà ở tạm. 

… Thực hiện Kết luận số 03-KL/TU ngày 07/01/2006, Kết luận số 69-KL/TU ngày 
06/7/2006, Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 08/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
về “Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy đến năm 2010”, các tổ 
chức trong hệ thống chính trị các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng 
ứng cuộc vận động phát giác người mắc nghiện ma túy, tố giác người buôn bán hoặc chứa 
chấp sử dụng trái phép các chất ma túy theo phương châm: Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà 
từng gia đình. Đến ngày 15/6/2009, tỉnh đã kết luận được 18.148 người mắc nghiện ma túy; 
15.958 người đang quản lý tại tỉnh, trong đó có 2.430 người đang quản lý tại cơ sở Nhà nước, 
chiếm 15,23% không tái nghiện; 9.450 người quản lý tại cộng đồng không tái nghiện, chiếm 
59,22%, 1.314 người đã hoàn thành quy trình cai nghiện trên 24 tháng không tái nghiện, 
chiếm 7,78%. Với sự nỗ lực của toàn xã hội, tỉnh Sơn La đã cơ bản triệt phá hết các điểm tệ 
nạn ma túy; góp phần quan trọng tăng cường an ninh trật tự ở một tỉnh miền núi, biên giới 
nhiều dân tộc. Đến hết năm 2008, toàn tỉnh đã có 3.631/5.212 đơn vị, chiếm 69,65% tổng số 
đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy; 389/5.212 đơn vị, chiếm 7,46% tổng số đơn vị cơ bản 
đạt tiêu chuẩn “4 không” về ma túy; 77,13% tổng số đơn vị trong toàn tỉnh đạt và cơ bản đạt 
tiêu chuẩn không có ma túy. 

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy 
trì, đổi mới. Phong trào xây dựng và nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận 
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quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực 
phòng thủ phù hợp với tình hình mới. Chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và đổi 
mới một bước cơ bản về nội dung, phương pháp xây dựng khu vực phòng thủ gắn với địa 
bàn, thực tiễn ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả luyện tập, diễn tập ở các cấp, kịp thời bổ sung các 
phương án tác chiến phòng thủ sát với tình hình, nhiệm vụ địa phương. Qua diễn tập, luyện 
tập, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý điều hành của chính quyền ngày càng được 
nâng lên, công tác tham mưu, đề xuất, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể đối với 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được phát huy. 

… Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường, mở rộng. Quan hệ 
hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào tiếp tục được duy trì 

và phát huy hiệu quả. Đặc biệt là mối quan hệ chặt chẽ giữa Sơn La với tỉnh Hủa Phăn và 
Luông Pha Băng đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, góp phần quan trọng vào 

việc thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa 

bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện, phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức, thu hút 

đông đảo nhân dân các dân tộc Sơn La và các tỉnh Bắc Lào giáp biên giới tham gia, như tổ 
chức Tuần lễ văn hóa nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 30 năm ngày ký 
Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 3 

năm thực hiện nhiệm vụ hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát 
triển toàn diện góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện 

giữa hai nhà nước, hai dân tộc. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày càng có nhiều đổi mới thiết thực về 

nội dung, hình thức hoạt động, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm 
năng và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 

đời sống văn hóa, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Quy chế dân chủ, quy 
ước (hương ước) được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức và nhân dân các dân tộc tôn trọng, 
chấp hành, phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; đẩy 
mạnh việc thực hiện các phong trào và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, làm nhà “Đại đoàn kết”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 

nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và các tổ chức trong 
hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 

cải thiện đáng kể, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố ngày càng vững chắc. 

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 26/01/2007 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII, Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 21/02/2007 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội Khóa XII diễn ra sôi nổi, phát huy dân chủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, 
đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội đạt 99,43%, cử tri bầu cử 
bổ sung đại biểu hội đồng nhân dân 4 xã thuộc huyện Mộc Châu và huyện Mường La đạt tỷ lệ 

99,89%. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đạt được kết quả quan trọng, nhận 

thức về dân chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở được nâng lên rõ rệt. Công tác cải 
cách tư pháp được tiến hành đồng bộ, chất lượng và hiệu quả được nâng lên đã góp phần 

quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Công tác “Cải cách hành chính” được tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và triển khai đồng bộ 
về cải cách thể chế, đã tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 
luật; cơ chế chính sách, nhất là trong quản lý kinh tế, tài chính, quản lý tài sản công, quản lý 

đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều đổi mới. Về cải cách tổ chức bộ máy, đã tập trung kiện toàn 
củng cố đầu mối cơ quan chuyên môn, ở cấp tỉnh giảm từ 24 ngành xuống còn 19 ngành; ở 
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cấp huyện giảm từ 13 phòng xuống còn 12 phòng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đã đào tạo và bồi dưỡng cho 10.800 lượt cán bộ, công 

chức, viên chức, về cải cách tài chính công đã có 35/35 cơ quan đơn vị thực hiện chế độ tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan 
Nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và có 82/125 đơn vị sự 

nghiệp thực hiện quyền tự chủ về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 
của Chính phủ. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức được tăng 
cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính 

Nhà nước. 

Các đợt vận động sinh hoạt chính trị nhằm tăng cường bồi dưỡng, nâng cao lập 
trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được thường xuyên triển 
khai, đạt kết quả quan trọng. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính 

trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy 

Sơn La quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong 

toàn Đảng bộ. Ngày 03/02/2007, tại Lễ mít tinh kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đảng, Tỉnh ủy 
phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn 
Đảng bộ; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề, các tổ chức Đảng gắn học tập 

các chuyên đề với xây dựng chương trình hành động, cán bộ, đảng viên thực hiện tự phê 
bình gắn với xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, trình bày với chi bộ để được tham gia đóng góp. Cán bộ, đảng viên trong 

toàn Đảng bộ nhiệt liệt hưởng ứng và tự nguyện tham gia xây dựng quỹ tiết kiệm đảng viên 
theo tinh thần mỗi tháng đến kỳ sinh hoạt chi bộ, mỗi đảng viên tiết kiệm ít nhất 1.000 đồng 

ủng hộ quỹ để trợ giúp cho các đảng viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức Hội thi 
“Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở 3 cấp và cử báo cáo viên tham gia Hội thi 
chung khảo khu vực I, có 1 báo cáo viên đạt giải khuyến khích. Qua 2 năm tổ chức thực hiện 

Cuộc vận động, tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân được 
học tập các chuyên đề và xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đạo đức 
trong thời kỳ mới, nâng cao ý thức tu dưỡng đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Cuộc vận động đã trở thành bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng, gắn với các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và 
góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống trong Đảng và toàn xã hội, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Công tác tuyên truyền, vận động có chuyển biến tích cực cả về nội dung, phương thức 

và hiệu quả. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước được chuyển tải sinh động, góp phần nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên, tăng cường niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, 

tạo sự nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng, 
kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực 

thù địch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ 
Đảng, bảo vệ chế độ. Đặc biệt, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các 
phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được biểu 

dương, phổ biến kinh nghiệm dưới nhiều hình thức, kịp thời động viên, khích lệ nhân dân các 
dân tộc học tập, phát huy, noi theo. 

…Công tác phát triển đảng viên và phong trào xây dựng, củng cố tổ chức đảng có 
chuyển biến sâu sắc. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 10/02/2006 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về phát triển Đảng ở bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên và tổ chức 
Đảng, Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 30/6/2007 về công tác phát triển Đảng trong lực lượng 
dân quân, tự vệ, dự bị động viên, đến hết tháng 6/2009, toàn tỉnh có 4.106 cơ sở có đảng 

viên, chiếm 99,8% tổng số cơ sở. 
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Công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được chú trọng đã tạo được 
sự chuyển biến mới trong nhận thức và chấp hành, thực hiện của các cấp ủy, tổ chức Đảng 

và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng đã ban hành hệ thống các văn bản, bảo đảm 
tất cả các khâu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 
đều được quy định chặt chẽ. Triển khai toàn diện, đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các 

nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng phương hướng, phương châm của Đảng. Qua đó, giúp 
cho cấp ủy và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, bổ sung các quy chế, quy định để quản lý chặt chẽ những lĩnh vực mà tổ chức Đảng, 

đảng viên thường vi phạm; giúp cho đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, 
chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống, tuyên truyền, giáo dục người thân trong gia đình chấp 

hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không vi phạm các tiêu cực, tệ nạn xã 
hội, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong điều kiện khó khăn, nhất là do tác động của 

những yếu tố khách quan, nhưng phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh vẫn phát triển 
mạnh mẽ, liên tục, rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tinh thần đổi mới, 
thiết thực về nội dung, phong phú, đa dạng về hình thức, góp phần thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh… 

 

                                                                                           (60 năm tỉnh Sơn La 

                                                                               thực hiện phong trào thi đua ái quốc 

                                                                         1948 - 2008.- H.: Chính trị quốc gia, 2012) 
 

 
 

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT  

CÁC DÂN TỘC LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA SƠN LA TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ CỦA VÙNG TÂY BẮC 
 

Với đường lối đổi mới sâu sắc, toàn 

diện và tư duy sáng tạo, năng động của Đảng 

bộ, chính quyền tỉnh Sơn La, với những chủ 

trương chính sách đúng đắn phù hợp với 

nguyện vọng của nhân dân, những nghị quyết 

của Đảng hợp lòng dân, những giải pháp đồng 

bộ, những chương trình hành động thiết thực, 

hiệu quả đi vào cuộc sống của nhân dân, 

mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân với sự 

quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ được nhân dân tin 

tưởng đoàn kết, chung sức, chung lòng đã 

biến thành sức mạnh tinh thần vô giá để thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 

(KT - XH) đưa Sơn La từ một tỉnh miền núi 

còn nhiều khó khăn, trở thành tỉnh có tốc độ 

tăng trưởng vượt bậc trên các lĩnh vực: Chính 

trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc 

phòng.  

Năm 2010, Sơn La có nhiều sự kiện 

chính trị quan trọng: Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIII; kỷ niệm 115 năm ngày thành 

lập tỉnh; kết thúc 10 năm thực hiện chiến 

lược phát triển KT - XH; 5 năm thực hiện 

Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; 4 năm 

thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bên 

cạnh những thuận lợi cơ bản, trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - 

XH của tỉnh còn chịu tác động, ảnh hưởng 

của nhiều yếu tố bất lợi như: Khủng hoảng 

tài chính kinh tế thế giới và tình trạng thiên 

tai, hạn hán, bão lũ, dịch bệnh liên tiếp xảy 

ra... Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự 

cố gắng nỗ lực phấn đấu của nhân dân các 

dân tộc, lực lượng vũ trang, các cấp, các 

ngành trong tỉnh, cùng với sự giúp đỡ kịp 

thời, có hiệu quả của Trung ương Đảng, 
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Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và các 

tỉnh bạn. Sơn La đã khắc phục mọi khó khăn, 

vươn lên đạt được những kết quả quan trọng: 

Kinh tế tiếp tục phát triển, đạt chỉ tiêu đề ra; 

lĩnh vực phát triển cây cao su và công tác di 

dân tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La 

được chỉ đạo quyết liệt bằng sự huy động sức 

mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào 

cuộc nên đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ to 

lớn này. 

Tổng sản phẩm GDP tăng bình quân 5 

năm (2006 - 2010) đạt 14,2%/năm; GDP 

bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 650 

USD (12,4 triệu đồng) gấp 2,5 lần so với 

năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích 

cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa gắn với thị trường và phát huy tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh; tỷ trọng nông - lâm 

nghiệp giảm từ 50,81% năm 2005 xuống 

39,6%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 

15,78% lên 22,12%; thương mại, dịch vụ 

tăng từ 33,41% lên 38,28% năm 2010. 

Sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản 

được chuyển dịch và phát triển theo hướng 

sản xuất hàng hóa. Đảm bảo an ninh lương 

thực, đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng tiến bộ 

khoa học vào sản xuất. Chương trình phát 

triển các cây công nghiệp chủ lực được mở 

rộng với diện tích hợp lý, phát triển thành 

vùng nguyên liệu tập trung. Phối hợp với Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tập 

trung chỉ đạo thực hiện chương trình phát 

triển cây cao su gắn với công nghiệp chế biến 

đã mở ra hướng phát triển mới trong phát 

triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp, cơ cấu lao động và giải quyết việc 

làm ổn định trong nông thôn, góp phần thực 

hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa và phát triển 

rừng phòng hộ cho các nhà máy thủy điện; 

đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế trong nông nghiệp theo hướng bền vững. 

Chương trình chăn nuôi phát triển 

theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng cải 

tạo giống và chuyển giao kỹ thuật, mở rộng 

mô hình doanh nghiệp liên kết với các hộ gia 

đình phát triển chăn nuôi, gắn với mở chợ 

buôn bán, trao đổi đại gia súc, nuôi trồng 

thủy sản tiếp tục phát triển, từng bước đáp 

ứng nhu cầu của nhân dân. Công tác bảo vệ 

và phát triển rừng có nhiều tiến bộ, độ che 

phủ của rừng đạt 50%. Chủ động đối phó với 

những diễn biến bất lợi của thiên tai, kịp thời 

ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân, 

bảo vệ môi trường sinh thái. 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có 

những phát triển mới. Giá trị sản xuất công 

nghiệp năm 2010 ước đạt 1.450 tỷ đồng tăng 

2,9 lần so với năm 2005, tốc độ tăng 

23,1%/năm. Chương trình phát triển công 

nghiệp điện được thực hiện tốt; các nhà máy 

chế biến sữa, chế biến đường, chế biến chè... 

được khai thác và phát huy hiệu quả. Tiểu 

thủ công nghiệp cũng được phát triển, đóng 

góp nhất định vào quá trình công nghiệp hóa 

nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm; 

một số ngành nghề truyền thống được khôi 

phục và phát triển. 

Dịch vụ phát triển cả về quy mô, 

ngành nghề, thị trường, hàng hóa phong phú, 

đáp ứng được các yêu cầu kinh tế và đời sống 

xã hội. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 

2010 tăng 2,5 lần so với năm 2005; tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ tiêu 

dùng xã hội tăng 3,1 lần so với năm 2005. 

Du lịch phát triển khá cả về số lượng khách, 

loại hình và sản phẩm; hạ tầng du lịch được 

tập trung quy hoạch và đầu tư mới. 

Hoạt động tài chính, tín dụng có nhiều 

chuyển biến tích cực; thu ngân sách tại địa 

phương đạt mức tăng cao và vượt xa so với 

Nghị quyết Đại hội XII đề ra. Tổng thu ngân 

sách Nhà nước 2010 ước đạt 4.310 tỷ đồng, 

trong đó thu ngân sách tại địa phương đạt 

800 tỷ đồng bằng 145,4% so với mục tiêu 

năm 2010; tổng thu ngân sách 5 năm ước đạt 

17.486 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách tại 

địa phương đạt 2.653 tỷ đồng tăng 23%/năm. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước ước khoảng 

16.550 tỷ đồng, tăng 21,6%/năm, đáp ứng tốt 

nhiệm vụ chính trị. Huy động vốn ước tăng 

4,57 lần, dư nợ cho vay tăng 4,2 lần so với 

năm 2005. 
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Chính sách thu hút đầu tư được ban 

hành và vận dụng sáng tạo, nhiều cơ chế 

được ban hành và phát huy hiệu quả tích cực; 

huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực từ bên ngoài, cùng với chú trọng phát huy 

nội lực đã góp phần tăng cường tiềm lực và 

cơ sở vật chất kỹ thuật của tỉnh. Tổng vốn 

đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 50.220 tỷ 

đồng, gấp 4,2 lần so với giai đoạn 2001 - 

2005. 

Cơ cấu kinh tế vùng tiếp tục được 

điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của 

từng vùng. Vùng kinh tế dọc Quốc lộ 6 được 

tập trung đầu tư và phát huy vai trò động lực 

kinh tế tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các vùng phát 

triển; khu công nghiệp và các cụm công 

nghiệp, khu du lịch được tập trung đầu tư; 

các ngành dịch vụ phát triển khá mạnh; các 

vùng nguyên liệu tập trung gắn với các cơ sở 

công nghiệp chế biến sữa, chè, cà phê, mía 

đường, bia rượu, hoa quả... đang phát triển 

mạnh, đóng góp quan trọng vào sự tăng 

trưởng kinh tế. Vùng dọc sông Đà được khai 

thác và từng bước phát huy được tiềm năng 

lợi thế, đóng góp quan trọng trong bảo vệ 

môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các nhà máy thủy điện, nuôi trồng thủy 

sản, phát triển dịch vụ đường sông. Các 

chương trình về phát triển địa bàn vùng cao, 

biên giới, gắn phát triển kinh tế với củng cố 

quốc phòng, an ninh và ổn định dân cư; tập 

trung đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện các 

chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà 

tạm được thực hiện có hiệu quả và bước đầu 

tạo ra sự đổi mới quan trọng trên nhiều mặt. 

Tập trung ổn định và phát triển KT - 

XH ở các xã, bản đặc biệt khó khăn. Tăng 

cường các nguồn vốn của Trung ương, của 

tỉnh để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, ổn 

định sản xuất, định canh, định cư, xóa đói, 

giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, 

giáo dục; khai thác các nguồn lực về đất đai, 

lao động và các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 

hội trong vùng, đã tạo bước chuyển biến mới 

về sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần 

của đồng bào, hạn chế tình trạng du canh, du 

cư; góp phần thúc đẩy sự phát triển chung 

trong toàn tỉnh. 

Công tác sắp xếp, đổi mới các doanh 

nghiệp Nhà nước cơ bản hoàn thành kế 

hoạch; kinh tế dân doanh phát triển và hoạt 

động có hiệu quả hơn; kinh tế hợp tác và hợp 

tác xã, kinh tế hộ, kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài tiếp tục phát triển, tạo thêm việc làm 

cho người lao động, thu hút được nguồn lực 

của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và 

những lĩnh vực kinh doanh có lợi thế của địa 

phương. 

Thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm 

vụ di chuyển dân tái định cư (TĐC) Thủy 

điện Sơn La theo các mục tiêu, chỉ tiêu của 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính 

phủ giao. Nhiệm vụ di dân TĐC Thủy điện 

Sơn La quan hệ mật thiết với nhiệm vụ xây 

dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La và liên 

quan đến nhiều địa bàn, hộ gia đình, dân tộc 

và nhiều lĩnh vực như: Đất đai, phong tục tập 

quán, chế độ chính sách, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị cơ 

sở. Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền đã dành 

nhiều tâm sức, trí tuệ và tập trung cao sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, chỉ 

thị, thông báo kết luận và tổ chức các hội 

nghị chuyên đề, tổng kết thực tiễn, làm rõ 

những vấn đề mới đặt ra trong công tác di 

dân, trình Chính phủ ban hành cơ chế chính 

sách để lãnh đạo thực hiện; giải quyết 9 khó 

khăn lớn và chỉ đạo thực hiện thành quy 

trình. Công tác di chuyển 12.584 hộ dân 

TĐC đã hoàn thành vào ngày 15/4/2010, góp 

phần đưa tổ máy số 1 hoạt động vào cuối 

năm 2010 và khánh thành Nhà máy Thủy 

điện Sơn La vào năm 2012. Đời sống và sản 

xuất của nhân dân vùng TĐC từng bước ổn 

định, cải thiện, nội bộ đoàn kết thống nhất, 

giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, thực hiện tốt chính sách dân tộc của 

Đảng. 

Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục 

được đổi mới, phát triển và nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Cán bộ quản lý giáo 

dục và nhà giáo được quan tâm chăm lo. Các 
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ngành học, bậc học phát triển nhanh về quy 

mô trường lớp, số học sinh. Hoàn thành mục 

tiêu đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở và đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi; hệ thống các 

trường nội trú, bán trú được củng cố và phát 

triển. Mạng lưới cơ sở đào tạo, dạy nghề của 

tỉnh được mở rộng, góp phần cung cấp lao 

động đã được đào tạo phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. 

Hiệu quả hoạt động khoa học - công 

nghệ được nâng cao, cơ chế quản lý khoa học 

- công nghệ được đổi mới. Tập trung nghiên 

cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học - công 

nghệ và công tác quản lý, giảng dạy, học tập, 

sản xuất vào đời sống; nhiều đề tài khoa học 

đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại 

hiệu quả cao; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý hành chính được đẩy mạnh. 

Việc quản lý môi trường được chú trọng 

quan tâm hơn. 

Sự nghiệp y tế, bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe nhân dân được chăm lo đúng mức. 

Các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng 

đồng, công tác phòng chống dịch bệnh được 

quan tâm; nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đã 

được khống chế và đẩy lùi, giảm đáng kể các 

bệnh xã hội; thực hiện tốt hơn việc khám 

bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, 

các đối tượng chính sách. Mạng lưới y tế 

được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất 

được tăng cường đầu tư; công tác đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, giáo dục y đức được 

quan tâm.  

Sự nghiệp xây dựng và phát triển nền 

văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc 

chuyển biến tích cực đã thực sự là nền tảng 

tinh thần xã hội, là mục tiêu và động lực phát 

triển KT - XH. Mức hưởng thụ văn hóa, 

thông tin của đại bộ phận nhân dân được cải 

thiện. Các chủ trương, chính sách của Đảng, 

Nhà nước được phổ biến kịp thời, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố 

quốc phòng, an ninh, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu 

cực, tệ nạn xã hội. Truyền thống và bản sắc 

văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn 

và phát huy; các thiết chế văn hóa được chú 

trọng đầu tư. 

Sự nghiệp thể dục thể thao tiếp tục 

được phát triển sâu rộng tới mọi địa bàn và 

đạt kết quả tốt; thể thao thành tích cao được 

quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực; giáo 

dục thể chất trong trường học đã trở thành nề 

nếp, chất lượng được nâng lên. 

Thực hiện tốt chính sách xã hội, đảm 

bảo tiến bộ và công bằng xã hội; đời sống 

của các đối tượng chính sách được cải thiện 

và nâng lên đáng kể, không còn hộ chính 

sách thuộc diện đói, số hộ có mức sống khá 

tăng lên. Chương trình xóa đói giảm nghèo, 

công tác bảo trợ xã hội được triển khai sâu 

rộng và có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 

46% năm 2005 xuống còn 25% năm 2010; 

công tác hỗ trợ xóa nhà ở tạm đạt kết quả 

quan trọng. Cơ bản giảm được áp lực thiếu 

việc làm ở nông thôn và khu vực thành thị, 

số người lao động có việc mới tăng nhanh 

qua các năm. 

Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã 

hội bức xúc, đặc biệt là các tệ nạn xã hội. 

Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, 

chính sách phù hợp để tổ chức thực hiện tư 

tưởng chỉ đạo “Tập trung, thống nhất, toàn 

dân, toàn diện, kiên trì phòng chống ma túy” 

và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra”. Công tác quản lý, tổ chức cai 

nghiện, tái nghiện đạt kết quả tích cực; triệt 

phá cơ bản các điểm tệ nạn ma túy trên địa 

bàn; 82,43% tổng số đơn vị trong tỉnh đã đạt 

tiêu chuẩn không có ma túy; góp phần đắc 

lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo 

môi trường lành mạnh, thúc đẩy phát triển 

kinh tế xã hội. 

Công tác quốc phòng, an ninh đã được 

chú trọng quan tâm xây dựng và nâng cao 

tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong 

khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong tình hình mới. Chất lượng chính trị, 

sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang 
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được nâng lên. Đã kết hợp chặt chẽ phát triển 

kinh tế xã hội với củng cố tăng cường quốc 

phòng, an ninh, tạo được sức mạnh quốc 

phòng trên từng vùng, đáp ứng nhu cầu xây 

dựng kinh tế đi đôi với bảo vệ địa bàn. Tăng 

cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng, an ninh. Hoạt động của hội 

đồng giáo dục quốc phòng các cấp có chuyển 

biến tích cực, chất lượng giáo dục quốc 

phòng cho các đối tượng được nâng lên, góp 

phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh 

viên, các đoàn thể chiến sỹ lực lượng vũ 

trang nhân dân các dân tộc về nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Công tác hợp tác, đối ngoại với các 

tỉnh trong nước và nước ngoài được mở rộng 

nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, 

trình độ khoa học kỹ thuật và phát triển thị 

trường tiêu thụ cho các sản phẩm của tỉnh. 

Quan hệ hữu nghị toàn diện và hợp tác đặc 

biệt giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào tiếp 

tục được duy trì và phát huy hiệu quả, đặc 

biệt là mối quan hệ với tỉnh Hủa Phăn và 

Luông Pha Băng đã tạo nên sức mạnh đoàn 

kết, góp phần quan trọng vào việc thực hiện 

nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng 

tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và 

phát triển toàn diện. 

Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục 

được kiện toàn, phát huy dân chủ, tăng cường 

pháp chế XHCN. Hội đồng nhân dân có 

nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động, chất 

lượng và hiệu quả công tác được nâng lên, 

thực hiện tốt chức năng của cơ quan quyền 

lực Nhà nước ở địa phương, quyết định đúng 

đắn các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tập 

trung giám sát các lĩnh vực có nhiều vướng 

mắc và kiến nghị của cử tri; góp phần cải 

thiện cơ chế chính sách quản lý KT - XH, 

đẩy mạnh việc phòng ngừa đấu tranh chống 

tham nhũng, quan liêu mất dân chủ và những 

tiêu cực khác. 

Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo 

dục pháp luật đạt được kết quả quan trọng. 

Việc cải cách tư pháp có nhiều đổi mới và 

tiến bộ; vấn đề tiếp dân giải quyết đơn thư 

được chú trọng, khắc phục tình trạng đùn 

đẩy, thiếu trách nhiệm; hạn chế tình trạng 

khiếu kiện vượt cấp, không để xảy ra khiếu 

kiện đông người. Đẩy mạnh việc triển khai 

chương trình tổng thể về cải cách hành chính. 

Tập trung cải cách thủ tục hành chính; rà 

soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy 

phạm pháp luật; đổi mới chính sách cán bộ 

và công tác quản lý cán bộ; thực hiện đầy đủ 

nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ... 

Công tác đấu tranh phòng chống tham 

nhũng được triển khai tích cực, ban hành 

nhiều cơ chế chính sách về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí phù hợp với tình hình 

của địa phương, đảm bảo công khai, rõ ràng 

trong quản lý tài chính, ngân sách, tài sản 

công, trong xây dựng cơ bản và quản lý đất 

đai trên địa bàn tỉnh, tạo hành lang pháp lý 

thuận lợi phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát 

triển KT - XH. Các hành vi sai phạm đã được 

phát hiện, xử lý nghiêm minh, góp phần nâng 

cao niềm tin của cán bộ và nhân dân. 

Phong cách, lề lối làm việc được đổi 

mới theo hướng khoa học, quyết liệt, sâu sắc 

cơ sở, gắn bó với nhân dân, tích cực đôn đốc, 

kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ 

thị và tổng kết thực tiễn; đổi mới cách ban 

hành nghị quyết, chỉ thị, văn bản, hướng dẫn 

theo hướng ngắn gọn, thiết thực, cụ thể, rõ 

việc, rõ trách nhiệm, đổi mới nâng cao chất 

lượng công tác tư tưởng, cải tiến chế độ 

thông tin báo cáo, hội họp; thực hiện tốt 

nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao công tác 

phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng. 

5 năm qua, tập trung cao cho nhiệm 

vụ di dân TĐC thủy điện đã gặp không ít 

những khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh đã quyết tâm đạt được 

những kết quả quan trọng và khá toàn diện. 

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá; 

cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tiềm lực 
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kinh tế xã hội tăng lên đáng kể, nhiều mô 

hình phát triển kinh tế đang được nhân rộng; 

các vấn đề xã hội còn bức xúc đã được giảm 

đáng kể, được đông đảo nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh ủng hộ và thực hiện có hiệu quả; 

đời sống của nhân dân tiếp tục được cải 

thiện; chính trị - xã hội ổn định, khối đoàn 

kết các dân tộc được củng cố vững chắc, trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững; tiềm lực 

quốc phòng, an ninh được tăng cường; quan 

hệ đối ngoại phát triển toàn diện hơn; công 

tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực; năng 

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức 

cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị 

tiếp tục được kiện toàn, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã 

góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi 

chiến lược phát triển KT - XH 10 năm (2001 

- 2010) và 25 năm thực hiện công cuộc đổi 

mới. 

10 năm thực hiện chiến lược phát triển 

KT - XH, Sơn La đã đạt được những thành 

tựu quan trọng. Mục tiêu chủ yếu và hầu hết 

các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra. 

Thế và lực của tỉnh đã vững mạnh hơn; kinh 

tế đã có sự chuyển biến cơ bản, luôn giữ 

được mức tăng trưởng khá và đạt bình quân 

12,86%/năm; GDP năm 2010 tăng gấp 3,6 

lần so với năm 2000 và vượt 29,33% so với 

mục tiêu chiến lược; nhiều nhân tố mới xuất 

hiện như: Phát triển công nghiệp thủy điện, 

chương trình phát triển cây cao su, chế biến 

nông sản xuất khẩu, sản xuất rau hoa chất 

lượng cao, bò sữa, du lịch... tạo tiền đề quan 

trọng để đẩy mạnh CNH, HĐH, trọng tâm là 

CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. 

Sau 25 năm đổi mới, kinh tế xã hội 

của tỉnh Sơn La đã tăng trưởng vượt bậc, 

thoát ra khỏi tình trạng của tỉnh đặc biệt khó 

khăn; những định hướng lớn của tỉnh đã mở 

được thế phát triển đi lên; kinh tế thị trường 

theo định hướng XHCN phát triển ngày càng 

năng động và hiệu quả; đời sống vật chất tinh 

thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; bình 

đẳng giữa các dân tộc về quyền lợi và nghĩa 

vụ, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và cơ 

hội phát triển ngày càng được thực hiện tốt, 

quốc phòng, an ninh vững chắc; tạo tiền đề 

quan trọng để Sơn La tiếp tục phát triển 

nhanh mạnh và bền vững hơn trong giai đoạn 

tiếp theo. 

Đạt được những thành tựu trên là do 

những nguyên nhân về mặt khách quan: Sơn 

La là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về đất 

đai, khí hậu; nhân dân các dân tộc đoàn kết, 

cần cù, thông minh, sáng tạo trong công tác 

và sản xuất; được Trung ương Đảng, Quốc 

hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành, đoàn thể 

Trung ương quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ có 

hiệu quả, đặc biệt là việc xây dựng Nhà máy 

Thủy điện Sơn La đã tạo điều kiện thuận lợi 

cho Sơn La và các tỉnh Tây Bắc phát triển; 

nhiều cơ chế chính sách mới được ban hành, 

đã tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận 

lợi và động lực cho các thành phần kinh tế 

phát triển. Chương trình phát triển cây cao su 

tại Tây Bắc đã tạo ra tiền đề quan trọng trong 

việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Bên 

cạnh đó, về mặt chủ quan là sự lãnh đạo của 

các cấp ủy Đảng, với sự đổi mới mạnh mẽ về 

phương thức lãnh đạo, phương pháp chỉ đạo; 

lãnh đạo toàn diện và có trọng tâm, trọng 

điểm các mặt công tác; huy động được sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn 

xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Đội ngũ cán bộ từng bước được trưởng 

thành, vươn lên đáp ứng ngày càng tốt hơn 

yêu cầu, nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm 

cao, tạo ra niềm tin và động lực mới quyết 

tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao; phát huy truyền thống và sức mạnh 

đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của 

Đảng. 

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu 

KT - XH trong giai đoạn tới Đảng bộ và các 
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cấp ủy cơ sở xác định tiếp tục đổi mới phong 

cách và lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, 

phát huy dân chủ trí tuệ tập thể và trách 

nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, đi sâu, đi sát cơ sở lắng nghe ý kiến của 

nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân 

dân. Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến 

đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính 

trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ 

sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong công 

cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

thôn; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, 

thách thức; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 

cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng tích cực; tăng cường ứng dụng 

khoa học - công nghệ; nâng cao đời sống tinh 

thần vật chất của nhân dân, đảm bảo an ninh, 

quốc phòng; mở rộng tăng cường đối ngoại. 

Kế thừa thành tựu của 25 năm đổi 

mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn 

La phát huy truyền thống đoàn kết và cách 

mạng, năng động và sáng tạo, tích cực chủ 

động, tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ ngành, 

Trung ương, Chính phủ và Nhà nước, phấn 

đấu sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển 

khá trong khu vực miền núi phía Bắc, xứng 

đáng là Thủ đô của vùng Tây Bắc giàu truyền 

thống cách mạng, anh dũng kiên cường trong 

kháng chiến chống giặc ngoại xâm, năng 

động vững vàng trong xây dựng và phát triển 

kinh tế; góp phần cùng cả nước thực hiện 

mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản 

trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện 

đại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
 

TS. Thào Xuân Sùng 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La  

 (Sơn La - 115 năm vinh quang 

 một chặng đường phấn đấu.- H.: 

 Chính trị - Hành chính, 2010) 
 

 
 

 

                                                  
 

TRÍCH BÀI PHÁT BIỂU KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM,  

QUỐC KHÁNH 2/9; NGÀY GIÀNH CHÍNH QUYỀN TẠI SƠN LA VÀ 

NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH 
 

... 

Năm 2015, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua sôi nổi lập thành tích 
chào mừng các ngày trọng đại của đất nước, của tỉnh; chào mừng đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ; tăng cường công 
tác kiểm tra nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Trong đó, 
đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

(1) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế theo kế hoạch; duy trì được tốc độ 
tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng 
sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6,89%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.013 tỷ đồng, 
bằng 71,9% dự toán năm. 

(2) Công tác ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng tái định cư Thủy điện 
Sơn La, Thủy điện Hòa Bình tiếp tục được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Chỉ đạo vận 
hành cơ chế điều chỉnh vốn để thanh toán kịp thời hơn; ban hành mẫu Báo cáo thông tin 
các nhà thầu để chủ đầu tư xem xét trước khi ký hợp đồng đảm bảo chặt chẽ hơn; đang 
giải quyết dứt điểm việc bồi thường hỗ trợ đối với các hộ di chuyển thuộc mặt bằng công 
trường Thủy điện Sơn La, Thủy điện Nậm Chiến và một số tồn đọng khác; chỉ đạo chuẩn 
bị các điều kiện để tổ chức tổng kết công tác bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án 
Thủy điện Sơn La vào đầu năm 2016; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương 
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trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ổn định đời sống dân tái định cư giai đoạn 2 
Thủy điện Sơn La (riêng tỉnh Sơn La khoảng 11.000 tỷ); rà soát đề nghị cho phép lập, 
trình duyệt đề án (giai đoạn 4) ổn định dân tái định cư Thủy điện Hòa Bình trên địa bàn 

tỉnh. 

(3) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Cấp 
ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung quán triệt, triển khai thực 
hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và 
công tác bảo vệ an ninh trật tự. Chỉ đạo kịp thời các hoạt động cứu hộ, cứu nạn; tổ chức 
thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân các điểm bị ảnh hưởng do lũ bão 

gây ra. 

(4) Tập trung chỉ đạo cơ sở tiến hành đại hội Đảng theo kế hoạch, ngày 31/3/2015 
đã tổ chức hội nghị đánh giá về đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đến ngày 
30/3/2015 đã đại hội xong 4.719 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhân sự đúng phương 
án đã duyệt đạt trên 99,73%. Ngày 01/6/2015 đã tổ chức hội nghị đánh giá đại hội các chi 
bộ, đảng bộ cơ sở; đến hết tháng 6 đã đại hội xong 998 tổ chức cơ sở Đảng, nhân sự 
đúng phương án đã duyệt đạt 99,71%. Ngày 01/9/2015 sẽ tổ chức hội nghị đánh giá về 
công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đến ngày 
13/8/2015 đã đại hội xong 18/18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; nhân sự đúng phương án đã 
duyệt đạt 100%, số tái cử ban chấp hành đảng bộ cấp huyện là 401 đồng chí chiếm 

68,9%. 

(5) Chỉ đạo sơ kết, tổng kết 12 chuyên đề phục vụ cho công tác lãnh đạo của Tỉnh 
ủy và xây dựng Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 
2020; ngày 19/7/2015 đã trình Bộ Chính trị theo quy định; đã tổ chức xin ý kiến và tiếp thu 
ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị xong trước ngày 20/8/2015; đang 
hoàn tất các công việc còn lại để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự kiến tổ 

chức từ ngày 22 - 25/9/2015 (khai mạc vào ngày 23/9/2015). 

 (6) Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và 
kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh với 12 hoạt động. Trong đó có 05 hoạt động chính: 
(1) Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La (gắn với đón nhận Huân chương Hồ Chí 
Minh và Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La); (2) công bố quy 
hoạch chi tiết 1/500 khu xây dựng Quảng trường nơi đặt Tượng đài Bác Hồ với đồng bào 
các dân tộc Tây Bắc; (3) phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La qua vệ tinh 
VINASAT 1; (4) công bố xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La đạt tiêu chí nông thôn mới 
(ngày 14/8/2015 vừa qua đã tổ chức Lễ công bố và tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm 
để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị công bố thêm 02 
xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015 đó là xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai 
và xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; (5) đẩy mạnh chương trình làm đường giao thông 
nông thôn. Riêng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào (tại bản Lao Khô, xã 

Phiêng Khoài, huyện Yên Châu), sẽ tổ chức khánh thành vào đầu năm 2016. 

Thực hiện Nghị quyết số 41 và 63 về làm đường bê tông nội tổ bản của HĐND tỉnh, 
từ năm 2013 đến nay toàn tỉnh đã làm được 1.743 tuyến, dài 640km, tổng kinh phí 676 tỷ 
(ngân sách Nhà nước hỗ trợ 224 tỷ, chiếm 33%). Trong năm 2015 (nhân kỷ niệm 120 năm 
thành lập tỉnh), tỉnh đã phát động làm 1.200 tuyến đường (mỗi huyện, thành phố làm 100 
tuyến đường); số đăng ký thực hiện khoảng 2.100 tuyến, dài trên 1.000 km; đăng ký làm 
vỉa hè, rãnh thoát nước 74 tuyến, dài 64km (đến hết tháng 8 đã thực hiện 460 tuyến 
đường, dài 204km; sau mùa mưa sẽ đẩy mạnh thực hiện theo đăng ký). Thực hiện Nghị 
quyết số 61 của HĐND tỉnh, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ và vận động nhân dân 
đóng góp làm bếp ăn, vườn rau, đã tổ chức nấu ăn tập trung tại 214 trường cho trên 23 
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nghìn học sinh ở 11/11 huyện; nhờ đó mà không còn tình trạng học sinh ở các xã, bản 
đặc biệt khó khăn bỏ học; chất lượng học và dạy được nâng cao. Đã tổ chức hội nghị 
đánh giá 02 năm thực hiện 03 nghị quyết trên để có bổ sung, sửa đổi kịp thời; ban hành 
Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/5/2015 về đẩy mạnh cuộc vận động các tổ chức, cá nhân 
hiến đất làm đường và nhà bếp nấu ăn cho học sinh; mở rộng việc thực hiện cơ chế 
“nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả việc thực hiện 
các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ cộng đồng, xây dựng nông 
thôn mới… 

 (7) Được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Sơn 

La xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường, 

tại thành phố Sơn La (theo Công văn số 8462-CV/CPTW ngày 15/8/2014); Thủ tướng 

Chính phủ đồng ý bổ sung Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030 

(Công văn số 2124/TTg-KGVX ngày 30/10/2014); Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 

Ban Chỉ đạo thực hiện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 2156) và 4 tiểu ban giúp việc cho Ban Chỉ 

đạo. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quyết định về địa điểm, tên quảng trường, thông qua 

Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng 

trường tại thành phố Sơn La gồm nhiều dự án ((1) Quảng trường; (2) nhóm Tượng đài 

Bác Hồ gắn với lễ đài; (3) Đền thờ Bác Hồ; (4) Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; (5) 

Bảo tàng tổng hợp; (6) và các hạng mục khác: Đường giao thông nội bộ, đồi cảnh quan, 

vườn hoa hai bên sân Quảng trường, Khu ao cá Bác Hồ…); việc thông qua đề án là bước 

thống nhất về chủ trương đầu tư, là cơ sở để UBND tỉnh giao cho các cơ quan chuyên 

môn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư 

công, đề xuất chủ trương đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định, 

báo cáo HĐND tỉnh theo quy định xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư từng dự án; chỉ 

đạo hoàn thiện phương án quy hoạch chi tiết 1/500 để sớm công bố công khai quy hoạch. 

Đây là Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tỉnh đã tổ chức đi học tập, rút kinh nghiệm tại 

một số tỉnh đã và đang xây dựng Tượng đài Bác Hồ, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Ban Chỉ đạo 2156 đang chỉ đạo điều chỉnh dự thảo quy hoạch chi tiết 1/500 đảm 

bảo tính khoa học, hiệu quả và tiết kiệm; việc bố trí vốn triển khai đề án theo phân kỳ đầu 

tư, đảm bảo huy động phát huy có hiệu quả tổng thể các nguồn lực trong quá trình phát 

triển của tỉnh. Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường 

đặt tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là thể hiện tấm lòng biết ơn sâu nặng của Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân các dân tộc khu vực Tây Bắc nói chung; Đảng bộ, chính quyền 

và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với tình cảm to lớn mà Bác Hồ đã dành 

cho đồng bào các tỉnh Tây Bắc. Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội vô 

cùng to lớn, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, 

truyền thống yêu nước của các thế hệ hôm nay và mai sau, thể hiện đạo lý “uống nước 

nhớ nguồn” và quyết tâm mãi mãi đi theo con đường của Bác, học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức của Người, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và 

nhân dân các dân tộc Sơn La - Tây Bắc. Công trình còn là địa chỉ đỏ về du lịch cho khách 

tham quan trong và ngoài nước; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ 

thuật của thành phố Sơn La, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II vào năm 

2020. 
... 

                                                                                                                    Hoàng Văn Chất 

                                                                                                                 Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 

                                                                                                            (Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La) 
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ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT, NÂNG CAO Ý CHÍ, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG,  

PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012 
                                                                                                                    

Năm 2011, năm đầu 

tiên thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XI và Đại hội Đảng các 

cấp, được sự quan tâm chỉ 

đạo giúp đỡ của Trung ương 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 

Đảng bộ chính quyền và 

nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh đã kế thừa và phát huy 

thành tựu của những năm 

trước, tranh thủ thời cơ thuận 

lợi, vượt qua khó khăn thách 

thức, nỗ lực phấn đấu vươn 

lên đạt được những thành tựu 

quan trọng và khá toàn diện. 

Năm qua nền kinh tế 

của tỉnh tiếp tục duy trì tốc 

độ tăng trưởng khá, giá trị 

tổng sản phẩm GDP trong 

tỉnh tăng 12,4% so với năm 

2010; cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch tích cực, tỷ trọng các 

ngành trong GDP: Nông 

nghiệp 44,54%; công nghiệp, 

xây dựng 20,52%; dịch vụ 

34,93%. Chương trình phát 

triển cây cao su được triển 

khai tích cực, diện tích cây 

cao su hiện có đạt 6.436ha. 

Thu ngân sách tại địa 

phương đạt 1.325 tỷ đồng, 

tăng 47% so với năm 2010; 

tổng vốn đầu tư toàn xã hội 

thực hiện 13.668 tỷ đồng. 

Công cuộc xóa đói giảm 

nghèo đạt kết quả quan 

trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn 34,6%. Đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân các 

dân tộc trong tỉnh tiếp tục 

được cải thiện. Cuộc vận 

động đấu tranh phòng chống 

và kiểm soát ma túy tiếp tục 

thu được kết quả quan trọng. 

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo 

được các cấp các ngành, toàn 

xã hội quan tâm chỉ đạo thực 

hiện góp phần nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực của 

tỉnh. Việc chăm sóc sức khỏe 

nhân dân, phòng chống dịch 

bệnh có bước tiến bộ. Xây 

dựng kết cấu hạ tầng, giao 

đất sản xuất, ổn định đời 

sống và sản xuất của các hộ 

dân tái định cư Thủy điện 

Sơn La được triển khai thực 

hiện tích cực, bảo đảm tiến 

độ tích nước và phát điện các 

tổ máy số 2, số 3 và số 4 Nhà 

máy Thủy điện Sơn La. 

Quốc phòng, an ninh được 

giữ vững. Quan hệ đối ngoại 

và hợp tác quốc tế được mở 

rộng và tăng cường, nhất là 

mối quan hệ đoàn kết; quan 

hệ hữu nghị đặc biệt và hợp 

tác toàn diện giữa Sơn La với 

các tỉnh Bắc Lào có bước 

phát triển mới. 

Công tác cải cách 

hành chính có mặt tiến bộ; 

phòng chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí được chỉ đạo kiên 

quyết. Cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội Khóa XIII và bầu 

cử đại biểu Hội đồng Nhân 

dân các cấp (nhiệm kỳ 2011 - 

2016) được tiến hành thành 

công tốt đẹp. Phương thức 

lãnh đạo; năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của các cấp 

ủy và tổ chức Đảng tiếp tục 

đổi mới nâng cao về nhiều 

mặt. Hệ thống chính trị được 

củng cố, tăng cường và hoạt 

động hiệu quả, ngày càng 

đáp ứng tốt hơn yêu cầu, 

nhiệm vụ và nguyện vọng 

của nhân dân. 

Cuộc vận động “Học 

tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh” được 

toàn Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc thực hiện một 

cách sâu rộng, phong phú 

sáng tạo, góp phần củng cố 

ngày càng vững chắc niềm 

tin và tình cảm của nhân dân 

các dân tộc tỉnh Sơn La đối 

với Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

quang vinh. 

Thay mặt Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

tôi nhiệt liệt biểu dương 

đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, 

các ngành, các cấp, các tổ 

chức đoàn thể chính trị xã 

hội trong tỉnh đã nỗ lực phấn 

đấu, đạt được những kết quả 

quan trọng khá toàn diện 

trong thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2011, tạo tiền đề thuận 

lợi cho sự phát triển năm 

2012 và những năm tiếp 

theo. 

Để tiếp tục thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

XI của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIII, ngày 02/12/2011 Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 12 

NQ/TU về phương hướng 
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nhiệm vụ năm 2012 với 6 

nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu 

đột phá và các chủ trương 

giải pháp cụ thể. Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh xác định 

tư tưởng chỉ đạo là: Đoàn 

kết, thống nhất, nêu cao ý chí 

tự lực tự cường, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi mục tiêu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế 

xã hội năm 2012. 

Phấn đấu phát triển 

kinh tế tăng trưởng nhanh và 

bền vững; thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp kiềm chế 

lạm phát, ổn định kinh tế vĩ 

mô, duy trì mức tăng trưởng 

khá và hợp lý gắn với cơ cấu 

lại nền kinh tế, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh của nền kinh tế. Đẩy 

mạnh và làm tốt hơn nữa 

công tác quy hoạch, xây 

dựng, quản lý đô thị và xây 

dựng nông thôn mới theo 

quy hoạch gắn với quản lý và 

khai thác hiệu quả tài 

nguyên. Tranh thủ huy động 

các nguồn lực tăng cường 

đầu tư kết cấu hạ tầng, trong 

đó tập trung ưu tiên xây 

dựng nông thôn mới, các bản 

có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn. Chăm lo 

phát triển văn hóa và đảm 

bảo an sinh xã hội; từng 

bước ổn định sản xuất và đời 

sống của nhân dân vùng tái 

định cư các công trình thủy 

điện; đẩy mạnh xóa đói giảm 

nghèo, cải thiện và nâng cao 

đời sống nhân dân; đẩy mạnh 

cải cách hành chính. Giữ 

vững ổn định chính trị, củng 

cố quốc phòng, bảo đảm an 

sinh, trật tự an toàn xã hội. 

Nâng cao hiệu quả công tác 

đối ngoại và hội nhập quốc 

tế. 

Thực hiện tốt 3 khâu 

đột phá: Tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách hành chính, trọng 

tâm là cải cách thủ tục hành 

chính; phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao; tập trung 

xây dựng hạ tầng kinh tế - xã 

hội. 

Phấn đấu tốc độ tăng 

tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 

13% - 13,5%; Cơ cấu GDP: 

Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

40,9%, công nghiệp - xây 

dựng 20,2%, dịch vụ 38,9%; 

tạo lập các điều kiện cần 

thiết để kinh tế phát triển ổn 

định, bền vững, bảo đảm an 

sinh xã hội. Đẩy mạnh 

chương trình phát triển cây 

cao su, phấn đấu năm 2012 

trồng mới trên 2.500ha cây 

cao su; tăng cường công tác 

quản lý, bảo vệ, khôi phục và 

phát triển vốn rừng. 

Thực hiện tốt dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 

2012, trong đó thu ngân sách 

địa phương đạt 1.650 tỷ 

đồng, tăng 20% so với năm 

2011. 

Thực hiện có hiệu quả 

chương trình xây dựng nông 

thôn mới; tập trung đầu tư 

kết cấu hạ tầng nông thôn, 

nhất là địa bàn sản xuất, hệ 

thống thủy lợi, đường giao 

thông, nước sinh hoạt, điện, 

trung tâm giống, dịch vụ 

thương mại, trường học, trạm 

xá, nhà văn hóa... 

Tập trung lãnh đạo 

từng bước ổn định đời sống 

nhân dân các vùng tái định 

cư Thủy điện Sơn La, Thủy 

điện Hòa Bình và các công 

trình, dự án khác trên địa bàn 

tỉnh; ổn định sản xuất và đời 

sống nhân dân ở các xã, bản 

còn đặc biệt khó khăn; vùng 

chưa có điều kiện phát triển 

bền vững. 

Khuyến khích phát 

triển mạnh sản xuất công 

nghiệp gắn với nâng cao chất 

lượng và khả năng cạnh 

tranh của sản phẩm. Tăng 

năng lực các ngành sản xuất 

công nghiệp, các sản phẩm 

thị trường đang có nhu cầu; 

phát triển công nghiệp chế 

biến, nhất là chế biến nông 

lâm sản. 

Tiếp tục hoàn thiện 

các cơ chế chính sách nhằm 

khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân tham gia đầu tư phát 

triển trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện tốt chương 

trình mục tiêu quốc gia về 

văn hóa, đẩy mạnh phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. 

Tiếp tục đổi mới, 

nâng cao chất lượng giáo dục 

- đào tạo, chất lượng nguồn 

nhân lực. Nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động 

giáo dục; bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ quản lý và giáo viên. 

Tăng cường xã hội 

hóa giáo dục, nhất là bậc tiểu 

học và mẫu giáo. Thực hiện 

có hiệu quả Đề án đào tạo 

cán bộ có trình độ thạc sỹ, 

tiến sỹ ở nước ngoài. 

Đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

đời sống, sản xuất; tăng 

cường công tác chuyển giao 

khoa học kỹ thuật cho người 
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lao động. Quan tâm đầu tư 

nâng cấp các cơ sở khám, 

chữa bệnh, giáo dục y đức; 

đẩy mạnh xã hội hóa công 

tác chăm sóc sức khỏe nhân 

dân. 

Huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và quần chúng nhân 

dân trong việc đẩy mạnh xóa 

đói giảm nghèo, chăm lo đời 

sống của các đối tượng chính 

sách, nhân dân vùng bị ảnh 

hưởng của thiên tai; phấn 

đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 

4% so với năm 2011, tạo 

việc làm mới cho 16.500 

người, xuất khẩu khoảng 400 

lao động. 

Triển khai có hiệu quả 

Đề án về công tác phòng, 

chống ma túy; duy trì vững 

chắc kết quả công tác phòng 

chống ma túy, giữ vững các 

đơn vị đạt tiêu chuẩn không 

có ma túy, tập trung xây 

dựng các đơn vị cơ bản đạt 

và đạt tiêu chuẩn không có 

ma túy; tập trung triệt xóa tất 

cả các điểm tệ nạn ma túy có 

biểu hiện hoạt động. 

Củng cố quốc phòng, 

an ninh; tăng cường công tác 

đối ngoại. Gắn nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội với 

củng cố quốc phòng, an ninh. 

Tăng cường các biện pháp 

đảm bảo an ninh biên giới, 

an ninh nông thôn, khả năng 

phòng thủ, giữ vững an ninh 

chính trị trong mọi tình 

huống. 

         Giữ vững an ninh chính 

trị, đảm bảo trật tự an toàn xã 

hội; kiên quyết đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; đẩy mạnh phong 

trào toàn dân tham gia đấu 

tranh, tố giác tội phạm; tăng 

cường tấn công truy quét các 

điểm tệ nạn xã hội. 

Tiếp tục đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh 

hiệu quả, thiết thực, sâu rộng 

trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Đẩy mạnh hợp tác 

quốc tế, đặc biệt với các tỉnh 

Bắc Lào, xây dựng biên giới 

ổn định và phát triển toàn 

diện, tạo môi trường thuận 

lợi cho sự phát triển của tỉnh. 

Tập trung chỉ đạo đẩy 

mạnh cải cách hành chính, 

trọng tâm là cải cách và minh 

bạch hóa các thủ tục hành 

chính, chấn chỉnh việc thực 

hiện đề án một cửa, đảm bảo 

hoạt động có hiệu quả; tập 

trung rà soát, bổ sung, hoàn 

thiện chức năng nhiệm vụ và 

cơ cấu tổ chức của các cơ 

quan hành chính Nhà nước. 

Tăng cường chất lượng hoạt 

động của các cơ quan tư 

pháp, nội chính. 

Nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của 

các cấp ủy và tổ chức Đảng 

nhất là tổ chức Đảng cơ sở; 

củng cố, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị. Tập trung 

làm tốt công tác xây dựng 

Đảng, nhất là xây dựng Đảng 

về chính trị, tư tưởng, phòng 

ngừa và ngăn chặn kịp thời 

những biểu hiện suy thoái về 

tư tưởng, chính trị và phẩm 

chất đạo đức cách mạng của 

một số cán bộ đảng viên. 

Chú trọng cải cách thủ tục 

hành chính trong Đảng để 

phát huy và tăng cường vai 

trò lãnh đạo của tổ chức 

Đảng, hiệu quả quản lý và 

điều hành của chính quyền, 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể. 

Nhân dịp đầu xuân 

Nhâm Thìn, thay mặt Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, tôi gửi tới cán bộ, chiến 

sỹ và đồng bào các dân tộc 

trong tỉnh lời chúc mừng 

năm mới tốt đẹp nhất, tiếp 

tục phát huy truyền thống 

đoàn kết cách mạng, nỗ lực 

phấn đấu, tận dụng thời cơ, 

thuận lợi; vượt qua khó khăn, 

thách thức, nêu cao tinh thần 

thi đua yêu nước, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2011 và những năm tiếp 

theo, xây dựng tỉnh nhà phát 

triển bền vững. Năm mới 

thắng lợi mới! 
 

Thào Xuân Sùng                                                                                             

Bí thư Tỉnh ủy                                                                                        

(Báo Sơn La 

Xuân Nhâm Thìn 2012)
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PHÁT HUY HIỆU QUẢ MỌI NGUỒN LỰC 

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2014, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, 
tỉnh Sơn La còn gặp phải nhiều khó khăn thách thức, do tác động bất lợi của thiên tai, khí hậu, 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp... Song, được sự quan tâm lãnh đạo và sự tạo điều 
kiện giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh 
đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ 
của HĐND tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang 
trong toàn tỉnh, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết 
quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 
11,28% so với năm 2013. GRDP bình quân đầu người đạt 1.143 USD (tương đương 24,1 triệu 
đồng/người/năm) tăng 14,29% so với năm 2013. Thu ngân sách  trên địa bàn đạt 2.860 tỷ đồng, 
bằng 137% so với thực hiện năm 2013, vượt 36,2% so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 
tỉnh giao. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát giá cả thị trường, là năm có chỉ số giá tăng 
thấp nhất kể từ năm 2008 trở lại đây; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu lĩnh 
vực đầu tư công, rà soát nợ xây dựng cơ bản và xây dựng phương án xử lý đảm bảo năm 2015 
cơ bản xử lý nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tập trung cao cho 
nhiệm vụ ổn định đời sống, sản xuất cho 12.584 hộ dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La và 
1.830 hộ dân tái định cư dự án Thủy điện Hòa Bình, trong đó tập trung hoàn thành chi trả, bồi 
thường thiệt hại cho các hộ dân tái định cư; hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm; tăng 
cường công tác khuyến nông, khuyến công, hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi ngành nghề tới các hộ 
tái định cư; lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt các chính sách an 
sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực; lĩnh vực y tế đã tích cực và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng và chống 
một số dịch bệnh có diễn biến phức tạp; chỉ đạo nấu ăn tập trung cho 198 trường phổ thông có 
học sinh bán trú tại các xã đặc biệt khó khăn, còn 97 trường sẽ tiếp tục triển khai trong năm 
2015; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo. Công tác đấu 
tranh phòng chống ma túy tiếp tục thu được những kết quả tích cực, tập trung giải quyết các địa 
bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, đấu tranh, phối hợp triệt phá các chuyên án lớn, các nhóm 
có vũ trang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Tiếp tục mở rộng trao đổi thông tin với 
các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế để vận động, thu hút đầu tư; tăng cường mối quan hệ hữu 
nghị và hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực với các tỉnh Bắc Lào; phối hợp giải quyết kịp thời 
các vấn đề phát sinh, xây dựng tuyến biên giới đoàn kết, hữu nghị và phát triển toàn diện; chủ 
động phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc chuẩn bị Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc; chủ động triển 
khai các nội dung liên quan đến Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc 
Tây Bắc tại thành phố Sơn La. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014 còn một 
số hạn chế: Tăng trưởng kinh tế tuy đạt kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng 
nhưng còn chậm và chưa vững chắc; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh 
vực, các thành phần kinh tế vẫn còn thấp; tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự 
án và giải ngân thanh toán một số nguồn vốn còn chậm; quy mô, sức cạnh tranh của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của các loại hình 
doanh nghiệp không cân đối, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; 
việc làm, thu nhập, đời sống của nhân dân ở một số vùng chưa thực sự được cải thiện, nhất là 
đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, biên giới; công tác cải cách hành chính chậm đổi 
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mới, chất lượng dịch vụ công còn hạn chế, quy trình, thủ tục giữa các khâu, sự phối kết hợp 
giữa các cấp, các ngành, các đơn vị chưa đồng bộ và chặt chẽ, do đó gây phiền hà, ảnh hưởng 
đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp...  

Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) được dự báo có sự ổn định và 
phục hồi với mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tuy 
nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức, khó khăn. Mục tiêu trong năm 2015 là tập trung khai thác, 
phát huy các tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, 
các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục 
tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bền vững. Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế theo chủ trương chung của Chính phủ, đẩy 
mạnh sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước, kế hoạch đầu tư công và tập trung nguồn lực ưu tiên 
tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đổi mới và nâng cao chất 
lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Đảm bảo 
an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm 
và tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính 
và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an 
ninh và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là quan hệ hữu nghị 
với các tỉnh Bắc Lào. 

Bám sát mục tiêu tổng quát, trong năm 2015, tỉnh ta phấn đấu mức tăng trưởng tổng sản 
phẩm trong tỉnh đạt 10,5%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.852 tỷ đồng; tổng huy động vốn 
đầu tư toàn xã hội đạt 13.600 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 23%... Để hoàn 
thành cao nhất các mục tiêu đề ra, trong năm 2015, UBND tỉnh sẽ tập trung nỗ lực tổ chức triển 
khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trên các lĩnh vực, trong đó tập trung cao vào các 
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu một số 
ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ; tăng cường các giải pháp huy động vốn đầu tư, 
tăng thu cho ngân sách Nhà nước, kiểm soát giá cả thị trường. Cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế theo hướng hợp 
lý và bền vững. Tập trung thực hiện nhiệm vụ ổn định sản xuất, đời sống nhân dân vùng tái định 
cư các dự án thủy điện, nhân dân các xã, bản còn đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, vùng có 
nguy cơ sạt lở cao, vùng chưa có điều kiện phát triển bền vững. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm 
nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đế xã hội còn nhiều phức tạp như: Ma túy, di 
dịch cư tự do, tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề 
quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tập trung thực hiện mạnh mẽ 
công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công 
tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững 
mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại.  

Bước vào năm mới, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tạo tiền đề thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2016 - 2020, đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi 
phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. 

                                                                   Cầm Ngọc Minh 

                                                                                 Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

                                                                        (Báo Sơn La - Ngày 02/01/2015 - Số 5534 + 5535) 
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TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 
            

Năm 2012, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành 
quyết liệt của UBND tỉnh, cùng nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân 
dân các dân tộc, tỉnh ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ, kế 
hoạch đề ra, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013. 

Có thể nói, năm 2012, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh ta phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới làm cho 
kinh tế trong nước phát triển chậm lại, giá cả nhiều mặt hàng tăng, tiêu thụ sản phẩm của 
nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, lượng hàng tồn kho lớn, chưa tiếp cận nguồn vốn vay 
thuận lợi, một số doanh nghiệp lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản, việc làm cho người 
lao động không ổn định, đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng cao, vùng xa xôi hẻo 
lánh gặp nhiều khó khăn... 

Với những giải pháp phù hợp, lựa chọn bước đi thích hợp và vận dụng có hiệu quả các 
chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn địa phương, tỉnh ta đã đạt nhiều kết quả 
quan trọng: Giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 10,28% so với năm 2011, công 
nghiệp - xây dựng tăng 8,21%; giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp tăng 4,75%, khu vực 
dịch vụ tăng 15%, thu ngân sách Nhà nước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2011, 
tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 22,7 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 
12.176 tỷ đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 10.506 lượt người; chương trình phát triển cây 
cao su tiếp tục được triển khai; một số cây trồng và mặt hàng chiến lược có lợi thế của tỉnh 
được duy trì và phát huy như chè, cà phê, sữa, mía đường, ngô hàng hóa, hoa quả chất 
lượng cao... Công tác trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng đã được chú trọng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác ổn định đời sống và 
sản xuất của nhân dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La đạt được nhiều kết quả quan trọng; 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ, hoạt động văn hóa xã hội cơ bản đáp ứng 
yêu cầu hưởng thụ của nhân dân; công tác phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội được triển 
khai quyết liệt, nhất là công tác phòng chống tội phạm đã thu được kết quả quan trọng; công 
tác quốc phòng được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường và mở rộng, nhất là với 
các tỉnh Bắc Lào. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường xúc 
tiến đầu tư... 

Tuy nhiên, trên một số lĩnh vực còn bộc lộ những tồn tại như: Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế chưa đạt kế hoạch đề ra và chưa bền vững; nhiều dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ; 
vốn đầu tư phát triển còn dàn trải; một bộ phận nhân dân vùng Dự án di dân tái định cư thủy 
điện còn gặp khó khăn trong sản xuất và đời sống; các tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm còn 
diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, tai nạn giao thông còn xảy ra khá nghiêm trọng; 
công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách lề lối làm việc và phong cách phục vụ 
của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu 
cầu. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, các 
cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo cải 
thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và công bằng xã hội. Giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an 
ninh nhân dân vững mạnh. Huy động tối đa các nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng, ưu tiên 
phát triển các công trình trọng yếu như đường, điện vào trung tâm xã khó khăn và một số 
công trình thiết yếu khác. Tập trung thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành 
các dự án, công trình trọng điểm, tạo đột phá cho nền kinh tế; chú trọng phát triển các vùng 
kinh tế trọng điểm, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, thực hiện tốt công tác dân số kế 
hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thực hành tiết kiệm, chống tham 
nhũng lãng phí... Tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản 
xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn giúp doanh 
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nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, 
tăng thu cho ngân sách; khuyến khích và hỗ trợ đầu tư tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm 
cơ hội đầu tư vào địa bàn. Làm tốt công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền, vận động và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân khi 
thu hồi đất; khuyến khích nhân dân hiến đất cho Nhà nước xây dựng các công trình công 
cộng phục vụ dân sinh và xây dựng nông thôn mới. Rà soát và thực hiện đúng tiến độ các 
chương trình, đề án, công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình nông thôn mới; xây dựng, bổ 
sung Quy hoạch phát triển chung của tỉnh; xây dựng và thông qua chương trình phát triển kết 
cấu hạ tầng đồng bộ; chương trình phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; thực hiện các khu 
quy hoạch đô thị đã được duyệt, tích cực xây dựng các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường 
vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT- XH, quốc phòng, an ninh; quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản, 
quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng (nhất là rừng đặc dụng, rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ 
sông Đà), tăng cường kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường, thực hiện nghiêm ngặt các 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính 
sách, chế độ cho các gia đình có công với nước, nêu cao truyền thống “uống nước nhớ 
nguồn”, giáo dục ý thức, truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh công 
tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn; củng cố khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh; nâng cao trách nhiệm 
của cán bộ, công chức viên chức khi thi hành công vụ. Triển khai có hiệu quả các phong trào 
thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh trong 
năm 2013. 

Năm 2013, năm có tính chất bản lề của kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2011 - 
2015, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 
đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. 
 

                                                                                                          Huy Nghĩa 

                                                                        (Báo Sơn La - Ngày 03/01/2013 - Số 5121 + 5122) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC SƠN LA  

         ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2014 
 

Năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục nỗ lực 
phấn đấu vươn lên, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng,  
an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị.  

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu tiếp 
tục chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, các lĩnh vực, các vùng và các thành phần kinh 
tế có bước phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Tổng sản phẩm trong 
tỉnh tăng 11,28% so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, khu vực 
nông lâm nghiệp chiếm 31,05%, công nghiệp - xây dựng chiếm 26,65%, dịch vụ chiếm 42,3%. 
Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.860 tỷ đồng, bằng 137% so với thực hiện năm 2013. 

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 61 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú, từ tháng 
7/2013 đến hết năm 2014 đã tổ chức làm nhà bếp, vườn rau và tổ chức nấu ăn tập trung tại 198 
trường với 33.434 học sinh bán trú ở các xã, bản đặc biệt khó khăn. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị 
xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính 
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phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu”; khởi công xây 
dựng “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại thành phố Sơn La. 

Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn và 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh 
xã hội. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 25% (giảm 2% so với năm 
2013); đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện, 
quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, người có công và đồng bào vùng khó khăn. 

Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết; an ninh chính trị ổn định, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác đấu tranh 
phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy được tăng cường. Triển khai thực hiện có hiệu quả 
phương án đấu tranh với tội phạm ma túy, giải quyết được địa bàn trọng điểm về ma túy. Công 
tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng và tăng cường, phù hợp với điều kiện của tỉnh; củng cố, tôn 
tạo, tăng dày mốc quốc giới Việt Nam - Lào. 

Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách; 
quan tâm đầu tư đối với vùng khó khăn, biên giới, các chương trình, dự án trọng điểm; tập trung 
đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chủ trương tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, rà soát và có phương án đối 
với các dự án tồn đọng. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND và Nghị 
quyết số 63/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao của nhân 
dân và tập trung thực hiện có hiệu quả: Làm được 1.489 tuyến đường bằng bê tông xi măng, dài 
518km, tổng vốn 550 tỷ đồng trong đó Nhà nước hỗ trợ 217 tỷ (chiếm 39,4%). 

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác di dân, tái định cư Dự án 
Thủy điện Sơn La; hoàn thiện công tác bồi thường, thu hồi, giao đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, hỗ trợ sản xuất cho các hộ tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án 
thành phần tại các điểm tái định cư và chỉ đạo rà soát bổ sung quy hoạch, danh mục các dự án 
đầu tư thuộc vùng chuyển dân xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 
- 2015. Đời sống và sản xuất của các hộ tái định cư các công trình thủy điện từng bước được ổn 
định. 

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức. 
Cấp ủy các cấp, trước hết là Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ của tập thể, 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của 
tỉnh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các khâu và có những đổi mới trong công 
tác cán bộ; tích cực thực hiện 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 công tác xây dựng Đảng; nêu cao trách nhiệm 
và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên theo Chỉ thị số 25-CT/TU 
ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW 
ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ gắn với công tác 
chuẩn bị nhân sự cấp ủy phục vụ đại hội các cấp. Tổ chức thành công Đại hội các dân tộc thiểu 
số tỉnh Sơn La lần thứ II. 

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, quản lý, điều hành còn một số yếu kém cần tập trung khắc 
phục: Phát triển kinh tế - xã hội có mặt còn hạn chế, tổ chức thực hiện còn thiếu giải pháp toàn 
diện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhưng còn chậm và chưa vững chắc; chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế vẫn còn thấp; sức thu 
hút đầu tư chưa được cải thiện; công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững; quản lý đầu tư xây 
dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và quản lý đô thị chưa chặt chẽ, còn để 
xảy ra sai phạm; việc thực hiện một số chính sách an sinh xã hội chưa được kịp thời; đời sống 
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của một bộ phận đồng bào còn khó khăn; thương mại, du lịch, dịch vụ phát triển chưa tương 
xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế có mặt còn hạn chế; an 
ninh, quốc phòng vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố vẫn có thể gây mất ổn định; việc triển khai các 
chương trình thu hút đầu tư hiệu quả chưa cao; công tác cải cách hành chính chậm đổi mới, kém 
hiệu quả. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015, đó là: Tiếp tục đổi mới phương thức, 
nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tập trung phát huy 
nội lực, khắc phục những yếu kém, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Khai thác, phát huy các 
tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, các thành phần 
kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; 
ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân vùng tái định cư các công trình 
thủy điện; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với giảm 
nghèo bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác 
đối ngoại, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào. 

Phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được trong những 
năm qua, chủ động, sáng tạo nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác mọi tiềm năng thế 
mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La 
nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2015, tiếp tục đóng góp xứng đáng 
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

 

                                                                 Vi Thị Bình 
                                                                                               Văn phòng Tỉnh ủy 
                                                                    (Bản tin Sơn La Xưa & Nay - Tháng 12/2013 - Số 12) 

 

******************************* 

               VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH  

                                                  SỰ TRƯỞNG THÀNH VÀ CHIẾN THẮNG CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG SƠN LA 
 

                                                                    

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn 
luyện. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân 
đội là một nguyên tắc căn bản, một quy luật 
trong sự nghiệp xây dựng quân đội kiểu mới 
của giai cấp vô sản, là nhân tố quyết định 
mọi thắng lợi và trưởng thành của Quân đội 
nhân dân Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành 
lập Quân đội nhân dân Việt Nam, vừa trực 
tiếp lãnh đạo, giáo dục và xây dựng quân đội 
thực sự là một quân đội cách mạng của giai 
cấp vô sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, 
với Tổ quốc, với nhân dân, đoàn kết xung 
quanh Ban Chấp hành Trung ương, phát huy 
bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, 

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng 
và Nhà nước giao cho. 

Từ khi thành lập đến nay, sự lãnh đạo 
của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi 
thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong đó 
có nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại, bảo vệ Tổ quốc. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp 
là Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy 
Quân khu 2, Tỉnh ủy Sơn La, lực lượng vũ 
trang nhân dân tỉnh Sơn La đã không ngừng 
lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược, đội ngũ cán bộ, đảng 
viên, cấp ủy địa phương trong toàn Đảng bộ 
và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La 
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đã từng bước được xây dựng, phát triển, bám 
đất, bám dân xây dựng các khu căn cứ kháng 
chiến, phá tề, trừ gian, phát động phong trào 
đấu tranh đập tan âm mưu lập “xứ Thái tự 
trị”, “xứ Mông tự quản” của thực dân Pháp; 
anh dũng chiến đấu lập nên những chiến 
công vang dội trong giành và giữ chính 
quyền ở Sơn La (26/8/1945); tham gia chiến 
dịch giải phóng Tây Bắc năm 1952, tiêu diệt 
hơn 1.000 tên địch, bắt sống 5.024 tên, giải 
phóng vùng đất rộng 28.500km2 với 25 vạn 
dân, tiễu phỉ ở Nặm Khắt, Mường Lầm, 
Thuận Lỵ, Co Tòng, Co Mạ, Chiềng Pấc, 
Muổi Nọi, Mường Piềng, Mường Giôn... diệt 
và bắt sống hàng ngàn tên phỉ, những tên 
trùm phỉ khét tiếng phải đền mạng, góp phần 
làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
“chấn động địa cầu”. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước, lực lượng vũ trang Sơn La đã cùng với 

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Sơn La vừa 

chi viện sức người, sức của cho chiến trường 

miền Nam, vừa góp phần đánh bại 2 cuộc 

chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; lực 

lượng phòng không 3 thứ quân của Sơn La 

đã bắn rơi 76 máy bay các loại (bộ đội Sơn 

La bắn rơi 63 chiếc) bắt nhiều giặc lái Mỹ. 

Gần 11.000 thanh niên nam, nữ con em các 

dân tộc Sơn La đã hăng hái lên đường nhập 

ngũ, tham gia chiến đấu ở khắp các chiến 

trường. Bắt gián điệp, biệt kích vào hoạt 

động ở Sơn La gần 20 vụ, bắt hàng chục tên; 

đồng thời lực lượng vũ trang nhân dân Sơn 

La đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế vẻ 

vang, góp phần xây dựng củng cố và phát 

triển mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến 

đấu Việt Nam - Lào. 

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ 

trang Sơn La luôn được quán triệt và thực 

hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng 

về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, chủ động 

khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng cùng 

với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh tích cực xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân 

dân và biên phòng toàn dân, xây dựng khu 

vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh; 

phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn 

biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các 

thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền 

biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính 

trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn. Lực lượng vũ 

trang tỉnh đã thực hiện hoàn thành tốt chức 

năng nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội 

quân công tác và đội quân sản xuất; tích cực 

tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững 

mạnh, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả 

thiên tai, xóa đói giảm nghèo, nhất là nhiệm 

vụ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, tô 

thắm thêm truyền thống đấu tranh cách mạng 

của tỉnh nhà. 

Trong những năm tới, để hoàn thành 

tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình 

hình mới, toàn thể Đảng bộ, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, lực lượng vũ 

trang và nhân dân các dân tộc tỉnh ta tiếp tục 

tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau 

đây: 

1. Nghiên cứu và quán triệt sâu sắc 

quan điểm, đường lối nhiệm vụ, kiến thức về 

quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Đảng 

và Nhà nước ta. 

2. Nắm vững tình hình, đặc điểm cơ 

bản và cụ thể của các ngành và các địa 

phương trong tỉnh, đặc biệt là những khu vực 

có vị trí chiến lược trọng yếu, dự báo các tình 

hướng có thể diễn biến và những phương án 

xử lý tình huống có hiệu quả cao nhất để bảo 

vệ vững chắc ngành, đơn vị và địa bàn. 

3. Tích cực xây dựng cơ sở chính trị - 

xã hội vững mạnh trên tất cả các địa bàn, 

nhất là địa bàn trọng yếu, vùng cao, biên 

giới, các khu kinh tế trọng yếu của tỉnh; làm 

tốt công tác tuyên truyền, vận động quần 

chúng nhằm nhận rõ âm mưu thâm độc của 

các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây 

dựng và thực hiện thế trận quốc phòng toàn 

dân và an ninh nhân dân. 

4. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên 

giới, vùng trời Tổ quốc; xử lý nghiêm minh, 

đúng pháp luật những đối tượng và hành vi 

quá khích lợi dụng tôn giáo, dân tộc gây mất 

ổn định chính trị, xâm phạm lợi ích của Nhà 
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nước và nhân dân; cảnh giác và chủ động 

làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn 

biến hòa bình” của các thế lực thù địch và 

phản động. 

5. Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội phải được kết hợp chặt chẽ với quy 

hoạch, kế hoạch, phương án quốc phòng, an 

ninh trên phạm vi của tỉnh; chủ động phối 

hợp tất cả các lực lượng quân đội, công an, 

biên phòng với phong trào, sức mạnh của 

quần chúng nhân dân trên từng đơn vị cơ sở, 

từng địa phương và địa bàn, bảo đảm huy 

động lực lượng tại chỗ để bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

6. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ 

trang tỉnh Sơn La cách mạng, chính quy, tinh 

nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng và 

sức chiến đấu ngày càng cao, thật sự vững 

mạnh về mọi mặt, có khả năng chiến đấu, sẵn 

sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ 

Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

 Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Sơn 

La hãy phát huy truyền thống Cách mạng  

tháng  Tám,  truyền  thống   vẻ   vang  “trung 

thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến 

thắng”, xây dựng tỉnh Sơn La thành tỉnh giàu 

mạnh, văn minh. 
 

TS. Thào Xuân Sùng                                             
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

(65 năm lực lượng vũ trang 

 nhân dân tỉnh Sơn La: Xây dựng 

 - chiến đấu - trưởng thành.- Sơn La:  

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 2010)

 

 
 

 

MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT, HỮU NGHỊ  

ĐẶC BIỆT GIỮA SƠN LA VÀ CÁC TỈNH BẮC LÀO 
                                                                                           

Việt Nam - Lào với những yếu tố: Địa dân cư, địa văn hóa, địa lịch sử chi phối mối quan 
hệ hai nước. Điều kiện tự nhiên, địa hình, khí hậu, ranh giới, rừng núi và yếu tố cư trú tự nhiên, 
yếu tố tạo nên tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ đi lại từ 
lâu đời với yếu tố bình đẳng, đoàn kết thông qua thăm hỏi, trao đổi, mua bán. Quan hệ đó càng 
trở nên thắm thiết hơn, đặc biệt hơn bằng sự hợp tác toàn diện và đa dạng giữa các địa phương 
biên giới, tạo ra nền tảng và chiều sâu của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới. 

Với 250km đường biên giới với các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Sơn La có mối 
quan hệ đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào nói chung, giữa Sơn La với Hủa Phăn, Luông Pha Băng 
nói riêng.  

Nhìn lại lịch sử, tỉnh Sơn La, Hủa Phăn và Luông Pha Băng cũng như các tỉnh Bắc Lào 
đã có sự hợp tác hữu nghị đặc biệt từ lâu đời. Từ sau năm 1945, khi hai nước mới giành được 
độc lập, đường biên giới Sơn La - Hủa Phăn vẫn được giữ nguyên. Năm 1975, sau khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, hai Chính phủ Việt Nam và Lào đã ký kết văn bản 
hoạch định biên giới tại Viên Chăn ngày 17/8/ 1977. Năm 1982, công tác phân giới cắm mốc 
Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng đã hoàn thành trên thực địa. Đến ngày 4/9/2007, Sơn La 
đã ký văn bản hợp tác toàn diện với 6 tỉnh Bắc Lào: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Luông Nậm 
Thà, Bò Kẹo, U Đôm Xay, Phông Xa Lỳ. Trên cơ sở các nội dung văn bản đã ký kết, Sơn La và 
các tỉnh Bắc Lào thường xuyên cử các đoàn đại biểu cấp cao sang thăm hữu nghị chính thức lẫn 
nhau, cùng tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc mỗi bên về truyền thống 
đoàn kết hữu  nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. 
Nhân dân vùng dọc biên giới giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã giúp đỡ nhau phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao đời sống, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Năm 
2007, đã có 6 huyện, thị xã của Sơn La ký kết hợp tác toàn diện với 5 huyện của tỉnh Hủa Phăn 
và 1 huyện của tỉnh Luông Pha Băng. 

Trong những năm vừa qua, nhiều đoàn công tác của Sơn La và các tỉnh Bắc Lào đã có 
các cuộc gặp gỡ, trao đổi, nhằm tăng cường, hợp tác về các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng kết 
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cấu hạ tầng, thương mại, đào tạo học sinh, khám chữa bệnh... Hàng năm, hai bên đã tạo điều 
kiện cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tư thương và tổ chức đoàn thể 
hai bên sang thăm quan, trao đổi kinh nghiệm, tham gia ký kết hợp đồng kinh tế về sản xuất 
kinh doanh, xây dựng, trao đổi hàng hóa trên cơ sở tôn trọng pháp luật của mỗi nước. 

Sơn La đã tạo điều kiện giúp đỡ các tỉnh Bắc Lào thăm quan, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm về phát triển nông - lâm nghiệp, nông thôn; cung cấp giống cây trồng, con nuôi; xây 
dựng các chương trình dự án, kế hoạch liên doanh, liên kết, thu mua nông sản; đào tạo giúp bạn 
kỹ thuật viên trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Đẩy mạnh hợp tác về thương mại - dịch vụ, 
xúc tiến hoạt động thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, tìm kiếm đối tác kinh 
doanh, mở rộng thị trường. Hợp tác trong công nghiệp, giao thông, xây dựng và giáo dục, đào 
tạo, y tế, văn hóa. Ngoài ra, tỉnh Sơn La còn viện trợ cho các đơn vị của các tỉnh Bắc Lào nhiều 
vật tư, hàng hóa, trang thiết bị văn phòng... Các huyện dọc tuyến biên giới thuộc 3 tỉnh cùng các 
trạm, đồn biên phòng hai bên đã thực hiện tốt Quy chế biên giới, duy trì đều đặn việc tuần tra 
song phương, sửa chữa mốc giới; phối hợp phát hiện và bắt giữ các đối tượng buôn bán hàng 
quốc cấm, tiền giả, động vật quý hiếm; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên 
biên giới thực hiện tốt Hiệp định quy chế biên giới đã ký kết giữa hai Chính phủ. 

Bước vào thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Chính phủ, quan hệ hữu nghị 
đặc biệt Sơn La với các tỉnh Bắc Lào tiếp tục được củng cố, phát triển toàn diện, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển chung của hai nước. Chặng đường lịch sử 65 năm quan hệ hữu nghị, hợp 
tác Sơn La với Hủa Phăn, Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào có thể rút ra những bài học kinh 
nghiệm cơ bản sau đây: 

Một là: Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng nói 
riêng, với các tỉnh Bắc Lào nói chung là mối quan hệ truyền thống lịch sử lâu đời, nhân dân Sơn 
La với các tỉnh Bắc Lào phải luôn nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. 

Hai là: Phải luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm quốc tế theo chủ nghĩa Mác - Lê 
nin của Đảng, tư tưởng “Giúp bạn là giúp mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mối quan hệ 
hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào mới ngày càng keo sơn, 
bền chặt. 

Ba là: Phải thường xuyên nắm vững và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại của hai 
Đảng, hai Nhà nước; luôn thực hiện nguyên tắc tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trên tình nghĩa đồng 
chí; tích cực, chủ động, tôn trọng quyền tự quyết của mỗi dân tộc ở mỗi nước vì một mục tiêu 
chung là độc lập, tự do và xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Bốn là: Phải luôn coi trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về đất nước và con người; 
về truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước Việt Nam - Lào, 
giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời 
không ngừng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật, an ninh quốc 
phòng, xây dựng Đảng và đối ngoại nhân dân để các dân tộc hai nước ở hai bên biên giới và 
Sơn La với các tỉnh Bắc Lào ngày càng đoàn kết, phấn đấu cho sự mạnh giàu, phồn vinh của 
mỗi tỉnh, mỗi nước. 

Lịch sử 65 năm quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Sơn La với Hủa Phăn, 
Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào là những trang sử vẻ vang và mang đậm chất nhân văn 
cao cả, được nhân dân các tỉnh của hai nước xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu 
của mình. Nhân dân các tỉnh của hai nước đã chung lưng đấu cật, kề vai sát cánh, sống chết có 
nhau, sướng khổ cùng nhau trên chặng đường lịch sử gian nan, thử thách và ngày nay đang 
cùng nhau tiếp tục mở rộng và thắt chặt mối quan hệ đặc biệt, cùng chung tay hợp tác, cùng hội 
nhập và phát triển toàn diện giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, hai dân tộc Việt Nam - 
Lào nói chung. Lịch sử mối quan hệ đặc biệt đó sẽ mãi mãi là tài sản vô giá, là nguồn sức mạnh, 
nhân tố đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào, của Sơn La và các tỉnh 
Bắc Lào, chắc chắn sẽ được hai dân tộc ở hai nước gìn giữ và phát huy lên một tầm cao mới 
trong thế kỷ XXI. 

                                        Vũ Thị Hoa (Bản tin Sơn La Xưa & Nay - Năm 2012 - Số 12) 
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Anh 4: Vong xoe doan kit
(Nguon: Anh Dire - Baa Son La)

Anh 5: I;'!'c !U'!f'lI{ bien phong Sun La
phoi hlfp, tuiin tra bien giOi.

(Nguon: baotintue. vn)

Anh 6: Day chuyen chi biin sua
cua Cong (y c,JphOn Sim Mpc Chiiu.

(Nguon: baotintue. vn)

CHi BAa XuAT BAN
NGUYEN QUOC VINH

Cir nhan Van hoa, Giam d6c Thir vien tinh Son La

CHID TRAcH NHIEM NOI DUNG. ~ . .
HOTHI DUNG

Cir nhan Van hoa, Pho giam d6c Thir vien tinh Son La

CHiNHLY, SUABANTHAo
DUONG TH) THUY HONG

Cir nhan Van hoa, Truong phong Thong tin - Thir m\1C

stru TAM, BIEN SOAN, TRiNH BAy
NGUYEN TH) HUYEN TRANG - Chuyen vien CNTT
DUONG TH) aicn HA - CU nhan Ngir van
NGUYEN THANH NHAN - CUnhan Ngir van

[NvA CHE BAN 300 CUON T,A,ICONG TYTNHH THUONG MAl TONG LONG - TO 8, PHUONG TO H$U - THANH PHO SON LA.
KH621X30 CM. GlAy PHEPXUA.T BAN SO: 110IGP-STrTT - NGA.y 28.8.2015 CUA So THONG TIN v). TRUYEN THONG TiNH SON LACA.P.

TN XONG vA NOP LU"U CHIEU THANG 9NA.M 2015. TAl usu KHONG BAN.



Anh 7: Canh tlfP hJ Thuy tli?n SO'n La.
(Nguon: vnexpress.net)

Anh 8: Duimg tOi truimg.
(Nguon: www.elines.vn)


