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01. Gia Tưởng. “ÁC QUỶ GIA ĐÌNH” Ở VÙNG CAO / Gia Tưởng // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 26/9/2015.- Số 231.- Tr.8-9. 
 

KỲ CUỐI: CUỘC ĐỜI ĐEN VÌ HỒNG PHIẾN 

Hồng phiến đã biến chàng trai Tráng A Rếnh (sinh năm 1975, ở bản Hua 

Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La) tài hoa, tu chỉnh làm ăn, gia đình khá 

giả nhất bản... thành một kẻ ác, nghiện ma túy, suốt ngày hành hạ vợ. 

Khi “cơn bão” hồng phiến ập đến nhà thì địa ngục như bủa vây với chị Giàng 

Thị Pàng (sinh năm 1976), có người chồng là Tráng A Rếnh. 
“PHI NGỰA” NÓI LÁO 

Chúng tôi tìm đến nhà Tráng A Rếnh lúc 10 giờ sáng. Khi đó Rếnh đang say 

sưa chế tác khèn để chờ bán cho khách du lịch. Miệng người đàn ông này cứ tía lia, bô 

lô ba la một lèo, không cần biết khách có nghe không. Rếnh hồ hởi: “Đây là cái lương 

của tao đấy, làm một cái khèn kể cả công đi rừng lấy trúc thủy tùng mất 5 ngày, tao 

bán được hai triệu rưỡi, không thèm nắng mưa, vất vả như con vợ tao hàng ngày”. 

Rếnh bảo, làm khèn Mông có hay được không thì quan trọng nhất là làm được cái lưỡi 

đồng. Nhưng làm được cái lưỡi này cũng phải kỳ công lắm. Không chỉ có vậy, làm 

khèn lắp ráp chính xác đến từng chi tiết của từng thanh trúc và cái cần thổi, nếu hơi bị 

lệch không xứng, thổi không thành tiếng... 

Có tiếng làm khèn hay, nhưng Rếnh nổi tiếng hơn vì coi chị Giàng Thị Pàng - 

vợ hắn như con trâu con ngựa trong nhà, mặc sức cho hắn sai khiến, hành hạ. Chị 

Pàng phải gồng gánh hết việc nương, việc nhà cho chồng vui thú làm nghệ nhân. 

Trước đó, chị Pàng cho chúng tôi biết, buổi sáng chồng chị đã “cưỡi” đôi “con ngựa” 

(2 viên hồng phiến hiệu con ngựa) nên sẽ “phi” nửa ngày mới tỉnh. 

Đi cùng chúng tôi, anh Tráng A Chu - cán bộ văn hóa của bản Hua Tạt cho 

biết: “Trước kia Rếnh là một thanh niên tài hoa, có thể nói là tầm cỡ nghệ nhân của 

vùng này, vì Rếnh làm khèn, làm sáo giỏi, thổi thành thạo rất nhiều bài dân ca Mông. 

Nhà Rếnh là một gia đình nền nếp, lại có của ăn của để. Rếnh từng là niềm ước ao của 

bao cô gái Mông, muốn được làm vợ Rếnh”. Thế mà giờ đây Rếnh là nỗi khiếp đảm 

của gia đình và bà con dân bản kể từ khi Rếnh ăn chơi, nghiện hồng phiến, bị ảo giác 

bởi tiếng “ngựa phi”. 

Ông Tráng A Súa - chú họ của Rếnh cho biết, Rếnh từng là một người làm ăn 

giỏi với tài đi buôn trâu nổi tiếng trong vùng. Khi có tiền, Rếnh bắt đầu đi theo phụ nữ 

khác, sau đó nghiện hồng phiến. Khoảng 7 năm nay, Rếnh  không còn một đồng nào 

tiền vốn buôn trâu, bán 3 mảnh đất của bố mẹ được hơn 500 triệu đồng, Rếnh cũng 

phá hết. Có lần Rếnh còn đánh cả mẹ hắn là bà Giàng Thị Mao để đòi bà bán tiếp đất 

lấy tiền cho hắn “chơi ngựa”. Bây giờ bố mẹ Rếnh phải trốn đi nơi khác, không còn 

dám ở bản Hua Tạt nữa vì sợ Rếnh cứ say thuốc là hành hung. 
CON QUỶ DÂM DỤC 

Ban ngày, Rếnh hiền lành như cục đất, chỉ cặm cụi làm khèn... Nhưng khi màn 

đêm buông xuống, đặc biệt lúc gã “cưỡi” cả “đàn ngựa” (hồng phiến) thì hắn là một 

con quỷ thực sự. Nạn nhân trực tiếp của Rếnh trong nhiều năm qua, chính là chị Giàng 

Thị Pàng vợ hắn. 

Để đi gặp chúng tôi, chị Pàng phải trốn Rếnh trong tâm trạng lo sợ. Chị tâm sự: 

“Ngày xưa, chồng mình cũng ngoan lắm, biết làm nhiều việc, lại thổi khèn, thổi sáo 

hay. Thế mà gần 10 năm nay nó đổ đốn, không làm ăn gì, đầu tiên nó đi theo gái, rồi 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 19 năm 2015 4 

cứ mỗi lần nó đi buôn trâu về là nó đánh 3 mẹ con. Khốn khổ nhất là 5 - 7 năm trở lại 

đây, khi nó bắt đầu nghiện hồng phiến. Mình không thể nhớ được bị chồng đánh đến 

mức sắp chết bao nhiêu lần nữa. Có lần mình mới đi nương về, nó đòi tiền đi mua 

thuốc nhưng mình không có, nó vác luôn thanh củi ở dưới bếp vụt vào lưng. Mình ngã 

gục ngay dưới bếp, nó bỏ mặc mình nằm co quắp ở đó, bỏ đi. Khi tỉnh dậy, mình 

không đứng được lên, cứ nằm nguyên một chỗ, bị kiến đốt cả đêm. Phải đến trưa hôm 

sau mình mới bò được ra sân, người trong bản đi nương qua nhìn thấy, mới gọi điện 

cho anh em ruột mình sang đưa đi bệnh viện”. 

Rếnh không chỉ hành vợ bằng những trận đòn, mà theo chị Pàng kể cả tinh thần 

chị cũng liên tục bị khủng bố. Chị Pàng kể: Cứ mỗi khi Rếnh chơi hồng phiến là hắn 

lại thổi khèn, nhảy múa suốt đêm, không cho mình ngủ, bắt mình phải quỳ xem hắn 

múa. Mình đi làm nương cả ngày, như con trâu con bò, mệt, đêm về nhà chỉ muốn ngủ 

thôi, nhưng chồng nó say thuốc cứ thổi khèn bắt mình xem, mình ngủ gật là nó cầm 

gỗ phang mình cho tỉnh ngủ. Nhiều hôm nó múa khèn mà mình cứ ngồi khóc đến hết 

nước mắt”. 

Không chỉ bắt vợ phải ngồi hầu khèn, mà Rếnh còn có nhiều chiêu quái đản, 

khủng khiếp hơn nữa để hành hạ vợ. Do tác dụng của hồng phiến nhiều năm nên Rếnh 

đã bất lực. Tuy nhiên, hắn vẫn tìm đủ cách dày vò thân thể vợ khiến chị Pàng đau đớn 

cả thể xác lẫn tinh thần. Sau đó, hắn lại đánh chị vì bực tức... 

Chứng kiến cảnh bố đánh mẹ nhiều quá, mà 2 con trai của chị Pàng đã phải sơ 

tán ra khỏi nhà. Chúng đi xa lúc nào nhớ mẹ quá thì hẹn mẹ sang bên nhà ngoại để 

gặp chứ không dám về nhà. 

“Mình chỉ ước cho thằng chồng mình nhanh già yếu, không còn sức mà đánh 

mình nữa. Vì việc nó đánh mình thì anh em họ hàng, và cả chính quyền cũng biết rồi, 

nhưng nó vẫn đánh mà chẳng làm gì được nó” - chị Pàng nghẹn ngào tâm sự.  
BẠO LỰC GIA ĐÌNH DỄ DẪN TỚI TỰ TỬ 

Bà Nguyễn Thu Thúy - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa 

học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên cho rằng: Thường diễn ra sau cánh 

cửa nên bạo lực gia đình đặc biệt là bạo lực tình dục khó bị phát hiện, ít người biết để 

có sự giúp đỡ, hỗ trợ ngay lập tức. Còn các nạn nhân bị bạo lực (thường là phụ nữ, 

trẻ em) lại yếm thế, sợ hãi, bị đe dọa, xấu hổ nên không dám tố cáo. Phụ nữ bị bạo lực 

chịu tổn thương nặng nề về thể xác, tinh thần. Theo nghiên cứu nhỏ tại Hà Nội, Hòa 

Bình, gần 50% số chị em  bị chồng bạo hành đã từng có ý nghĩ tự tử, 40% trong số đó 

đã biến suy nghĩ thành hành động, từng tự tử nhưng “chết hụt” sau khi uống thuốc 

trừ sâu, uống thuốc ngủ, treo cổ, nhảy cầu... 
 

02. Thu Thủy. DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA: ĐÃ HOÀN 

THÀNH MỤC TIÊU? / Thu Thủy // Nhân đạo và đời sống.- Ngày 01/10/2015.- Số 

40.- Tr.8. 
 

Theo kế hoạch, Dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La sẽ kết thúc 

vào ngày 31/12/2015. Như vậy, sau thời điểm này, các chính sách hỗ trợ đối người 

dân vùng tái định cư sẽ chấm dứt. Nhưng trong thực tế, cuộc sống của bà con có 

thực sự tốt hơn hay ít nhất là bằng với nơi ở cũ theo tinh thần chỉ đạo của Chính 

phủ, cũng như mục tiêu của Dự án? Phóng viên báo Nhân đạo và Đời sống đã có 
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cuộc trao đổi với ông Trương Xuân Cừ - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ 

đạo Tây Bắc, xoay quanh vẫn đề này. 

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về kết quả triển khai các mục tiêu của Dự án 

Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tính đến thời điểm này? 

Ông Trương Xuân Cừ: Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La là một dự 

án rất lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta phải di dời, ổn định đời sống cho 1,8 

vạn hộ với hơn 9 vạn dân, tới 91 khu và 331 điểm tái định cư. Tuy nhiên, với sự chỉ 

đạo quyết liệt của Nhà nước và quyết tâm của các bộ, ban, ngành thì chúng ta cũng đã 

hoàn thiện được cơ sở hạ tầng ở hầu hết các khu tái định cư. Hệ thống điện, đường, 

trường, trạm tốt hơn rất nhiều so với nơi ở cũ, đã giúp cho điều kiện sinh hoạt của 

đồng bào được thuận lợi hơn. Việc quy hoạch đất sản xuất nhằm ổn định đời sống của 

người dân cũng được đặc biệt quan tâm bằng cách cấp đất nông nghiệp, đất lâm 

nghiệp; chuyển đổi và xây dựng các mô hình sản xuất mới; phục hồi, phát triển và xây 

dựng thêm các làng nghề; rồi đào tạo nghề để người dân có thêm nghề mới phù hợp 

với điều kiện tự nhiên, với môi trường sống mới. Và một hướng quan trọng là có thể 

xuất khẩu lao động. Hiện nay, một số mô hình về nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâm 

nghiệp và xây dựng làng nghề đã bước đầu có hiệu quả. Ngoài ra, đời sống văn hóa, 

tinh thần của bà con cũng được quan tâm. Hầu hết, các khu tái định cư đều có nhà văn 

hóa, trung tâm thể dục thể thao. Các địa phương đều quan tâm tới việc khôi phục các 

hoạt động văn hóa của đồng bào khi đến nơi ở mới. Chính điều đó đã giúp người dân 

gìn giữ được bản sắc của dân tộc mình. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, Dự án cũng đang còn nhiều vướng mắc. 

Vướng đầu tiên đó là nguồn vốn dành cho Dự án chưa được kịp thời, nhất là nguồn 

vốn hỗ trợ từ phía các doanh nghiệp mà cụ thể là từ EVN. Tiếp đó là quỹ đất nông, 

lâm nghiệp cũng hạn chế, nên việc giao đất cho người dân tái định cư rất chậm. Việc 

tìm ngành nghề đào tạo phù hợp để có thể xuất khẩu lao động; rồi tìm các mô hình sản 

xuất cho phù hợp để chuyển đổi nghề cũng hết sức khó khăn. Một số mô hình đã được 

triển khai như mô hình nuôi trồng thủy sản hay lâm nghiệp, nhưng để đánh giá được 

hiệu quả thực tế thì cần phải có thời gian. 

Phóng viên: Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015, 

lãnh đạo một số địa phương ở Tây Bắc có nêu thực trạng tỷ lệ hộ nghèo ở các khu tái 

định cư của Dự án thủy điện cao hơn so với tỷ lệ nghèo trung bình ở các địa phương, 

ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào? 

Ông Trương Xuân Cừ: Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các khu tái định 

cư chiếm 21% so với tỷ lệ bình quân hộ nghèo trong vùng là 18%, như vậy là cao hơn. 

Tuy nhiên, nếu so sánh tỷ lệ hộ nghèo ở những vùng tái định cư với tỷ lệ hộ nghèo 

từng tỉnh thì vẫn thấp hơn nhiều. Ví dụ, Điện Biên tỷ lệ hộ nghèo là 38%, Sơn La và 

Lai Châu thì cũng còn trên 21%. Hơn nữa, cũng chưa có số liệu chính xác về hộ nghèo 

của 91 khu và 331 điểm, chắc chắn trong đó sẽ có những khu tỷ lệ hộ nghèo rất cao và 

những khu tỷ lệ hộ nghèo thấp. 

Các địa phương cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc điều chỉnh và thu hồi 

một số diện tích đất của lâm trường để phân chia cho người dân. Mạnh dạn chuyển đổi 

một số diện tích đất rừng phòng hộ nghèo để chuyển sang cho dân trồng rừng kinh tế. 

Và chính người dân ở vùng tái định cư cũng phải nỗ lực lao động sản xuất thì mới 

mong thoát nghèo... 
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Phóng viên: Theo kế hoạch thì Dự án sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2015. Như 

vậy, sau thời điểm này, người dân vùng tái định cư sẽ không còn nhận được những cơ 

chế hỗ trợ nữa thưa ông? 

Ông Trương Xuân Cừ: Đến nay, Dự án này mới đạt được 64% so với yêu 

cầu. Chính vì vậy, để chấm dứt hoàn toàn là không thể. Vì mục tiêu quan trọng nhất là 

ổn định đời sống, sản xuất của đồng bào tái định cư thì chưa hoàn thành. Còn liên 

quan đến vấn đề quy hoạch, liên quan đến cải tạo đất, vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng... tôi 

cho rằng sau khi kết thúc dự án chung mang tính tổng thể, thì vẫn phải có thêm các dự 

án mang tính chất đặc thù đối với từng vùng, từng điểm và từng địa phương. 

Trung ương và các địa phương cần phải tập trung cao hơn nữa và coi đây là 

một dự án hết sức quan trọng. Cần tập trung nguồn vốn và đặc biệt yêu cầu EVN cân 

đối đảm bảo nguồn vốn để dự án được triển khai đúng với những yêu cầu đã đề ra. 

Cũng rất cần tính đến việc xây dựng chính sách về hậu tái định cư, chẳng hạn 

như yêu cầu các nhà máy thủy điện đóng chân trên địa bàn phải có nguồn vốn hỗ trợ 

cho đời sống của dân tái định cư mang tính lâu dài. Hay như chính sách hỗ trợ thêm 

về điều kiện sản xuất cho đồng bào. Bởi vì sản xuất sẽ quyết định đời sống của người 

dân. Mà hỗ trợ các điều kiện sản xuất thì liên quan tới vốn, giống, kỹ thuật,... tôi nghĩ 

rằng Nhà nước nên quan tâm đầu tư hơn. Một mặt, các địa phương cũng phải tăng 

cường chỉ đạo hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Lâu nay, có một thực trạng là các 

nguồn vốn hỗ trợ cho hộ dân tái định cư vẫn chủ yếu là của Trung ương, các địa 

phương vẫn còn ỷ lại nhiều. 

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. 
 

03. Xương Giang. HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN YÊN CHÂU: LÀM GIÀU TỪ 

VƯỜN RỪNG / Xương Giang // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 01/10/2015.- Số 

1091.- Tr.7. 
 

Đại tá Hà Văn Pâng - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La là người 

dân tộc Thái, anh có 40 năm phục vụ trong quân đội. 10 năm đầu là tham gia giải 

phóng miền Nam và chiến tranh biên giới Tây Nam; 30 năm sau là về quê, làm đến 

chức Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng của tỉnh. 3 năm nay làm công tác Hội Cựu 

chiến binh nên không có nơi nào trong tỉnh mà anh không biết, không đến. Khi hỏi về 

một huyện làm kinh tế giỏi thì anh nói ngay: 

- Yên Châu. Huyện Yên Châu mà. Nó rộng gần 86 ngàn héc-ta, dân số trên 74 

ngàn người của 5 dân tộc Thái, Kinh, H’Mông, Xinhmun và Khơmú. Huyện có 6 xã 

đặc biệt khó khăn, 4 xã giáp nước bạn Lào với 47km đường biên giới. Hội Cựu chiến 

binh có 21 cơ sở, 171 chi hội và trên 3.850 hội viên. Một địa bàn đất rộng người thưa, 

bình quân mỗi người dân có trên 1ha đất đai các loại, đời sống còn nhiều khó khăn 

Hội lấy xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng từ vườn rừng là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên. Đây cũng là động lực thúc đẩy hoạt động của Hội và các phong 

trào thi đua. Cùng với phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, Hội phối hợp với 

các ban ngành, đoàn thể tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật vào phát triển giống 

cây mới như lúa, ngô, mía, nhãn ghép, cây chè, cà phê... có năng suất, chất lượng cao. 

Đồng thời củng cố 59 tổ tiết kiệm vay vốn, nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội 

gần 46 tỷ đồng, cho gần 2.000 hộ vay. Bằng nhiều hình thức, Hội xây dựng quỹ tiết 

kiệm được gần 950 triệu đồng cho hội viên vay làm kinh tế với lãi xuất thấp. Nhiều 
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gia đình hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, thả cá, nuôi ong, 

gà, vịt, chim bồ câu... thu nhập mỗi năm từ 30 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Hội còn 

nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ 4.119,5ha rừng; chăn nuôi đàn gia súc 6.280 con, gia 

cầm 57.820 con, đàn lợn 3.556 con để tăng thu nhập cho hội viên. Hội viên ở vùng 

quy hoạch phát triển cây cao su nhất trí cao với chủ trương của tỉnh; đã có 143 gia 

đình đóng góp 158ha đất vườn rừng và có 138 người trong các gia đình cựu chiến 

binh được tuyển vào làm công nhân Công ty cổ phần Cao su Sơn La. 

Bằng mọi biện pháp tích cực, năm 2014 Hội Cựu chiến binh huyện Yên Châu 

giảm nghèo còn 245 hộ (chiếm 6,7% số hội viên). Nổi bật nhất là xóa 13 nhà tạm bằng 

nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Cục, Thuế Sơn La, gia đình và 

hội viên đóng góp trị giá 1,2 tỷ đồng (trong đó hội viên ủng hộ được 60 triệu đồng). 

Đến nay Hội có 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 80% số hộ dùng nước 

sạch hợp vệ sinh, 90% số hộ có truyền hình, 4% số hộ có ô tô vận tải... 

Đại tá Hà Văn Pâng nắm tay tôi, như tâm sự: Kinh tế đi lên, đời sống đi lên, 

kéo theo các phong trào, các hoạt động của Hội cũng vui hơn. Các cấp Hội tổ chức 

nhiều đợt thăm hỏi, động viên và giúp nhau hàng trăm ngày công lao động. Các chi 

hội, phân hội có nhiều biện pháp đổi mới hoạt động tình nghĩa và chăm sóc người có 

công, giúp đỡ nhau khi vui, khi buồn. Một số hội xã mua được quân phục tang lễ phục 

vụ khi hội viên qua đời; quyên góp ủng hộ các bản còn khó khăn, gia đình chính sách, 

tặng quà bộ đội Trường Sa... được trên 75 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh tham gia 

xây dựng 23 nhà bếp cho các trường phổ thông bán trú nấu ăn cho học sinh, vận động 

hội viên đóng góp 27 triệu đồng vào nguồn hỗ trợ chung của huyện. 

Tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu 

chiến binh xác định là lực lượng đi đầu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, vận 

động cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung sức. Các xã trong huyện đã làm xong 

bước xây dựng quy hoạch, lập đồ án, triển khai thực hiện 19 tiêu chí. Hội viên cựu 

chiến binh hiến 1.415m
2
 đất thổ cư, 5 nhà kho, hàng chục cây ăn quả lâu năm trị giá 

hàng trăm triệu đồng để làm đường giao thông, các công trình văn hóa rồi lại trải nhựa 

1,8km ở bản Thân (xã Chiềng Pằn). Đến nay, nhiều xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Riêng xã 

Chiềng Pằn đạt 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Chúng tôi cùng nhìn lên phía trước, ở đấy bạt ngàn là màu xanh bao la. Tôi biết 

cái màu xanh ấy không phải chỉ riêng của núi rừng, mà còn của các vườn cây cao su, 

vườn hồi, vườn quế, vườn nhãn, bạch đàn... Cũng ở đấy có bóng dáng cựu chiến binh 

đang ngày đêm miệt mài lao động cùng bà con các dân tộc làm cho cuộc sống tươi 

xanh. 
 

04. PV. TRIỂN LÃM ẢNH VỀ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NHÀ TÙ SƠN 

LA / PV // Nhân dân.- Ngày 02/10/2015.- Tr.5. 
 

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895 - 10/10/2015), 

sáng 1/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Di tích 

Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La trong hệ thống các di tích nhà tù của thực dân Pháp 

trên toàn quốc”. 

Triển lãm trưng bày 300 tư liệu tiêu biểu về di tích Nhà tù Sơn La và các di tích 

nhà tù của thực dân Pháp trong cả nước; giúp người xem có cái nhìn toàn diện, sâu sắc 

hơn về những tội ác của chế độ thực dân cũ, đồng thời phản ánh sự hy sinh cao cả của 
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các anh hùng, liệt sỹ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ngoài ra, có nhiều tác phẩm 

ảnh phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh trong 120 năm qua. Triển lãm 

mở cửa hết ngày 20/10. 
 

05. Th. Thùy. SẼ XUẤT BẢN CUỐN SÁCH VỀ DÂN TỘC THÁI / Th. Thùy // 

Văn hóa.- Ngày 02/10/2015.- Số 118.- Tr.8. 
 

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội thảo liên quan đến nội dung và các vấn đề cần 

chỉnh sửa để xuất bản cuốn sách “Văn hóa dân tộc Thái ở Sơn La trong quá trình hội 

nhập và phát triển” lần 1. Cuốn sách gồm 5 phần với 17 chương, được xây dựng dựa 

trên nội dung của 81 chuyên đề nghiên cứu về văn hóa dân tộc Thái đã được nghiệm 

thu. Ngoài việc nghiên cứu văn hóa truyền thống, cuốn sách còn đánh giá thực trạng, 

đề ra các giải pháp để gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào 

dân tộc Thái ở Sơn La. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ nội dung các 

phần, các chương, mục của cuốn sách như: Nội dung các chương, mục; tên sách, tên 

các chương mục nên ngắn gọn, súc tích... 
 

06. PV. KỶ NIỆM 120 NĂM THÀNH LẬP TỈNH SƠN LA: ĐÓN NHẬN HUÂN 

CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH / PV // Nhân dân.- Ngày 03/10/2015.-  Tr.1-3. 
 

Tối 2/10, tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm 

Ngày thành lập tỉnh (10/10/1895 - 10/10/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh 

và quyết định của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt 

Nhà tù Sơn La. 

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Uông 

Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số 

bộ, ngành Trung ương và 20 tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc; đại diện 

tám tỉnh Bắc Lào, cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. 

Ngày 10/10/1895, tỉnh Sơn La được thành lập, với tên gọi là tỉnh Vạn Bú đặt 

tại Pá Giang, tổng Hiếu Trai. Sơn La có bề dày lịch sử truyền thống cách mạng, mảnh 

đất của cộng đồng 12 dân tộc anh em chung sống gắn bó lâu đời, mỗi dân tộc có nét 

văn hóa riêng. 

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Uông Chu Lưu biểu dương và đánh 

giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La qua các thời 

kỳ. Điểm lại những chặng đường lịch sử, đồng chí nhắc đến một dấu ấn lịch sử quan 

trọng là sự ra đời chi bộ Nhà tù Sơn La - nơi những người cộng sản trung kiên đã biến 

nhà tù thực dân thành trường học đấu tranh cách mạng. 

Để tỉnh Sơn La phát triển vững chắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, 

đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng 

cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xác định phát triển kinh tế là 

nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở phát huy tốt tiềm năng lợi thế; chăm lo giáo dục thế hệ 

trẻ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ chế đột phá, xây dựng nông nghiệp xanh, 

bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa đặc trưng của các dân tộc; tiếp tục thực hiện 

tốt đường lối đối ngoại của Đảng, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh trong cả 

nước, quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh phía bắc của Lào, tạo bước phát triển mới 

vững chắc... 
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Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao 

chuyển quà là chiếc trống đồng - biểu trưng của tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt 

Nam tặng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Uông Chu Lưu đã trao Huân 

chương Hồ Chí Minh tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. 

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích 

Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Sơn La. 
 

07. Đặng Vũ. “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN 

TÀI SẢN” TẠI SƠN LA: CHƯA RÕ MỐC GIỚI VÀ DIỆN TÍCH ĐÃN CHO BỊ 

ĐƠN THẮNG KIỆN / Đặng Vũ, Trung Thứ // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 

05/10/2015.- Số 278.- Tr.14. 
 

Bức xúc trước việc Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu lấy hơn 

15.000m
2
 đất trồng cây lâu năm của gia đình mình cho người khác thuê, ông Vũ 

Đình Đảng (trú tại tiểu khu 12, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã 

khởi kiện Công ty này ra tòa. Bản án sơ thẩm đã bị hủy vì vi phạm tố tụng, 

không bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.  
BỊ CÔNG TY LẤY ĐẤT VÔ CỚ 

Năm 1993 gia đình ông Vũ Đình Đảng nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn 

Minh Chuộng (trú cùng địa phương) khoảng 3.000m
2
 đất đồi thuộc khu Rừng Trúc 

(xã Tân Lập). Sau đó, gia đình ông tiếp tục khai hoang và mở rộng diện tích lên tổng 

cộng khoảng hơn 13.000m
2
 để trồng cây và hoa màu. 

Một năm sau, gia đình ông Đảng được Nông trường Cờ Đỏ (nay là Công ty Cổ 

phần Chè Cờ Đỏ  

Mộc Châu - Công ty Cờ Đỏ) cho thuê khoán gần 3.000m
2
 đất để trồng mận hậu. Đến 

năm 1996, sau khi đầu tư trồng được 74 cây mận, ông Đảng đã cho vợ chồng em trai 

mượn toàn bộ số đất trên để canh tác. 3 năm sau, người em trai chết và vợ chồng ông 

Đảng tiếp tục cho người em dâu là Đỗ Thị Dựng mượn số đất trên với điều kiện đến 

năm 2010 phải trả lại. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bà Dựng đưa con về quê ở và 

đã cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Hơn, bà Đỗ Thị Vượng thuê lại, có thỏa thuận bằng 

miệng thời gian thuê từ ngày 24/4/2000 đến ngày 30/6/2009. 

Đến ngày 7/9/2010, bà Dựng trả lại đất cho ông Đảng. Đầu năm 2011, gia đình 

ông Đảng tiếp tục sử dụng 13.500m
2
 đất khu Rừng Trúc để trồng ngô và xoan. Đến 

thời điểm thu hoạch ngô thì bị gia đình ông Hơn đến tranh chấp. Sự việc được UBND 

xã Tân Lập giải quyết theo hướng: Gia đình ông Đảng vẫn được trông nom, chăm sóc 

ngô trên mảnh đất đồi Rừng Trúc. 

“Ngày 05/12/2011, Công ty Cờ Đỏ đã vô cớ ra Quyết định số 132/QĐ-ĐĐ để 

giao cho gia đình ông Hơn sử dụng toàn bộ thửa đất trên Rừng Trúc của gia đình tôi. 

Không chỉ vậy, gần 3.000m
2
 đất và 74 cây mận tại khu Vườn Cam của gia đình tôi 

nhận giao khoán cũng bị ông Ngô Thanh Kỳ - Giám đốc Công ty Cờ Đỏ giao cho gia 

đình ông Hơn. Sau đó, vợ chồng ông Hơn dùng thuốc diệt cỏ diệt 1.200 cây xoan đang 

trưởng thành của gia đình tôi” - ông Đảng chua xót nói. 
ÁN SƠ THẨM BỊ HỦY 

Không đồng tình trước quyết định trên, ông Đảng đã khởi kiện Công ty Cờ Đỏ 

ra tòa.  
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Ngày 6/5/2014, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất và tranh chấp hợp đồng thuê khoán tài sản”, Tòa án nhân dân huyện Mộc 

Châu đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc Công ty Cờ Đỏ hoàn 

trả lại cho gia đình 13.500m
2
 đất ở khu vực Rừng Trúc, bác yêu cầu được tiếp tục giao 

khoán 2.448m
2
 đất khu vực vườn cam; chấp nhận việc Công ty Cờ Đỏ giao toàn bộ số 

đất trên cho gia đình ông Hơn thuê khoán (Bản án sơ thẩm số 08/2014/DSST). 

Không chấp nhận bản án sơ thẩm, ông Đảng đã kháng cáo. Trong quá trình 

chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ngày 16/9/2914 Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã có Công 

văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường  Sơn La “Đề nghị cung cấp thông tin về hợp 

đồng cho thuê đất, vị trí đất cho thuê trả tiền hàng năm của Công ty Cờ Đỏ”. 

Ngày 21/4/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La có Công văn số 

401/STNMT-ĐĐ xác nhận về vị trí, diện tích từng loại đất cho thuê tại thời điểm 

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 về 

việc chuyển từ hình thức giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất sang hình 

thức thuê đất trả tiền hàng năm cho Công ty Cờ Đỏ, thể hiện: Công ty Cờ Đỏ chưa đo 

đạc, lập bản đồ địa chính thuê đất, số liệu diện tích đất thuê Công ty thống kê theo 

hiện trạng sử dụng đất, do chưa có bản đồ địa chính thuê đất nên Sở Tài nguyên và 

Môi trường chưa xác định được loại đất Công ty Cờ Đỏ đang quản lý, sử dụng 

13.000m
2
 tại khu Rừng Trúc... 

Ngày 10/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm 

và đưa ra nhận định: Về nguồn gốc diện tích đất khu Rừng Trúc, tòa án cấp sơ thẩm 

chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, cấp phúc thẩm không khắc phục được... Đối với diện 

tích đất khu vực Vườn Cam, năm 2002 Công ty Cờ Đỏ lấy diện tích đất này và 50 cây 

mận hậu của gia đình ông Đảng cho gia đình ông Hơn, bà Vượng thuê khoán và sử 

dụng nhưng không thông báo cho gia đình ông Đảng là không đảm bảo quyền lợi cho 

đương sự.  

Việc không đưa bà Đỗ Thị Dựng vào tham gia tố tụng với tư cách là người có 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án để giải quyết là thiếu sót... Do đó, Hội đồng xét xử phúc 

thẩm quyết định hủy Bản án sơ thẩm số 08/2014/DSST ngày 06/5/2014 của Tòa án 

nhân dân huyện Mộc Châu, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu 

giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.  

“Nhận định về Bản án sơ thẩm số 08/2014/DSST của Tòa án nhân dân huyện 

Mộc Châu, Luật sư Vũ Đức Thuận (Văn phòng Luật sư Thăng Long, Đoàn Luật sư 

Sơn La) phân tích: Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu đã tước bỏ quyền sở hữu vườn 

mận hậu 20 năm tuổi của nguyên đơn mà không có bất cứ một sự bồi thường, giải 

thích thỏa đáng. Hồ sơ vụ án thiếu những chứng cứ cần thiết để khẳng định vị trí, diện 

tích đất đang tranh chấp là đất của bị đơn… Phán quyết của Hội đồng xét xử sơ thẩm 

đã gián tiếp giúp bị đơn né tránh việc bồi thường 1.200 cây xoan 3 năm tuổi của gia 

đình ông Đảng bị người khác hủy hoại và cho không bị đơn và người liên quan được 

hưởng hoa lợi từ 74 cây mận hậu 20 năm tuổi của nguyên đơn. Phán quyết trên là 

thiếu công bằng và không thể hiện được vai trò người cầm cán cân công lý”. 
 

08. P. Vĩnh. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VIỆC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI 

CỦA THUỐC LÁ / P. Vĩnh // Sức khỏe đời sống.- Ngày 05/10/2015.- Số 119.- 

Tr.6. 
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Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội 

nghị triển khai kể hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Tại Hội nghị, đã triển khai Quyết định ban hành Kế hoạch số 2092/KH-UBND 

ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2020; kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá 

tỉnh năm 2015; dự thảo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tỉnh. Sơn La phấn đấu 50% số cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm 

quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc; 60% số trường mẫu giáo và tiểu học thực 

hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên; 80% số bệnh viện có quy 

định về thực thi môi trường không khói thuốc lá. Xây dựng các văn bản về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá đối với các cơ quan, đơn vị, các điểm công cộng cấm hút 

thuốc lá. Tổ chức các đợt giám sát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; thanh kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá... 
 

09. Tố Vân. PC SƠN LA TRĂN TRỞ CÙNG 36.965 HỘ DÂN CHƯA CÓ ĐIỆN / 

Tố Vân // Tạp chí Điện và đời sống.- Tháng 9/2015.- Số 197.- Tr.38-39. 
 

Những ngày này, cán bộ công nhân Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) 

đang hối hả với công việc chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng của ngành điện sẽ 

tổ chức tại bản Cánh Kiến, xã Nà Ngựu huyện Sông Mã vào ngày 10/9, đó là Lễ 

tổng kết Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn 

La và Khởi công Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện 

tỉnh Sơn La năm 2015.  
3 NĂM: CẤP ĐIỆN CHO 22.678 HỘ DÂN VÙNG KHÓ KHĂN 

Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La do 

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 

557,8 tỷ đồng khởi công ngày 26/5/2012. Kế hoạch ban đầu là xây dựng mới gần 

1.400km đường dây trung thế và hạ thế, 218 trạm biến áp tại 106 xã, 557 bản cung cấp 

điện cho 30.157 hộ dân. 

Sau hơn 3 năm triển khai, PC Sơn La với nhiệm vụ được ngành điện giao quản 

lý A Dự án đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và 

chất lượng. Mỗi công trình hoàn thành đều kịp thời tiếp nhận, quản lý vận hành để cấp 

và bán điện trực tiếp đến từng khách hàng với phương châm: “Hoàn thành xây dựng 

đến đâu, cấp điện đến đó”. Kết thúc dự án, đã cấp điện đến 79 xã, 362 bản với 22.678 

hộ dân được sử dụng điện đạt 75,2% so với số hộ của dự án được duyệt. 

Lý giải nguyên nhân thực hiện kế hoạch thấp hơn Dự án duyệt, ông Phạm Văn 

Long, Phó giám đốc PC Sơn La cho biết: “Dự án thực hiện vào thời điểm bị trượt giá; 

định mức phê duyệt từ năm 2011 nên khi thực hiện từ năm 2012 - 2015 nguyên vật 

liệu trượt giá theo thị trường không phù hợp theo dự toán; chi phí nhân công, định 

mức thi công cũng có biến động so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên để đảm bảo điều 

hành kinh tế vĩ mô, Chính phủ chỉ đạo không điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, chỉ 

thực hiện khối lượng tương ứng với tổng mức đầu tư đã phê duyệt, cho nên mới thi 

công cấp điện đến 22.678 hộ dân”. 
CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG: NHÂN DÂN VÀ KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ 

Ông Ngô Tân Hưng, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng PC Sơn La tâm sự: 

“Đây là dự án lớn nhất PC Sơn La thực hiện từ trước đến nay trên phạm vi toàn tỉnh, 
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chủ yếu thi công tại vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, thời tiết, giao thông rất khó 

khăn khi vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công. Là những người trực tiếp chỉ 

đạo, kiểm tra giám sát thực hiện, chúng tôi luôn nhận sự quan tâm của các cấp lãnh 

đạo, đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình nhân dân trong vùng dự án trong quá trình, nhất là 

công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bà con đã tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà thầu 

triển khai thi công, góp phần hoàn thành đúng tiến độ từng hạng mục công trình”. 

Đó là những kinh nghiệm, bài học quý báu cho những người làm điện ở PC 

Sơn La trong triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác thực thi các dự 

án điện sau này. Từ lập dự án, bố trí con người, xây dựng kế hoạch, thi công xây lắp, 

quản lý công trình sau thi công... Trong đó lựa chọn và bố trí đội ngũ cán bộ thực hiện 

có vai trò rất quan trọng, nhiều kỹ sư công nhân đã trưởng thành để PC Sơn La có một 

đội ngũ có năng lực, trình độ và tâm huyết với nhiệm vụ, kịp thời tham mưu đề xuất 

các phương án và giải quyết mọi vướng mắc; giám sát thi công Dự án đảm bảo chất 

lượng và tiến độ, kịp thời cấp điện, góp phần làm cho nhân dân tin tưởng vào chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 
36.965 HỘ DÂN Ở 527 BẢN CHƯA ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA 

Sau hơn 25 năm được sự đầu tư của tỉnh và ngành điện, Sơn La đã phát triển hệ 

thống nguồn và lưới điện quốc gia đến 204/204 xã phường. Tính đến hết 30/8/2015 tỷ 

lệ số hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 86,1%. Trong đó đã cấp điện đến 2.770 bản/3.297 

bản, 229.072 hộ/266.037 hộ dân. Như vậy hiện nay Sơn La còn 36.965 hộ dân sinh 

sống ở 527 bản chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, bằng 13,9% số hộ dân trong 

tỉnh chưa được sử dụng điện lưới. 

Những con số đó là trăn trở lớn nhất của ngành điện. Vì vậy để giúp nhiều hộ 

dân Sơn La được sớm sử dụng điện, EVN và EVNNPC đã phê duyệt Dự án cung cấp 

điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La năm 2015. Dự án có quy 

mô xây dựng 163km đường dây cao thế và hạ thế, 19 trạm biến áp, cấp điện cho gần 

5.400 hộ dân 5 xã, 72 bản của huyện Mai Sơn, Sông Mã với tổng mức đầu tư là 153 tỷ 

đồng. Trong đó 50% vốn của EVN, 50% vốn của EVNNPC. 

Về giải pháp thực hiện và tiến độ dự án, ông Lê Quang Thái, Giám đốc PC Sơn 

La khẳng định: “Với trách nhiệm của mình, PC Sơn La cam kết sẽ thực hiện đúng tiến 

độ, chất lượng, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, thực hiện nghiêm các quy 

định về quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy trình nhằm lựa chọn được các nhà 

thầu đủ năng lực để lập và triển khai thi công dự án. Chúng tôi sẽ hoàn thành toàn bộ 

dự án trước ngày 30/6/2016 và trước Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới, 1.000 hộ dân 

xã Nà Ngựu huyện Sông Mã được sử dụng điện”. 

Để Dự án cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn 

La năm 2015 hoàn thành đúng tiến độ, PC Sơn La mong muốn các cấp lãnh đạo từ 

huyện đến xã bản tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng theo cam kết giữa 

UBND tỉnh với ngành điện vận động bà con nhân dân tạo điều kiện chia sẻ lợi ích với 

đồng bào chưa được sử dụng điện. 

Những người làm điện Sơn La luôn mong muốn, khi có điện lưới Quốc gia, 

cuộc sống của bà con nhân dân các dân tộc ngày càng đổi thay, thêm nhiều gia đình 

giàu có hơn, nhiều gia đình thoát khỏi đói nghèo. 
 

10. Thùy Chi. CUỘC THI ĐỘC ĐÁO TRÊN THẢO NGUYÊN XANH / Thùy 

Chi // Nhân dân.- Ngày 06/10/2015.- Tr.2. 
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Những ngày này, lượng khách du lịch tìm lên Mộc Châu (Sơn La) tăng đột 

biến. Không chỉ muốn tận hưởng, hòa mình vào không gian mát lành của cao 

nguyên, thưởng thức những đặc sản ẩm thực của bà con dân tộc thiểu số, mà du 

khách còn được trải nghiệm tua du lịch đặc biệt: Tham quan những trang trại bò 

sữa. Ở đó, những “nàng” bò đẹp nhất, duyên dáng nhất, sản lượng sữa dồi dào 

nhất đang được những người chăn nuôi chăm chút, gấp rút tập luyện, chuẩn bị 

bước vào cuộc thi thường niên “Hoa hậu bò sữa” lần thứ 11, do Công ty cổ phần 

Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức (Mộc Châu Milk). 
CUỘC THI VÌ LÒNG TỰ HÀO NGHỀ NGHIỆP 

“Cuộc thi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của những người 

chăn nuôi bò trên cao nguyên này”, ông Trương Thi Khanh (khu Vườn Đào - Thị trấn 

Nông trường Mộc Châu) chủ nhân của gần 40 con bò sữa tâm sự. 

Chủ nhân của “hoa hậu” bò sữa năm 2007, tỷ phú Nguyễn Văn Hải (trại 8, khu 

Vườn Đào), cho biết, khởi nghiệp năm 2002 với tám con bò, đến nay, trang trại của 

Hải có tổng số 70 con, dự tính sẽ phát triển đàn lên 100 con. Năm nay Hải mang hai 

con bò đẹp nhất đi tranh giải, trong đó, một con bò là con của hoa hậu bò năm 2007. 

Còn một con đạt giải bò cho sản lượng sữa cao nhất với 54kg sữa/ngày năm 2014. 

Để luyện tập được một con bò ra trước đám đông và biểu diễn những bước đi 

nhuần nhuyễn là quá trình không đơn giản. Sau khi lựa chọn những chú bò, bê tốt nhất 

trong đàn, người chủ cần có khoảng thời gian dài làm quen trước khi bắt đầu luyện 

tập. Sau đó, sẽ tách bò ra khỏi đàn, cho ra đường cái ngắm nhìn, làm quen chốn đông 

người. Chỉ cần tiếng động lạ là bò lồng lên chạy, bởi thế, thời gian đầu, cần tới ba 

người vừa dỗ dành, vừa “cướp ép”, rê dắt, huấn luyện bò đi được quãng đường dài, vì 

chân của bò rất yếu, do cung cấp lượng sữa nhiều, thân hình nặng. Chưa kể các công 

đoạn chăm sóc, tắm, chải lông... đều cần tỷ mỉ và kiên nhẫn. 

Đối với những chủ nhân có bò được tham dự vòng chung kết, ai nấy đều hân 

hoan, náo nức. Họ cho rằng, huấn luyện, đem bò đi thi là vì doanh nghiệp và cộng 

đồng, vì lòng tự hào, tự trọng đối với nghề nghiệp. Bởi 10 năm nay, từ ý tưởng của 

Mộc Châu Milk, sự tần tảo sớm khuya của người nông dân đã góp phần hình thành 

nên một bản sắc văn hóa riêng của những người chăn nuôi bò sữa, một ngày hội độc 

đáo của người dân huyện Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Hơn nữa, chính 

những con bò này đã nuôi sống và biến họ trở thành những tỷ phú trên cao nguyên, vì 

vậy chúng cần được nhận những phần thưởng xứng đáng. 
XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CỘNG ĐỒNG 

Với gần 600 trang trại bò quy mô từ 20 đến 200 con bò, cao nguyên Mộc Châu 

mát lành đã tạo dựng nên tầng lớp nông dân triệu phú, tỷ phú, giải quyết việc làm cho 

hàng nghìn lao động góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương. 

Ông Lâm Thanh Trân, chủ nhân “hoa hậu” bò năm 2005 cho biết, để có được 

đàn bò ngày càng phát triển về quy mô cũng như chất lượng sữa là nhờ sự hỗ trợ tuyệt 

vời của Công ty Mộc Châu Milk, từ kỹ thuật chăn nuôi, phối giống, bảo hiểm giống 

vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ giá thức ăn, con giống… 

Nhiều năm qua, những hộ chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu mạnh dạn ứng 

dụng quy trình VietGap, nhằm cung ứng ra thị trường sản phẩm sữa vệ sinh an toàn 

thực phẩm, tạo sức cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp. Ông Trân nói, đó là 
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phương thức để hộ nuôi bò sữa cùng công ty xây dựng thương hiệu sữa Mộc Châu uy 

tín, bền vững. 

Trò chuyện với chúng tôi, tỷ phú Nguyễn Văn Hải tâm sự: “Tôi đã từng tới các 

vùng nuôi bò sữa của đất nước như: Củ Chi, Lâm Đồng… Đến đâu, tôi cũng nói với 

bạn bè, với những đồng nghiệp: Nông dân ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần bà đỡ của 

doanh nghiệp, mới tồn tại được”. Còn Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk Trần Công 

Chiến thì nói: “Đối với các doanh nghiệp cổ phần, cổ tức luôn là số 1, nhưng đối với 

Công ty Mộc Châu, chủ nhân của gần 600 trang trại bò mới là số 1. Tuy nhiên, hiện, 

chúng tôi “bao bọc” nông dân của mình nhiều quá. Để những chủ trang trại thích ứng, 

nhạy bén hơn với cơ chế thị trường, cạnh tranh lành mạnh, thời gian tới, chúng tôi sẽ 

giảm sự hỗ trợ về giá, phối giống. Để nông dân chăn nuôi bò sữa không chỉ mạnh dạn 

trong áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào các quy trình chăn nuôi, làm chủ máy 

móc hiện đại, mà còn giỏi về quản trị, quản lý đàn bò. Có như vậy mới mong ngày 

càng phát triển quy mô đàn bò. Cùng với triển khai VietGap, năm 2013, Mộc Châu 

Milk được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt quy hoạch vùng dự án phát triển chăn nuôi 

cho các năm 2015 - 2020 - 2030, với diện tích 17 nghìn ha đất nông nghiệp, phấn đấu 

đến năm 2020, đưa đàn bò sữa Mộc Châu lên 35 nghìn con, với sản lượng sữa đạt hơn 

150 nghìn tấn/năm”.  

Cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” do Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ 

chức đầu tiên năm 2004. Sau 11 năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân cao 

nguyên Mộc Châu, là điểm đến thú vị với khách du lịch thập phương. 

“Hoa hậu bò sữa” năm 2015 sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10 tại thị trấn 

Nông trường Mộc Châu, với sự tham gia của 110 con bò, tổng trị giá các giải thưởng 

lên tới hơn một tỷ đồng. 

Cuộc thi là cơ hội để người chăn nuôi có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với 

nhau, với nhà khoa học, nhằm tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn 

nuôi bò sữa, trở thành một ngành  

chăn nuôi công nghệ cao. 
 

11. Minh Phong. CÔNG AN HUYỆN MỘC CHÂU (SƠN LA): NÂNG CAO Ý THỨC 

CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG CHO HỌC SINH / Minh Phong // Công an 

nhân dân.- Ngày 06/10/2015.- Số 3723.- Tr.4. 

Mộc Châu là huyện biên giới với gần 38km đường biên tiếp giáp với Lào. 

Huyện có 13 xã và hai thị trấn (thị trấn Nông trường Mộc Châu, thị trấn Mộc Châu), 

trong đó có 3 xã biên giới, có tuyến Quốc lộ 6 dài hơn 32km chạy qua, tuyến Quốc lộ 

43 dài hơn 80km, các tuyến tỉnh lộ 102, 104 và hàng trăm kilômét đường liên xã nội 

huyện, địa hình giao thông phức tạp, nguy hiểm như đường nhiều đèo dốc, xuống cấp, 

trời sương mù, tầm nhìn hạn chế, nhiều điểm đen gây mất trật tự an toàn giao thông... 

Mộc Châu vừa được quy hoạch là huyện du lịch quốc gia, hằng năm diễn ra 

nhiều sự kiện như lễ hội văn hóa dân tộc Mông vào dịp Quốc khánh, lễ hội hái quả, 

các buổi mít tinh, kỷ niệm các hội nghị cấp tỉnh, các đoàn khách trong nước và quốc 

tế đến thăm và làm việc tại huyện Mộc Châu... trong khi đó ý thức chấp hành Luật 

Giao thông của một bộ phận người dân, khách du lịch còn nhiều hạn chế, đặc biệt là 

học sinh các trường trên địa bàn... Việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông 

đường bộ cho học sinh là vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi khi năm học mới 
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bắt đầu. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu đã có nhiều sáng 

kiến góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học 

sinh.  

Cảnh sát giao thông Công an huyện Mộc Châu phối hợp với các trường học 

trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền với nhiều hình ảnh minh họa 

sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, đã đem đến nhiều điều bổ ích. Từ đó, các em học sinh hiểu 

được sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao 

thông, đi đúng phần đường, không đi dàn hàng ngang trên đường; không phóng 

nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng... Em Vũ Thị Nhung, học sinh lớp 11Al, Trường 

Trung học phổ thông Mộc Lỵ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Đây là một 

việc làm giúp cho học sinh chúng em có cơ hội vừa được học tập về kiến thức, vừa có 

cơ hội học tập về mặt xã hội, mà điều này rất cần thiết. Chúng em được tìm hiểu về 

tính an toàn khi đội mũ bảo hiểm, cách thức đội mũ bảo hiểm đúng cách để bảo vệ an 

toàn bản thân mình và mọi người khi tham gia giao thông”. 

Ngoài công tác tuyên truyền trực quan sinh động, “Hưởng ứng thập kỷ hành 

động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”, năm 2015, Cảnh sát giao thông Công 

an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cũng đã triển khai mô hình liên kết đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông giữa lực lượng công an với các trường và mang lại kết quả tích 

cực. Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình phúc lợi xã hội, Công an huyện 

Mộc Châu phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 200 chiếc 

mũ bảo hiểm cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, các em học 

sinh là người dân tộc thiểu số... Tăng cường lực lượng kiểm tra khu vực xung quanh 

các trường trên địa bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông 

của các em học sinh. Tổ chức cho phụ huynh ký cam kết về việc đảm bảo đúng quy 

định về an toàn giao thông khi giao xe cho con em mình, đặc biệt là vấn đề chấp hành 

về đội mũ bảo hiểm và các quy định khác khi tham gia trên đường. Bản tin an toàn 

giao thông được đặt ngay giữa sân trường với những hình ảnh vi phạm mà học sinh 

hay mắc phải; được cập nhật hằng tuần nên có tác dụng giáo dục, tuyên truyền rất tốt. 

Thượng tá Trần Lượng, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: “Qua việc tổ 

chức công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú với các nhà 

trường thì thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa để người dân nói chung và các em 

học sinh nói riêng chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mộc 

Châu”. 
 

12. Hà Thùy. ĐIỂM SÁNG VÙNG TÂY BẮC / Hà Thùy // Văn hóa.- Ngày 

05/10/2015.- Số 2688.- Tr.9. 
 

Ngày 2/10, tỉnh Sơn La tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành 

lập tỉnh (10/10/1895 - 10/10/2015) và vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí 

Minh; Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. 

Thực hiện công cuộc đổi mới, tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tựu to lớn: 

Các vùng kinh tế hình thành rõ nét theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của từng 

vùng. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư các xã, bản đặc biệt khó khăn, vùng tái định 

cư các công trình thủy điện được quan tâm. Đặc biệt, Sơn La đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ hai cuộc di dân lịch sử để phục vụ xây dựng hai công trình thế kỷ: Thủy 

điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La. Riêng thủy điện Sơn La đã di chuyển 12.584 hộ 
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với 54.282 nhân khẩu của ba huyện Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu đến nơi ở 

mới. Đời sống và sản xuất của nhân dân vùng tái định cư từng bước ổn định và phát 

triển, nội bộ đoàn kết thống nhất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt một số kết quả bước đầu quan trọng. 

Trong 5 năm (2010 - 2015), tỉnh đã huy động, lồng ghép, bố trí được hơn 40.000 tỷ 

đồng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn nông thôn. Các nguồn lực 

trong dân được huy động hiệu quả, cùng với hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để đầu tư 

xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. 

Đến năm 2015 đã có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2020 có 

thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giáo dục - đào tạo, văn hóa và các lĩnh 

vực xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc 

gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng 

độ tuổi; được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Sự 

nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo; mạng lưới cơ sở 

vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp. Văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục 

phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn 

giữ và phát huy; các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư và phát huy hiệu quả tích 

cực. Chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, 

đúng đối tượng; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội được giữ vững; quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, góp phần 

quan trọng vào ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng Đảng đạt 

nhiều kết quả tích cực; bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, chất 

lượng hoạt động được nâng lên, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường; phát huy 

mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; khối đoàn kết các 

dân tộc được củng cố vững chắc... 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương 

những thành tựu to lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được. 

Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh Sơn La cần phát huy truyền thống cách mạng, 

tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XII của Đảng trong nhiệm kỳ tới. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ 

tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước 

cho tỉnh Sơn La. 

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Đặng Thị Bích 

Liên trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La cho tỉnh Sơn La. 

Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh Sơn La, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với điểm 

di tích là cái nôi của cách mạng năm xưa và là trường học cách mạng cho thế hệ trẻ 

hôm nay. Qua đây cũng khẳng định trách nhiệm lớn lao của tỉnh Sơn La trong việc 

bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. 
 

13. Lê Bền. DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP: KHÔNG CÒN KIẾM 

CỦI / Lê Bền // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 07/10/2015.- Số 200.- Tr.14. 
 

Chỉ sau gần 2 năm triển khai, dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 

(LCASP) đã nhanh chóng lan tỏa tại huyện Thuận Châu (Sơn La), giúp hàng 

trăm hộ dân giải quyết nhu cầu bức bách về chất đốt, môi trường.  
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Anh Vi Văn Thanh, cán bộ khuyến nông huyện Thuận Châu nhớ lại, là cán bộ 

thâm niên đi cơ sở, ăn ở với bà con người Thái, nhưng mỗi lần về xã Tông Cọ, đến 

cơm cũng không nuốt nổi bởi mùi hôi thối do cảnh “người sống trên sàn, lợn dưới 

gầm sàn”.  

Tiếng là dân miền núi, đất nương rẫy bạt ngàn nhưng đất vườn ở Tông Cọ 

trung bình chỉ dưới 360m
2
/hộ. Bản Lè B (xã Tông Cọ) từ đầu tới cuối chỉ dài chừng 

500m nhưng tập trung tới 4 dãy nhà sàn và hơn 100 nóc nhà chen chúc, chật chội 

chẳng khác gì thành phố.  

Đất ở đã chật, lấy đâu đất xây chuồng trại chăn nuôi? Thế nên nhà nào ở bản 

Lè B trước đây cũng đều phải chăn nuôi lợn, trâu bò dưới gầm nhà sàn.  

Nhà ít thì 5 - 10 con, nhà nhiều tới 40 - 50 con, tới 90% số hộ trong bản nhà 

nào cũng chăn nuôi. Tất tần tật chất thải đều tuôn thẳng ra con suối Muội chảy qua 

bản.  

Những điểm dân cư đông đúc như bản Hình, bản Thúm, bản Nà Cáy… cách xa 

suối Muội, người ta phải đầu tư đường ống nhựa dài hàng cây số để đưa chất thải chăn 

nuôi ra suối, nếu không thì phân lợn chất đống ngay dưới nhà sàn…  

Đáng mừng là cái sự bức bách về vấn nạn môi trường ở Tông Cọ gần đây đã có 

hướng giải thoát. Từ đầu năm 2014, LCASP triển khai về Tông Cọ đã nhanh chóng 

được bà con nơi đây đón nhận.  

Dẫn chúng tôi ra dãy chuồng lợn vừa mới tôn cao nền, nước dội sạch bong, anh 

Lò Văn Cường, bản Lè B cho biết, được sự vận động và hỗ trợ của dự án với kinh phí 

3 triệu đồng, đầu năm 2015, anh mạnh dạn tiên phong trong bản đầu tư thêm trên 10 

triệu đồng lắp đặt hệ thống hầm biogas có thể tích 9m
3
, đủ sức chứa chất thải thường 

xuyên cho khoảng 30 - 40 con lợn.  

Không chỉ giải quyết được vấn đề chất thải, hầm biogas đã trở thành cứu cánh 

cho bà con nơi đây về nhu cầu chất đốt.  

Đồi núi bây giờ đã trồng ngô hết, không còn rừng nữa nên để có cái đun nấu, 

dân trong bản phải đánh xe máy khoảng 15 - 20km, sang tận xã Chiềng Đen đào cả 

gốc cây mới có củi đun.  

“Cứ một tuần một lần, cả nhà phải bổ ra đi lấy củi. Bây giờ thì khỏe rồi, nhờ có 

hầm biogas nên tha hồ đun nấu, chẳng ai còn phải đi lấy củi nữa” - anh Cường khoe.  

Anh Lò Văn Việt, bản Hình (xã Tông Cọ) vừa lắp đặt công trình hầm biogas 

cho biết thêm, gia đình không có người đi lấy củi nên trước đây phải đi mua củi dùng 

hết 1m
3
/tháng, giá củi không phải rẻ, lên tới 500 nghìn đồng/m

3
.  

Có hầm biogas, gia đình anh vừa không còn phải tốn tiền mua củi. Đối với 

người Thái, nhà nào cũng phải có một bếp lò ngay trên nhà sàn. Tuy nhiên gần 2 năm 

nay, chiếc bếp củi đã không còn phải hoạt động.  

“Trước đây, nhà nào cũng phải có bếp than ngay trên sàn, lửa đỏ cả ngày để 

đun cám lợn, nấu ăn… Nấu bếp củi muội than, tro vung vãi khắp nhà, rất bẩn. Bây giờ 

thì đã có bếp đun bằng khí biogas, không còn phải nhóm lửa mỗi ngày cóc cách nữa” - 

anh Việt phấn khởi... 

Theo ông Trần Văn Thử, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Thuận Châu, 

toàn huyện đã có hơn 100 công trình biogas, riêng xã Tông Cọ trước đây là vùng 

chăn nuôi lớn của huyện đã có gần 30 hộ tham gia. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có 

thêm khoảng 20 hộ nữa tiến hành lắp đặt.  
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14. Kiều Thiện. “NGHĨ ĐÚNG THÌ SẼ LÀM ĐÚNG” / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 07/10/2015.- Số 240.- Tr.4. 
 

Đó là lời tâm sự chân thành của bà Lò Thị Lanh ở bản Mường Nưa, xã 

Mường Lầm, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, khi nói về trách nhiệm của người dân 

trong việc tham gia bảo vệ và phát triển vốn rừng. 
HIỂU HƠN VỀ GIÁ TRỊ CỦA RỪNG 

Bà Lanh bảo: “Bao năm qua người dân sống dựa vào rừng để lấy thức ăn, lấy 

nhà cửa, lấy nguyên liệu và đất sản xuất... Ai cũng nghĩ rừng là vô tận nên trách 

nhiệm bảo vệ chưa cao. Nhưng bây giờ thì có ai phá rừng nữa đâu. Không phải bởi 

chúng tôi đã giàu có mà vì chúng tôi đã hiểu nhiều hơn về giá trị của rừng...”. Nhìn về 

phía các bản: Pá Có, Tà Cọong, Pá Nhạp, Lốm Hỏm... - nơi có cả ngàn ha rừng của xã 

Mường Lầm đang xanh ngăn ngắt, tôi hiểu là bà Lanh đang nói rất thật. 

Mường Lầm là xã nhiều khó khăn của huyện Sông Mã, cách trung tâm huyện 

lỵ tới gần 40km với điều kiện giao thông rất khó khăn, cư dân chủ yếu là bà con dân 

tộc Thái, Mông với nghề làm nương là chính. Bởi thế, công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển vốn rừng ở đây chẳng dễ dàng gì, nhất là trong những mùa gieo hạt. “Ở đây 

lúa ruộng ít nhưng khí hậu, chất đất lại hợp với cây nhãn nên nhà ai cũng muốn có 

một mảnh vườn để thêm cơ hội xóa nghèo, làm giàu. Nhưng đất lâm nghiệp đã giao, 

mốc chỉ giới đã rõ, hiểu biết về trách nhiệm bảo vệ rừng đã được nâng lên nên dù rất 

muốn có thêm đất sản xuất cũng chẳng ai dám xâm lấn đất rừng...” - anh Hà Văn Hay, 

dân bản Huổi Én, xã Mường Lầm, bảo vậy. 
KIỂM LÂM SÁT CÁNH CÙNG NGƯỜI DÂN 

“3 năm về huyện Sông Mã làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cũng như nhiều năm 

trước làm việc ở Chi cục Kiểm lâm Sơn La, tôi chưa bao giờ thấy tinh thần bảo vệ và 

phát triển vốn rừng ở huyện Sông Mã lên cao như bây giờ. Nhờ thế, không chỉ độ che 

phủ của rừng đã nâng lên tới gần 50% mà nhiều cây gỗ quý, thú quý cũng bắt đầu hồi 

sinh. Ngay như con voi sau bao năm lạc bầy giờ cũng thường xuyên lưu trú với rừng 

nơi đây. Chúng tôi rất trân trọng những kết quả đó và luôn huy động lực lượng tăng 

cường bám nắm, đồng hành cùng nông dân giữ rừng”. 

Đánh giá về hiệu quả phát triển vốn rừng ở huyện Sông Mã, ông Nguyễn Đắc 

Phương - Phó chủ tịch UBND huyện tâm sự: Lực lượng kiểm lâm huyện Sông Mã đã 

tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng trong việc xây 

dựng kế hoạch đầu tư phát triển mới, khoanh nuôi, bảo vệ vốn rừng cũng như tuyên 

truyền cho người dân hiểu rõ về 2 nội dung: Ích lợi của rừng và trách nhiệm, nghĩa vụ, 

quyền lợi trong tham gia, bảo vệ phát triển vốn rừng. Nhờ thế, hiệu quả công tác kiểm 

lâm đạt cao và hiệu quả bảo vệ rừng của huyện cũng chuyển biến rõ nét. 

Ông Phương cho hay, từ đầu năm đến nay, với gần 56.000ha rừng, toàn huyện 

không xảy ra những vi phạm lớn. Những vụ vi phạm nhỏ cũng giảm thiểu tới mức 

thấp nhất so với những năm vừa qua. Hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển vốn rừng ở 

huyện Sông Mã sẽ còn được nâng lên nhiều hơn, đời sống người bảo vệ rừng sẽ được 

cải thiện tốt hơn nếu như mức hưởng phí dịch vụ môi trường rừng ở huyện Sông Mã 

được hưởng như mức bình quân của các địa bàn thuộc vùng hồ sông Đà.  

Hiện mức phí dịch vụ môi trường rừng giữa huyện Sông Mã và các địa bàn 

vùng hồ sông Đà chênh nhau tới hàng chục lần, nên cũng có những thiệt thòi cho 

người dân trong việc đóng góp bảo vệ và phát triển rừng. 
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15. Th. Thùy. GIẢM NHANH TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ KẾT HÔN CẬN 

HUYẾT THỐNG / Th. Thùy // Văn hóa.- Ngày 07/10/2015.- Số 2689.- Tr.9. 
 

Thực hiện Đề án mở rộng và duy trì mô hình can thiệp giảm thiểu tảo hôn và 

kết hôn cận huyết thống giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La, huyện Sông Mã đã 

triển khai mô hình tại 4 xã (Nà Ngựu, Huổi Một, Nậm Mằn, Mường Hung) và trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú huyện; thành lập và duy trì hoạt động 86 câu lạc bộ dân số 

trên địa bàn 19 xã, thị trấn. Từ đầu năm 2015 đến nay, đã tổ chức 126 buổi tuyên 

truyền, nói chuyện chuyên đề, thu hút hơn 12.000 lượt người nghe, các hình thức 

tuyên truyền được đa dạng hóa, thực hiện lồng ghép với hoạt động văn hóa, sinh hoạt 

cộng đồng tại cơ sở. Bên cạnh đó, các tổ, bản, khu dân cư, thôn xóm thực hiện ký cam 

kết giữa các hộ, đưa quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nội dung chăm 

sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước... Từ đó, ý thức 

của người dân được nâng lên, nhiều già làng, trưởng bản đã trở thành tuyên truyền 

viên tích cực, luôn nhắc nhở bà con dân bản và con cháu thực hiện theo đúng Luật 

Hôn nhân gia đình, bài trừ các hủ tục lạc hậu, cùng nhau xây dựng gia đình, cộng 

đồng dân cư văn hóa. Đến nay, số lượng các cặp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống 

trên địa bàn huyện đã có chiều hướng giảm nhanh so với các năm trước. Theo thống 

kê, năm 2005 có 264 cặp vợ chồng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, đến năm 2010 

còn 75 trường hợp và năm 2015 chỉ còn 10 trường hợp. 
 

16. Lê Bền. SƠN LA, VỤ NGÔ BUỒN! / Lê Bền // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

08/10/2015.- Số 201.- Tr.3. 
 

Ảnh hưởng của nắng hạn gay gắt ngay từ đầu vụ đã khiến vụ thu hoạch 

của vựa ngô Sơn La năm nay bị muộn hơn so với mọi năm từ 20 - 25 ngày. Đáng 

buồn hơn, ngô vừa mất mùa, lại mất cả giá. 
ĐÃ MẤT MÙA, GIÁ LẠI GIẢM 

Vụ thu hoạch ngô ở Sơn La thường tập trung chủ yếu vào tháng 9 hàng năm, 

tuy nhiên thời điểm này, mặc dù đã đầu tháng 10, nhưng rảo quanh các vùng sản xuất 

ngô trọng điểm tại huyện Mai Sơn, ngô vẫn còn phủ xanh trên các triền đồi.  

Bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon có hơn 40 hộ dân, chủ yếu là các hộ di dân 

lòng hồ Thủy điện Sơn La từ huyện Quỳnh Nhai về đây từ năm 2006.  

Phần lớn diện tích đất đồi ở đây đã chuyển sang trồng cao su nên ngô vẫn là 

cây ngắn ngày, cứu cánh cho bà con, chủ yếu phục vụ cho chăn nuôi tại chỗ. Vậy 

nhưng năm nay, bà con nơi đây không khỏi lo lắng cho nồi cơm của gia đình bởi ngô 

mất mùa. Ông Nùng Văn Tấm, một hộ dân trong bản buồn bã kể, do trồng mía không 

được giá nên năm 2015, gia đình ông chuyển hết hơn 1,2ha đất trồng  

mía sang trồng ngô.  

Tuy nhiên đúng giai đoạn xuống giống vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 nắng hạn 

gay gắt nên hầu hết diện tích ngô trên địa bàn xã đều phải gieo đi gieo lại 2 - 3 lần.  

“Tỷ lệ ngô sống sót trong đợt gieo đầu tiên chỉ khoảng 20%. Vì vậy không 

những ngô phát triển không đồng đều, thu hoạch vụ ngô năm nay cũng bị muộn hơn 

mọi năm khoảng 20 - 25 ngày.   
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Hiện mới chỉ có diện tích ngô sống sót ít ỏi trong đợt gieo đầu cho thu hoạch, 

còn lại đa số diện tích vẫn còn xanh lá, phải giữa tháng 10/2015 trở đi mới thu hoạch 

đại trà, sâu bệnh đang phá hoại nhiều hơn mọi năm.  

Mọi năm thường thu được từ 6 - 7 tấn/ha, năm nay hộ nào cao nhất cũng chỉ 

đạt 4 tấn/ha, giảm từ 30 - 40%”, ông Tấm cho biết.  

Cũng như huyện Mai Sơn, tình hình tại vùng ngô huyện Thuận Châu cũng 

không sáng sủa hơn. Anh Lò Văn Cường, bản Lè, xã Tòng Cọ đang loay hoay với 

đống ngô bắp chỉ lưa thưa hạt ngán ngẩm: “Nắng quá, đầu vụ ngô này phải gieo 3 - 4 

lần ngô mới mọc nổi, tốn hàng tạ giống. Mọi năm gia đình tôi có 2ha ngô, thu 6 - 7 

tấn/ha, năm nay cả 2ha tính ra chưa nổi 8 tấn, giảm gần 50% năng suất”.  

Theo anh Cường, không chỉ ngô mất mùa mà giá ngô thương lái thu mua cũng 

đang tụt mạnh. Do không có lò sấy nên đại đa số người dân ở đây bán ngô nguyên bắp 

cho các chủ lò sấy lớn.  

Vụ ngô năm 2014, giá ngô nguyên bắp (chưa tách hạt) thương lái mua tại ruộng 

của nông dân dao động từ 3.300 - 3.400đ/kg, tuy nhiên đầu vụ năm nay, các chủ lò sấy 

chỉ trả giá từ 2.800 - 2.900đ/kg.  

Theo ông Trần Xuân Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông 

thôn huyện Mai Sơn, do nắng nóng bất thường đầu vụ nên trong tổng số 20.762ha ngô 

toàn huyện, có khoảng 6.100ha phải gieo đi gieo lại nhiều lần.  

Mặc dù tổng diện tích ngô gieo trồng đạt kế hoạch, dân không để đất trồng 

song vụ thu hoạch năm nay sẽ bị trễ so với mọi năm, có thể phải tới trung tuần tháng 

10/2015 trở đi mới vào chính vụ.  

Do ngô phải gieo muộn nên giai đoạn trỗ cờ lại gặp mưa lớn bởi ảnh hưởng của 

cơn bão số 1, khiến việc thụ phấn kém, kéo theo năng suất có thể giảm trung bình từ 

20 - 25% so với mọi năm.  

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sơn La cho biết, đến thời điểm này, mới 

chỉ có khoảng 1/3 trong số tổng diện tích 160 nghìn ha ngô toàn tỉnh đã thu hoạch.  

Năm nay thu hoạch kéo dài rải rác, không tập trung như mọi năm. Diễn biến 

thời tiết bất thường cũng khiến diện tích gieo trồng giảm khoảng 1.700ha so với năm 

trước.  
“CUỘC CHIẾN” NGÔ - ATISO  

Năm 2015, diện tích cây Atiso tại Sơn La đang tăng chóng mặt. Thời điểm này, 

đâu đâu cũng bắt gặp hoa Atiso nở đỏ các triền đồi. Không chỉ dừng lại ở việc trồng 

trong vườn nhà, cây Atiso đã leo lên các đồi ngô, lấn dần đất trồng ngô.  

Tại chợ đầu mối xã Chiềng Cọ (Thành phố Sơn La), hoa Atiso nườm nượp từ 

các xã trong vùng đổ về đây ê chề. Bà Tòng Thị Bó, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Cọ 

không khỏi lo lắng, mặc dù chưa có thống kê chính xác nhưng ước tính, diện tích cây 

Atiso năm nay đã tăng gấp đôi năm 2014.  

Do dễ trồng nên người trong xã tận dụng bất kỳ diện tích đất trống nào có thể, 

thậm chí phá ngô để trồng Atiso. Đáng buồn là năm nay, giá Atiso đã giảm chỉ còn 3 - 

4 nghìn đồng/kg, chỉ bằng 1/3 năm ngoái.  

“Người dân mở rộng trồng Atiso quá nhiều, giá lại tụt quá mạnh trong khi đầu 

ra sản phẩm không biết bán ở đâu, dùng để làm gì, nhu cầu dự báo ra sao nên xã đang 

rất băn khoăn, không biết nên khuyến cáo bà con hạn chế hay khuyến khích mở rộng” 

- bà Bó lo lắng.  
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Anh Nguyễn Ngọc Minh, một thương lái tại Thành phố Sơn La đang thu mua 

hoa Atiso tại chợ đầu mối Chiềng Cọ phân tích: “Atiso chỉ cần vãi hạt lên đồi, gặp 

mưa thì tốt vùn vụt, chỉ sau 4 tháng là ra hoa, có thể thu hoạch. Mỗi cây Atiso có thể 

cho thu hoạch từ 1 - 2kg hoa, mỗi mét vuông có thể gieo được 3 - 4 cây Atiso.  

Năm 2014, giá hoa Atiso cao ngất ngưởng, trung bình từ 15 - 16 nghìn 

đồng/kg, nghĩa là 1m
2
 trồng Atiso cho thu nhập 50 - 70 nghìn đồng, mỗi sào cho thu 

nhập từ 200 - 300 triệu đồng, siêu lãi! Cơn sốt Atiso lan ra khắp các vùng tại Sơn La, 

xuống tận nhiều vùng của tỉnh Hòa Bình”.  

Theo anh Minh, hiện các thương lái ở Sơn La chủ yếu mua hoa Atiso về đổ 

mối tại chợ Long Biên (Hà Nội), mỗi ngày có hàng chục xe tải đánh hàng về, mỗi xe 

từ 1,5 - 2 tấn.  

Do diện tích Atiso năm nay bung ra quá nhiều nên hiện giá bán tại chợ Long 

Biên chỉ còn từ 7 - 8 nghìn đồng/kg so với năm 2014 khoảng 15 - 20 nghìn đồng/kg. 

 “Hiện mới chỉ có vùng Thuận Châu, Thành phố Sơn La vào vụ thu hoạch nên 

giá còn tạm ổn, tuy nhiên trong tháng 10/2015, khi mùa thu hoạch chính ở các huyện 

Mai Sơn, Yên Châu và các vùng tại tỉnh Hòa Bình, giá Atiso sẽ còn rẻ nữa”, anh Minh 

nhận định.  

Cũng theo vị này, do việc phát triển Atiso quá nóng nên hiện một số nơi, bà 

con trồng xô bồ cả giống Atiso trắng cuống (phần cuống hoa có màu trắng loang lổ). 

Đây là giống mà người tiêu dùng không mua nên nhiều nơi phải nhổ bỏ.   

Tại Sơn La, đã có khoảng 1.500ha ngô biến đổi gen được đưa vào sản xuất, 

trong đó đa số là các giống của Công ty Syngenta Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp 

- Phát triển nông thôn công nhận.  

Kết quả cho thấy mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của nắng hạn, tuy nhiên 

các giống ngô biến đổi gen có khả năng chịu hạn khá tốt.  

Tại nhiều diện tích ở xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn), ngô biến đổi gen chỉ gieo 

duy nhất 1 lần vào đúng dịp hạn nặng cuối tháng 3, 4/2015 nhưng vẫn cho tỷ lệ nảy 

mầm và sống trên 90%, năng suất ước tính trung bình từ 8 - 9 tấn/ha.  
 

17. Kim Loan. HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA: TÍCH CỰC GIẢI QUYẾT TỒN 

ĐỌNG SAU KHI RÀ SOÁT CHẾ ĐỘ VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG / Kim Loan // 

Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 08/10/2015.- Số 1092.- Tr.5. 
 

Để việc rà soát được tiến hành nhanh chóng, chính xác, UBND huyện Vân Hồ 

đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình tổng rà soát của huyện và 

14 ban rà soát cấp xã và 145 tổ rà soát ở các bản, tiểu khu, địa bàn khu dân cư; chỉ đạo 

các ngành, đoàn thể triển khai cuộc tổng rà soát đảm bảo chính xác, khách quan, công 

khai. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách cụ thể 

từng địa bàn để tổ chức triển khai kế hoạch và nắm bắt những vướng mắc khó khăn 

trong quá trình thực hiện. 

Đến giữa năm 2014, có tới 100% các xã trên địa bàn huyện đã triển khai xong 

công tác rà soát với tổng số 292 đối tượng chính sách được rà soát, trong đó 108 đối 

tượng là người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng, 43 người là thân nhân người 

có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng, 141 người là thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp 

thờ cúng hàng năm. Kết quả cho thấy, số người có công hưởng đúng chế độ ưu đãi là 

7/108 người (chiếm 6,48%); người có công hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ là 
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101/108 người (chiếm 93,52%), trong đó: Thương binh là 68 người (chiếm 62,96%); 

bệnh binh là 20 người (chiếm 18,52%); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học là 13 người (chiếm 12,04%); không có đối tượng người có công hưởng 

chế độ ưu đãi sai. Thân nhân người có công hưởng đúng chế độ ưu đãi là 147/184 

người (chiếm 79,89%), trong đó: Thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hàng 

tháng là 4 người; thân nhân của liệt sỹ đảm nhiệm thờ cúng: 138 người; thân nhân của 

thương, bệnh binh từ trần hưởng tuất hằng tháng là 5 người. Ngoài ra, còn có 13 người 

là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân người có công hưởng chế độ ưu đãi chưa đầy đủ: 

34/184 người (chiếm 18,48%); thân nhân người có công hưởng chế độ ưu đãi sai: 3 

người (thân nhân của liệt sỹ đảm nhiệm thờ cúng, là do liệt sỹ vẫn còn thân nhân chủ 

yếu đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng). Như vậy, đa số các đối tượng chính sách đều 

hưởng đúng, đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Cũng qua đợt rà soát 

lần này, từ quá trình thực hiện rà soát chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn, 

huyện Vân Hồ đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo rà soát tỉnh xem xét sớm phân bổ 

kinh phí để thực hiện Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo 

Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Sở Lao động 

Thương binh xã hội tỉnh Sơn La sớm xem xét, giải quyết chế độ đối với 3 người có 

công nhưng chưa được công nhận chế độ thương binh, chất độc hóa học, chế độ thờ 

cúng cho 13 thân nhân của liệt sỹ nhưng không có hồ sơ gốc lưu ở Sở, để đảm bảo 

quyền lợi của người có công và thân nhân của họ. 

18. Xương Giang. KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH SƠN LA (10/10/1895 - 

10/10/2015): SƠN LA, TÂY BẮC LÀ CỦA TA! / Xương Giang // Cựu chiến binh 

Việt Nam.- Ngày 08/10/2015.- Số 1092.- Tr.7. 
 

Cách đây vài tháng, Đoàn cán bộ, phóng viên báo Cựu chiến binh Việt Nam 

được theo chân Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam lên làm khách của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La. Chúng 

tôi được làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lò 

Mai Kiên, Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Chủ tịch và Đại tá Hà Văn Pâng - Phó chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, kinh tế của Sơn La tiếp tục duy 

trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực và vững chắc hơn. 

Tổng sản phẩm năm 2015 ước đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần năm 2010, bình quân 

giai đoạn 2011 - 2015 tăng 10,93%/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến 

bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân không ngừng cải thiện. Kỷ 

niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La, mỗi huyện làm một đường giao thông nông 

thôn, nay đã hoàn chỉnh cơ bản 1.200 tuyến, còn 74 rãnh và vỉa hè đang hoàn thiện. 

Nhiều công trình trụ sở làm việc, quảng trường được khởi công... Đảng bộ tỉnh Sơn 

La có trên 70.000 đảng viên, sinh hoạt ở gần 4.720 chi bộ, của 998 đảng bộ, chi bộ cơ 

sở. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt kết quả quan 

trọng. Gần 20 tháng nay, tỉnh thực hiện nghiêm việc không uống rượu sáng và trưa tại 

các cơ quan, công sở. Khối đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc, niềm tin 

của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao. 

Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể chính trị xã hội nòng cốt trong Mặt trận Tổ 

quốc, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các chương trình phát triển kinh 
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tế xã hội của địa phương. Năm 2014, với gần 43.000 hội viên, sinh hoạt tại 2.886 chi 

hội, của 303 cơ sở và 14 tổ chức trên cơ sở, Hội đột phá vào nhiệm vụ xóa đói giảm 

nghèo và đã đạt được kết quả thiết thực. Trên cơ sở các biện pháp tích cực, các cấp 

Hội tổ chức 170 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 6.000 hội viên. 

Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay trên 507 tỷ đồng cho hội viên vay 

sản xuất, kinh doanh. Các cơ sở còn xây dựng quỹ Hội với tổng số tiền 10.652 triệu 

đồng cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi. Do đó, Tỉnh hội đã có 188 hội 

viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 46 hội viên làm kinh tế giỏi cấp tỉnh và 6 hội 

viên đạt tiêu chuẩn cấp Trung ương. 

Nhiều mô hình tiêu biểu như hội viên Tòng Văn Điểm (bản Tò Lọ, xã Chiềng 

Đen, Thành phố Sơn La) với trang trại cà phê, mơ mận, chăn nuôi, thả cá, dịch vụ vận 

tải và cho thuê phông bạt, thu nhập mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Cũng ở xã Chiềng Đen 

(Thành phố Sơn La) còn có hội viên Lò Văn Hòa trồng cà phê kết hợp kinh doanh thu 

mua, chế biến nông sản và vận tải, mỗi năm thu về 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 10 

lao động. Hội viên Phạm Văn Hưởng (tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn), 

chăn nuôi lợn thịt quy mô lớn thu nhập 300 triệu đồng/năm. Ở Mai Sơn còn có hội 

viên Đào Văn Trang (tiểu khu 3, xã Chiềng Mung) làm chăn nuôi và đại lý cung cấp 

cám công nghiệp, thu nhập mỗi năm từ 300 đến 400 triệu đồng. Hội viên Lò Văn Ó 

(xã Yên Sơn, huyện Yên Châu) phát triển đàn dê, bò, lợn rừng hàng trăm con, thu 

nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng. Hội viên Nguyễn Văn Viện, Công ty cổ phần 

Giống bò sữa Mộc Châu, đầu tư 3,5ha đất trồng cỏ, nuôi 42 con bò sữa, doanh thu 

hàng năm trên 1 tỷ đồng. Cùng ở Mộc Châu, hội viên Nguyễn Cảnh Châu sản xuất, 

chế biến chè, doanh thu mỗi năm 1,6 tỷ đồng. Hội viên Nghiêm Văn Sự (huyện Vân 

Hồ) chăn nuôi bò sữa, mỗi năm thu 1,4 tỷ đồng... Nay toàn Hội có 53,61% số hội viên 

có mức sống khá trở lên (tăng gần 2% so với năm 2013), số hộ nghèo còn 9,5% (giảm 

gần 3,5% so với kế hoạch). Bằng các nguồn hỗ trợ bên ngoài và quyên góp ủng hộ của 

hội viên và gia đình, hai năm qua, Hội đã xóa được 323 nhà tạm, dột nát cho hội viên, 

trong đó có một nhà cho cựu chiến binh chống Pháp trị giá 72 triệu đồng. 

Cuộc sống ổn định, hội viên tích cực, gương mẫu tham gia các hoạt động xã 

hội, từ thiện, với tinh thần tương thân, tương ái. Trong năm 2014, hội viên đã quyên 

góp ủng hộ gần 1,8 tỷ đồng cho nạn nhân các đợt thiên tai, bão lũ; quỹ vì người 

nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin; quỹ khuyến học và các hoạt động 

khác. Đặc biệt Sơn La có hơn 3 vạn học sinh phổ thông bán trú, các cấp Hội đã xây 

dựng ủng hộ 198 nhà bếp nấu ăn cho các cháu trị giá hàng chục triệu đồng. 

Những kết quả trên thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Sơn La, 

Trung ương Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam cũng như toàn thể cán bộ, hội viên đã gương mẫu giữ gìn và 

phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng Hội trong sạch vững 

mạnh, đáp ứng với mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tôi lại nhớ tới bài hát “Mừng 

Tây Bắc chiến thắng” của Trần Thụ trong đêm xòe có những câu: 

“Chiến thắng reo vang khắp nơi nơi  

Chăm bón nhiều đồi nương xanh tươi  

Khắp các dân tộc đoàn kết cùng nhau...  

Sơn La, Tây Bắc là của ta”... 
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19. PV. NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH / 

PV // Biên phòng.- Ngày 09/10/2015.- Số 82.- Tr.7. 
 

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mộc Châu đã 

phối hợp với các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền 

về Luật Giao thông đường bộ với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, 

đã đem lại nhiều điều bổ ích cho học sinh. Từ đó, các em hiểu được sự cần thiết và tầm 

quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi đúng phần đường, 

không dàn hàng ngang trên đường; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng. 

Tăng cường lực lượng kiểm tra khu vực xung quanh các trường học trên địa 

bàn, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của học 

sinh; tổ chức cho phụ huynh ký cam kết về việc đảm bảo đúng quy định về an toàn 

giao thông khi giao xe cho con em mình, đặc biệt là chấp hành đội mũ bảo hiểm và 

các quy định khác khi tham gia trên đường. Bản tin An toàn giao thông được đặt ngay 

giữa sân trường với những hình ảnh vi phạm mà học sinh hay mắc phải được cập nhật 

hàng tuần nên có tác dụng giáo dục, tuyên truyền rất tốt. 

Việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh là vấn 

đề được đặc biệt quan tâm, nhất là mỗi khi năm học mới bắt đầu, với nhiều sáng kiến 

góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. 

Năm 2015, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Mộc Châu đã triển khai mô hình liên 

kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa lực lượng công an với các trường và mang 

lại kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, thông qua các chương trình phúc lợi xã hội, 

cùng với việc phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 200 

chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và học 

sinh là người dân tộc thiểu số... 
 

20. Thiên Hương. HUYỆN THUẬN CHÂU (SƠN LA): 60.000 LƯỢT NÔNG DÂN 

ĐƯỢC TẬP HUẤN KỸ THUẬT SẢN XUẤT / Thiên Hương // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 09/10/2015.- Số 242.- Tr.12. 
 

Xuất phát là huyện miền núi nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng 

thiếu thốn nên khi triển khai xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền huyện 

Thuận Châu đã dành những ưu tiên hàng đầu cho việc hỗ trợ phát triển sản xuất, xây 

dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. 

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Châu, để góp phần đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo các địa phương 

chú trọng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, phát huy tối đa lợi thế từng vùng, 

hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại cho thu nhập cao. Điển hình 

là về chăn nuôi, trong 3 năm qua huyện đã hỗ trợ bà con nông dân trồng hơn 96ha cỏ; 

làm hồ sơ hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho 415 hộ, với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng để phát 

triển chăn nuôi đại gia súc... Huyện phối hợp với UBND xã Chiềng Bôm triển khai 

mô hình trồng cây thảo quả dưới tán rừng với diện tích 3ha. 

Đáng chú ý là các chương trình kinh tế trọng tâm đều được triển khai thực hiện 

hiệu quả, riêng cây công nghiệp luôn bám sát quy hoạch, với 2.943ha cà phê, 556ha 

chè, 1.677ha cao su, 792ha cây ăn quả… 

Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ 

chức hơn 700 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 60.000 lượt nông dân; nhận ủy thác 
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từ các ngân hàng cho hơn 6.000 lượt hội viên vay vốn; cung ứng hơn 1.000 tấn ngô 

giống, phân bón trả chậm… Nhờ vậy mà chỉ trong mấy năm, trên địa bàn huyện đã 

xuất hiện nhiều mô hình trang trại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như 

gia đình ông Lường Văn Hợp, người dân tộc Kháng ở xã Long Hẹ nuôi gần 90 con 

trâu bò, 1.600m
2
 ao cá, trồng và chăm sóc 133ha rừng, thu lãi 300 triệu đồng/năm; hay 

như bà Vừ Thị Sênh ở xã Co Mạ, ông Cà Văn Cương ở Chiềng La, ông Lường Văn 

Khương ở Phổng Lập... 

Ông Đào Tài Tuệ - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới huyện Thuận Châu cho biết, cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, huyện cũng 

chỉ đạo các xã lựa chọn các công trình cấp thiết để đầu tư xây dựng. 

“Đặc biệt, nhân dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến hơn 21ha đất và tài sản, hoa 

màu trên đất, đóng góp 35 tỷ đồng (bằng tiền mặt, vật liệu cát, đá, ngày công) để xây 

dựng đường giao thông. Chúng tôi phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 1 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, 11 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, còn lại các xã khác phải đạt từ 5 tiêu chí trở 

lên” - ông Tuệ nói. 
 

21. Quỳnh Nga. ĐỦ “CHIÊU” LUYỆN THI HOA HẬU… BÒ SỮA / Quỳnh Nga 

// Tiền phong.- Ngày 10/10/2015.- Số 283.- Tr.6. 
 

Tắm sạch, chải chuốt, cắt tỉa; tập đi đứng, tạo dáng trước đông người… là 

những việc tất bật của các “lò” luyện thi “hoa hậu” ở Mộc Châu (Sơn La), chuẩn 

bị cho hội Hoa hậu bò sữa diễn ra ngày 14 và 15/10. 
CHĂM THÍ SINH HƠN CHĂM CON MỌN 

Chúng tôi đến tham quan tiểu khu Vườn Đào (thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

Sơn La), dưới cái nắng dịu nhẹ, xen lẫn cái se lạnh chiều tháng 10 Tây Bắc. Những 

ngày này, rất nhiều “thí sinh” hoa hậu đang luyện tập, “thả dáng” trên những con 

đường bên bãi ngô xanh ngút ngàn. 

Vừa gọi tên, vỗ về 2 “nàng bò” được lựa chọn trong trang trại 50 con của gia 

đình mình, vợ chồng anh Đặng Văn Thắm vừa hướng dẫn bò cách đi lại, tập làm quen 

với môi trường đông người. Anh Thắm cho biết: “Những năm trước, gia đình chỉ có 1 

“cô” tham dự hội thi, mình tôi luyện là đủ, năm nay có hai nàng vượt qua hàng nghìn 

thí sinh vòng sơ khảo để vào chung kết, nên vợ tôi phải đỡ một tay luyện tập”. 

Theo anh Thắm, người ta vẫn nói “lơ ngơ như bò đội nón”, “Cả đời chỉ ăn, lớn, 

chửa đẻ rồi đứng yên cho người ta vắt sữa, hết thời bằng tay, chuyển sang vắt bằng 

máy. Bò sữa thường nhát nên gặp đám đông là chạy. Đi thi mà chạy là hỏng bét, nên 

phải tập cho các “cô” đủ tự tin trước đông người và ống kính quay phim”, anh Thắm 

chia sẻ. 

Dắt nàng bò thứ 2 bên cạnh, chị Nguyễn Thị Sáu - vợ anh Thắm góp lời: “Con 

gái thứ 2 của vợ chồng tôi mới được 10 tháng tuổi. Người ta thường nói “chăm như 

chăm con mọn”, từ khi luyện bò để dự thi hoa hậu, ngày nào tôi cũng dành vài tiếng 

cùng chồng dắt bò đi dạo, rồi tắm táp, cho ăn nhiều hơn ngày thường. Bây giờ tôi mới 

thấy chăm bò thi hoa hậu còn hơn cả chăm con mọn”. 

Là “lò” luyện thi có tiếng nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Hải (tiểu khu Vườn 

Đào) chia sẻ: Để thí sinh dự thi “ăn” giải, sáng phải được tắm sạch, dùng bàn chải 

đánh sạch lông, cắt tỉa, chuốt sao cho nhìn đã thấy trơn lông đỏ da, vú to mông nở. 
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Đặc biệt, phải kỹ bộ lông đuôi, để xòe quạt, không bị xù. Lượng thức ăn cho các “thí 

sinh” cũng phải tăng nhiều hơn để đảm bảo chất lượng của thí sinh dự thi. 

Trung bình mỗi ngày anh Hải cho bò ăn khoảng 40kg thức ăn hỗn hợp TMR, 

khô dầu đậu tương và cỏ xanh. Chiều mát dắt bò đi tập, làm quen với môi trường đông 

người rồi đưa về, tắm lần 2 và vắt sữa. Những thí sinh này còn được đặc cách ở 

chuồng riêng sạch sẽ, rộng rãi hơn để thuận lợi cho việc chăm sóc. 

Theo kinh nghiệm của giới luyện thi, cô bò muốn vào sâu của giải phải có sản 

lượng sữa cao (tối thiểu từ 40 lít/ngày/con), chất lượng sữa tốt, ngoại hình đẹp; cổ bò 

thanh, dáng hình êm (nhỏ phía trước, to phía sau), bầu vú to, chân không đi vòng 

kiềng. Mỗi thí sinh phải có lý lịch đầy đủ  rõ ràng về dòng giống từ đời ông bà bò bố, 

bò mẹ, đến lý lịch bản thân bao gồm  ngày tháng năm sinh, lứa đẻ, năng suất… 

Ngoài vợ chồng chị Sáu, anh Hải trong khu gần 30 gia đình khác cũng tích cực 

luyện cho các thí sinh. Tiếng cười đùa, lời trao đổi, chia sẻ, hỏi thăm về các “chiêu” 

luyện thi, cách chăm sóc, về lượng sữa… râm ran khắp đường làng. 
NGÀY HỘI TRI ÂN 

Ông Phạm Hải Nam, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc 

Châu, cho biết, để chuẩn bị cho vòng chung kết vào ngày 14 - 15/10 sắp tới, từ tháng 

6, Ban tổ chức đã thông báo tuyển hoa hậu để các hộ lựa chọn bò, bê dự thi. Từ tháng 

6 đến tháng 9, mỗi tháng, ban tổ chức đi đánh giá chấm điểm một lần. Hiện, Ban giám 

khảo đã chọn ra 126 con bò đẹp nhất để trình diễn vòng chung kết. 

Theo ông Nam trao đổi, cuộc thi năm nay có tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 

tỷ đồng, dành cho 5 hạng mục: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê cai sữa và bê ăn 

sữa. Bò “đăng quang” sẽ nhận giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Tất cả các “cô bò” vào 

chung kết đều được nhận giải thưởng tiền mặt là 3 triệu đồng/con. 

Sau cuộc thi, những con bò tốt, đạt danh hiệu sẽ được người dân đặt mua 

giống, lựa chọn vào đàn bò giống cao sản của công ty. Nhiều gia đình có đến 3 - 4 thế 

hệ bò tham gia thi. Bò con, bò cháu được sinh ra từ thí sinh bò năm trước sẽ tham gia 

thi vào các năm sau. 

Ông Trương Duy Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, chia sẻ: “Hoa 

hậu bò sữa” được tổ chức hàng năm là nét văn hóa riêng của người dân Mộc Châu. 

Nhờ việc phát triển đàn bò sữa, đời sống của người dân được cải thiện, xóa đói giảm 

nghèo và từng bước làm giàu”. 

Ngoài những gia đình trực tiếp nuôi bò, số lao động còn lại chủ yếu trồng ngô, 
cỏ, cung cấp nguồn thức ăn cho bò. Ngoài ra, các trang trại bò còn tạo công ăn việc 
làm cho số đông người lao động, trong đó có cả những lao động là người dân tộc 
Mông ở các xã khó khăn với mức lương ổn định từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng.  
 

22. Ngân Hà. TRAI BẢN VẬN CHUYỂN 2000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / 

Ngân Hà // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 10/10/2015.- Số 283.- Tr.6. 

Vụ việc được khám phá vào khoảng 23h ngày 8/10, Công an Thành phố 

Sơn La (tỉnh Sơn La) đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi 

vận chuyển, tàng trữ trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp. 

Theo các trinh sát kể lại, khuya ngày 8/10, trên phố núi vắng ngắt bỗng xuất 

hiện hai thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi nên lực lượng chức năng yêu cầu 

kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên 

người hai đối tượng 1 bọc nilon màu đen, bên trong đựng 10 gói nhỏ màu xanh chứa 
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khoảng 2.000 viên thuốc được hai thanh niên khai là ma túy tổng hợp. Sau khi lập 

biên bản sự việc, hai đối tượng được đưa về trụ sở để tiếp tục đấu tranh làm rõ. Các 

đối tượng khai ra danh tính là Ly Nhịa Tủa (sinh năm 1977, trú tại bản Huổi Bua, xã 

Mường Hung, huyện Sông Mã) và Giàng A Tộng (sinh năm 1996, trú tại bản Hối 

Thướng, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Cả hai đối tượng đều là người 

dân tộc thiểu số, không nghề nghiệp, tuy khỏe mạnh, vạm vỡ nhưng lại không chịu lao 

động chân chính mà chọn con đường đi buôn bán ma túy để kiếm lời.  

Theo lời khai của Ly Nhị Tủa và Giàng A Tộng thì số ma túy tổng hợp trên 

được Tỏa và Tộng mua của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài (không rõ 

danh tính) tại bản Huổi Hin, xã Mường Hung, huyện Sông Mã mang về để bán kiếm 

lời. Tuy nhiên, phi vụ làm ăn đã đổ bể khi cả hai đang trên đường vận chuyển đi tiêu 

thụ thì bị lực lượng Công an Thành phố Sơn La bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra 

làm rõ.  
 

Cũng xem: 

23. Hoàng Anh. BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 2.000 VIÊN MA TÚY 

TỔNG HỢP / Hoàng Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 10/10/2015.- Số 283.- Tr.11. 
 

24. Mạnh Tùng. “GĂM” 2.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP TRONG NGƯỜI / 

Mạnh Tùng, Đinh Tùng // Công an nhân dân.- Ngày 10/10/2015.- Số 3727.- Tr.5. 
 

25. Khánh Duy. SỨC BẬT CHIỀNG XÔM / Khánh Duy // Đại biểu nhân dân.- 

Ngày 11/10/2015.- Số 284.- Tr.7. 
 

Trở lại thăm Chiềng Xôm (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) vào những 

ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước đổi thay từ một xã nghèo ngày 

nào, giờ đây đã khoác lên mình một màu xanh yên bình, no ấm với những con 

đường đã được bê tông hóa, cùng với những nhà sàn được xây dựng khang 

trang. Từ một xã chỉ đạt 4 tiêu chí nông thôn mới, nay đã hoàn thành 19/19 tiêu 

chí, trở thành xã đầu tiên của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. 
XÃ ĐẦU TIÊN CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI 

Mất khoảng gần 30 phút đi ô tô, chúng tôi đến được xã Chiềng Xôm, nằm cách 

Thành phố Sơn La khoảng chục kilomet. Đây là một trong những địa phương được 

chọn làm điểm của tỉnh Sơn La trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Bí thư 

Đảng ủy xã, Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới Hà Mạnh Hùng bồi hồi nhớ lại những 

ngày đầu khi triển khai chương trình này: Năm 2011, Chiềng Xôm bắt đầu triển khai 

chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Với xuất phát điểm thấp, địa hình 

vùng núi nên diện tích đất canh tác ít, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp dẫn đến 

tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng còn thiếu, đời sống kinh tế người 

dân rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Vì thế, xã chỉ đạt được 4 tiêu chí nông thôn mới. 

Từ những khó khăn đó, các cấp chính quyền xã đã tập trung xác định từng tiêu chí cụ 

thể với phương châm tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau. Đầu tiên, chính quyền xã đã 

mạnh dạn tích cực vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ sản 

xuất nhỏ lẻ chuyển dần sang sản xuất hàng hóa. Những cánh đồng trước chỉ canh tác 

được 1 năm 2 vụ lúa với thu nhập thấp, nay được chuyển đổi sang trồng hoa, rau 

sạch giúp tăng thu 
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nhập từ vài chục triệu đồng/ha lên vài trăm triệu đồng/ha - ông Hùng phấn khởi cho 

biết thêm. 

Theo chân Bí thư Đảng ủy xã đi thăm mô hình cánh đồng hoa của Hợp tác xã 

Hà Duy Thưởng - một trong những điển hình dám nghĩ dám làm của địa phương. Trên 

cánh đồng tràn ngập hoa hồng, hoa păngxê, hoa ly đang được người dân tỷ mỉ chăm 

bón, Chủ tịch hợp tác xã Đỗ Duy Thưởng hồ hởi giới thiệu: Đây là nghề truyền thống 

của gia đình, nhưng để vận động người dân chuyển đổi canh tác, thời gian đầu gặp 

không ít khó khăn, bởi người dân chưa tin tưởng vào hiệu quả kinh tế của mô hình 

chuyển đổi này. Nhưng mưa dầm thấm lâu, được sự giúp đỡ của chính quyền xã trong 

công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu và đồng ý giao đất cho hợp tác xã, 

nhận thầu theo thỏa thuận. Đến nay, diện tích trồng hoa đã được mở rộng với quy mô 

32ha, mang lại thu nhập 120 triệu đồng/ha. Không chỉ cung cấp hoa cho thị trường 

trong tỉnh mà còn cho các tỉnh, thành phố lân cận như: Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng 

Ninh… Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập, giải quyết việc 

làm cho hơn 300 lao động địa phương. Nhờ vậy, đời sống kinh tế người dân trong 

vùng ngày một khấm khá. Vừa tập trung chăm bón từng khóm hoa, chị Lò Thị Danh, 

tổ viên Hợp tác xã Hà Duy Thưởng cho biết: Trồng hoa không vất vả như làm ruộng, 

thu nhập lại cao và ổn định hơn rất nhiều. Bình quân, một tháng tôi thu nhập cũng 

được 3 - 4 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, tôi đã đăng ký làm lâu dài cho 

hợp tác xã. 

Kinh tế khởi sắc, đời sống người dân cũng được nâng lên. Hiện, 100% hộ dân 

được dùng điện lưới và nước sạch sinh hoạt; 100% đường trục xã, liên xã và đường 

trục bản được bê tông hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng/người; tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%… Với những kết quả nổi bật đó, tháng 8 vừa qua, Chiềng 

Xôm đã được công nhận là xã đầu tiên của tỉnh Sơn La đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông 

thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra. 
THỐNG NHẤT TRONG NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG 

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Lù Văn Thiện cho biết: Những khó 

khăn của Chiềng Xôm trước đây là động lực thúc đẩy các cấp chính quyền xã phải nỗ 

lực hơn nữa nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ngay khi được chọn 

làm xã điểm, các cấp chính quyền xã cùng các tổ chức đoàn thể đã gõ cửa từng hộ dân 

để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ từng chỉ tiêu, tiêu chí, cơ chế, chính sách, nhất 

là lợi ích cũng như trách nhiệm khi tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, 

xã đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và tiến hành đánh giá thực trạng 

nông thôn nhằm có hướng chỉ đạo đúng đắn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí cần ưu tiên 

hoàn thành trong từng năm; đồng thời, lập quy hoạch bước đầu trình cấp trên phê 

duyệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách bám sát địa bàn. 

Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân, tạo sự 

thống nhất trong nhận thức và hành động. Đặc biệt, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Hầu hết người dân đều tự giác tích cực tham gia 

đóng góp công, sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã. Nhờ 

phát huy tốt nội lực của nhân dân, phong trào cộng đồng dân cư khá phát triển với 

điểm nhấn là làm đường giao thông liên thôn. Với phương châm Nhà nước hỗ trợ, 
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người dân trực tiếp tham gia, giám sát. Đến nay, đã vận động người dân hiến 1.600m
2
 

đất - ông Thiện nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Lù Văn Thiện, để đạt được những kết quả như hôm nay, ngoài 

phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, lãnh đạo xã còn tập trung tháo gỡ những khó 

khăn trong phát triển kinh tế hợp tác xã, phát triển ngành nghề và thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển 

giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp. Vừa làm vừa 

rút kinh nghiệm, sau gần 5 năm tập trung các nguồn lực, Chiềng Xôm đã chuyển mình 

ngoạn mục trở thành xã đầu tiên của Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. 

Rời Chiềng Xôm, nhưng ấn tượng về một xã nghèo có sức bật mạnh mẽ, biết 

biến những khó khăn thách thức làm động lực để vươn lên vẫn in đậm trong tâm trí 

chúng tôi. Với tinh thần đó, tin rằng diện mạo nông thôn Chiềng Xôm nói riêng và 

tỉnh Sơn La nói chung sẽ ngày càng khởi sắc, góp phần thiết thực, nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân. 

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Mai Kiên cho biết: Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ 

họp chuyên đề) vừa qua, HĐND tỉnh Sơn La Khóa XIII đã thông qua Đề án Xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020, nhằm khắc phục những tồn tại, yếu 

kém trong công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực, đồng thời 

động viên nhân dân nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn để thực hiện thành 

công sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. 
 

26. Nam Phương. NƯỚC VỀ HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA THẤP HƠN TRUNG 

BÌNH NHIỀU NĂM / Nam Phương // Công an nhân dân.- Ngày 11/10/2015.- Số 

3728.- Tr.1. 

Theo tin từ Công ty Thủy điện Sơn La, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng sản 

lượng điện sản xuất của Thủy điện Sơn La là 6,251 tỷ kWh, đạt 76,08% so với kế 

hoạch năm, nộp ngân sách đạt 1.073 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9, Công ty đã sản 

xuất được 36,06 tỷ kWh điện, nộp ngân sách Nhà nước 5.083 tỷ đồng. Trong 9 tháng 

qua, tình hình lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sơn La chỉ đạt 91% so với cùng kỳ 

2014, thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm. Công ty đã phối hợp với Trung tâm 

Điều độ hệ thống điện quốc gia điều tiết nước hồ chứa phục vụ tưới tiêu cho đồng 

bằng Bắc Bộ; phục vụ vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng cho công trình Thủy 

điện Lai Châu. 
 

27. Điêu Chính Tới. GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN NƠI BIÊN GIỚI / Điêu Chính 

Tới // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 12/10/2015.- Số 285.- Tr.18. 
 

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các dơn vị 

trong toàn lực lượng thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, 

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơm La có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 250km tuyến biên 

giới quốc gia, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ 

Nhân dân Lào); có 2 cửa khẩu quốc gia và 7 trạm kiểm soát tiểu ngạch. Địa bàn khu 

vực biên giới của tỉnh có 17 xã thuộc 5 huyện là Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên 

Châu, Mộc Châu. 
CỦNG CỐ THẾ TRẬN LÒNG DÂN 
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Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của công tác xây dựng nền biên 

phòng toàn dân vững mạnh, làm cơ sở tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ 

vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều chương trình trọng tâm, chủ động 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tập trung xây dựng, củng cố 

hệ thống chính trị ở các xã biên giới ngày càng vững mạnh. Bộ đội Biên phòng đã cử 

17 cán bộ tăng cường cho 17 xã biên giới. 

Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, trong 5 năm (2011 

- 2015) thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, các chi, đảng bộ đồn biên phòng với 

đảng ủy các xã biên giới, các đồn biên phòng đã tham mưu củng cố hoạt động cho 120 

chi bộ, bồi dưỡng kết nạp trên 100 đảng viên, trong đó tập trung phát triển Đảng ở 

những bản giáp biên, bản khó khăn. Đến nay, đã có 63/65 bản giáp biên giới có đảng 

viên. Sau đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, chính quyền địa phương 

các xã biên giới, cấp ủy Đảng các bản và các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực, có 

hiệu quả rõ rệt, được quần chúng nhân dân tin tưởng. 
ĐỒN LÀ NHÀ, BIÊN GIỚI LÀ QUÊ HƯƠNG 

Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng các đơn vị tiền tiêu luôn xác định “Đồn là 

nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, hàng trăm buổi 

tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Bộ đội biên phòng đã 

tham mưu cho địa phương các cấp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia tự 

quản đường biên cột mốc và giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Kết quả, 

đến nay trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 226/250km đường biên, 82/125 cột mốc giao 

cho 45 tổ (4.027 gia đình) tham gia tự quản. Do vậy, khi các vụ việc xảy ra trên biên 

giới, nhân dân đã chủ động phát hiện, phản ánh, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. Bộ 

đội biên phòng còn tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 35 Tổ 

an ninh nông thôn, xây dựng nhiều mô hình an ninh tự quản; quần chúng nhân dân đã 

cung cấp cho bộ đội biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, 

bảo vệ biên giới. 

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn tham gia các chương trình phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới; triển khai 7 dự 

án phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới với tổng mức đầu tư hơn 52 tỷ đồng; 

phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng 225 ngôi nhà trong chương trình 

“Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, xây 1 nhà văn hóa bản, 2 lớp học mầm non, 

2 nhà bán trú dân nuôi, phối hợp với Tập đoàn Viettel tặng 760 con bò giống giúp 

người nghèo nơi biên giới. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, các 

đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu 20 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức 

hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng; triển khai nhiều mô hình giúp dân xóa đói giảm 

nghèo có hiệu quả như vận động xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng biên giới. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La còn huy động các nguồn lực giúp dân vốn 

sản xuất với khoảng 8 tỷ đồng, thành lập Đội công tác Tân Xuân bám nắm địa bàn, 

tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã và trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng 

ngô lai, chuối và phát triển đàn bò, lợn; xóa mù chữ cho dân và nhiều mô hình khác có 

hiệu quả, góp phần tạo diện mạo mới ở khu vực biên giới. 

Thiếu tá Nguyễn Đình Huân - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng 

Khương (huyện Sông Mã) cho biết: Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp 
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với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn làm 

tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong những ngày nhân dân hai bên biên 

giới tổ chức lễ, Tết và các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhân 

dân và các lực lượng bảo vệ biên giới của 2 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng của nước 

bạn Lào trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Đến tháng 9/2015, tại khu 

vực biên giới Việt Nam - Lào (giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Sơn La và tỉnh 

Luông Pha Băng) đã có 7 cặp bản - bản hai bên ký kết nghĩa, có 10 đồn biên phòng 

của Việt Nam và 5 đại đội biên phòng của Lào tiến hành kết nghĩa. Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Sơn La đã tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân nước bạn Lào được gần 1.000 

lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá trên 43 triệu đồng cùng nhiều hoạt động khác 

thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. 

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục phát động phong trào thi 

đua quyết thắng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trên nền biên phòng toàn dân 

vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; đồng thời phối hợp cùng 

cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo 

dục nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tính chất 

thiêng liêng của biên giới quốc gia, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân trong 

bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La tăng cường tuyên truyền 

nhân dân thực hiện trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây công nghiệp, kết hợp phát triển 

chăn nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tiếp tục tuyên truyền giáo dục 

cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới về tình 

đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhận thức rõ sự hợp tác toàn diện Việt 

Nam - Lào cũng như mối quan hệ truyền thống giữa nhân dân hai nước nói chung, 

giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, kiên quyết chống lại sự chia rẽ, phá 

hoại tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. 
 

28. Lê San. SÔNG MÃ (SƠN LA): GIẢM TẢO HÔN VÀ KẾT HÔN CẬN HUYẾT 

THỐNG / Lê San // Nông thôn ngày nay.- Ngày 12/10/2015.- Số 244.- Tr.13. 
 

Thực hiện Đề án mở rộng và duy trì mô hình can thiệp giảm thiểu tảo hôn và 

kết hôn cận huyết thống giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La, huyện Sông Mã đã 

triển khai mô hình tại 4 xã: Nà Nghịu, Huổi Một, Nậm Mằn, Mường Hung và Trường 

Phổ thông dân tộc nội trú huyện; thành lập và duy trì hoạt động 86 câu lạc bộ dân số 

trên 19 xã, thị trấn. 

Đến nay, số lượng các cặp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn 

huyện đã có chiều hướng giảm nhanh so với trước. Theo thống kê, năm 2005 huyện có 

264 cặp vợ chồng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, đến năm 2015 chỉ còn 10 

trường hợp. 
 

29. Nam Khánh. DOANH NHÂN CHĂN BÒ… MÊ HOA HẬU / Nam Khánh // 

Tiền phong.- Ấn phẩm đặc biệt.- Tr.12. 
 

“Chăn bò là cái nghiệp của mình” - đó là cách nói dân dã, gần gũi nhưng 

cũng rất có nghề của vị Chủ tịch, Tổng giám đốc Mocchaumilk - ông Trần Công 
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Chiến. Ông được xem là vị doanh nhân “chăn bò”… mê hoa hậu, vì một nhẽ, cứ 

đến trung tuần tháng mười hàng năm, ông lại tổ chức thi “Hoa hậu bò sữa” 

nhằm tôn vinh người chăn nuôi, cùng con bò sữa - con vật giúp nhiều người đổi 

đời, thành tỷ phú trên thảo nguyên trù phú vùng Tây Bắc. 
GIÚP NÔNG DÂN BẰNG “CÂY GẬY THẦN” 

Ông Chiến chia sẻ rằng, ở Mộc Châu, nếu mất đi cây chè, con bò sữa và sương 

mù, thì không còn là Mộc Châu nữa! Quả thật, với lợi thế về điều kiện khí hậu ở độ 

cao trên 1.000m so với mực nước biển, thổ nhưỡng… Mộc Châu được quy hoạch là 

một trong những trung tâm chăn nuôi bò sữa lớn nhất cả nước. Ðến nay, chăn nuôi bò 

sữa theo nông hộ ở Mộc Châu (Sơn La) đang là mô hình được đánh giá rất thành công 

hiện nay ở nước ta. Ðể chuyển hóa lợi thế đó, có công lớn của ông Chiến. 

Một trong những dấu ấn đột phá của ông Chiến, chính là người tiên phong thực 

hiện bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm giá sữa, giúp nông dân vững tin, phát triển đàn bò, 

gắn bó lợi ích Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Quả thật, trong khi cả nước 

đang loay hoay với bảo hiểm nông nghiệp (trong đó có bảo hiểm vật nuôi), thì ông 

Chiến đã cho “chạy” mô hình bảo hiểm bò sữa và giá sữa hơn chục năm (thực hiện từ 

năm 2004). Mô hình của ông Chiến, không ít người ví von là “cái gậy thần” của  

người nông dân. 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ðăng Vang, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa 

học công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, bảo hiểm vật nuôi, giá sữa ở 

Mộc Châu do các hộ chăn nuôi đóng góp và họ tự quản lý lấy, để hỗ trợ nhau khi gặp 

rủi ro là cách làm rất khác biệt. “Chắc chắn phải có sự hướng dẫn, giám sát rất rõ ràng, 

minh bạch, tạo lòng tin rất tốt thì mới thành công như vậy” - ông Vang nói. 

Quả thật, cách làm của ông Chiến khiến nhiều đơn vị chăn nuôi ước ao. Ðến 

nay, 100% các hộ nuôi bò đều tham gia bảo hiểm. Ông Chiến chia sẻ, thời gian đầu, 

rất khó để kêu gọi người dân đóng 100 nghìn đồng vào quỹ, vì cứ nghĩ nộp là mất 

tiền. “Chúng tôi phải vận động, bằng nhiều chính sách để khuyến khích người chăn 

nuôi tham gia. Chẳng hạn, ai tham gia bảo hiểm sẽ được ưu tiên trong các chính sách 

ưu đãi từ công ty như trợ giá thức ăn, thưởng giá sữa, đi thăm quan, nghỉ mát...” - ông 

Chiến nói. 

Theo ông Chiến, thực ra, bảo hiểm chính là cách để công ty chia sẻ những rủi 

ro với người chăn nuôi, là mô hình hiện đại trên thế giới. Nông dân chỉ cần đóng 600 

nghìn đồng/năm tiền bảo hiểm cho mỗi con bò, nếu bò không may bị chết sẽ được bồi 

thường 12 triệu đồng, bò thải loại được đền bù 10 triệu đồng. Số tiền đó, cộng với 

tiền bán thịt bò khoảng 8 triệu đồng, sẽ đủ mua một con bê thay thế.  

Ngoài ra, với chính sách bảo hiểm giá sữa, nông dân chỉ cần đóng 50 đồng/kg, nếu 

sữa giảm giá quá thấp, sẽ được trợ giá 60% số tiền chênh lệch. 

Có lẽ, trong lúc giá sữa trên thế giới đang xuống kỷ lục, nhiều công ty sữa giảm 

giá tiền thu mua sữa cho nông dân, thì Mộc Châu đã có ngay “cây gậy thần” hỗ trợ 

cho người dân. Ông Chiến cho rằng, bảo hiểm thành công vì quỹ được công khai, 

minh bạch, và quan trọng là người dân được quyền tự bầu ban quản lý quỹ, có quy chế 

hoạt động. Ðến nay, tổng quỹ bò sữa và giá sữa đã hơn 20 tỷ đồng. Trong lúc vốn này 

nhàn rỗi, họ cho công ty vay để sản xuất và trả với mức lãi suất bằng lãi suất của ngân 

hàng. 
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Cùng với bảo hiểm, ông Chiến còn cho triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khác 

về thức ăn, giống, kỹ thuật, tiền thưởng… cho người nuôi. Ðặc biệt, Mộc Châu đã đầu 

tư nhà máy thức ăn hỗn hợp dinh dưỡng cao TMR, có thể tạo ra khẩu phần ăn tốt nhất 

cho con bò ở từng giai đoạn. Nhờ đó, bò được nâng cao dinh dưỡng, giúp năng suất 

sữa của đàn bò đạt 5,8 - 7 tấn/chu kỳ. Mộc Châu hiện có những bò cao sản vắt sữa 3 

lần/ngày đạt 9 - 11 tấn/chu kỳ; năng suất sữa đạt 35 - 40 kg/con/ngày, con cao nhất đạt 

76 kg/con/ngày. 

Theo vị chủ tịch Mocchaumilk, một thế hệ những người chăn nuôi bò sữa mới, 

trong đó nhiều tỷ phú trẻ đã xuất hiện trên thảo nguyên Mộc Châu. Tại công ty, trên 

40% là những hộ gia đình trẻ. Ông Chiến cho biết, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện việc 

khoán hộ, nâng quy mô hộ bình quân lên 35 - 50 con/hộ, trong đó nâng số hộ nuôi từ 

80 - 100 con/hộ chiếm 25 - 30%. Mộc Châu dự kiến đến hết năm 2015 lên gần 20.000 

con bò sữa, với sản lượng sữa đạt 100.000 tấn; đến năm 2020 đạt 35.000 - 40.000 con, 

sản lượng sữa đạt 180.000 đến 200.000 tấn… 

Ông Chiến cũng tự tin rằng, trong tương lai không xa, Mộc Châu sẽ sản xuất 

sữa hữu cơ. Cùng với quá trình tiến lên đó, Mộc Châu sẽ đầu tư trồng thêm cây xanh, 

hoa và nhằm bảo vệ môi trường trong lành của thảo nguyên, phát triển du lịch. 
MÊ… HOA HẬU! 

Khoảng chục năm trước, khi nói đến “hoa hậu bò sữa”, không ít người buồn 

cười, nghe cũng lạ lạ tai, thậm chí có cả thành kiến về câu chữ. Nhưng nay, hội thi đã 

trở thành một nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trên thảo nguyên Mộc Châu. Hội 

thi chính là một sáng kiến độc đáo của ông Chiến, nhằm tôn vinh người chăn nuôi, 

thúc đẩy các hộ nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo ra dòng bò hạt nhân cao sản, đẹp 

nhất về hình thể, đạt mức sinh trưởng cao và cho sản lượng sữa cao nhất. 

Ông Chiến chia sẻ, có lần lãnh đạo Sơn La công tác ở một địa phương phía 

Nam, thấy họ cũng tổ chức cuộc thi hoa hậu bò sữa, liền gọi điện về cho ông để hỏi về 

vấn đề “bản quyền”. Ông Chiến cười và báo lại, lãnh đạo yên tâm vì “Công ty đã đăng 

ký bản quyền ở Cục Sở hữu trí tuệ rồi, nên không thể ai đánh cắp bản quyền “Hoa hậu 

bò sữa” Mộc Châu được đâu”. 

Tuy nhiên, theo ông Chiến, Mộc Châu không muốn hoa hậu bò sữa là sân chơi 

của riêng mình. Việc tổ chức một cuộc thi hoa hậu bò sữa quy mô cả nước là rất khó, 

nhưng vùng thì có thể làm được. Với cuộc thi ở Mộc Châu hằng năm vào trung tuần 

tháng 10, Mộc Châu hỗ trợ các hộ nuôi bò ở Ba Vì (Hà Nội), Vĩnh Tường (Vĩnh 

Phúc) có thể đem những “cô” bò ưu tú nhất của mình đi thi. 

Theo ông Chiến, cái được lớn nhất là cuộc thi đã đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế - xã hội, tôn vinh người nông dân tạo ra các sản phẩm sữa chất 

lượng cao cho xã hội, tạo công ăn việc làm và đem lại cuộc sống ấm no cho rất nhiều 

người dân Mộc Châu, đưa Mộc Châu trở thành một trung tâm nuôi bò sữa lớn của cả 

nước. 

Không “ồn ào” quảng cáo, PR như nhiều hãng sữa khác, ông Chiến hẳn có lối 

đi của riêng mình trong bối cảnh thị trường sữa nhiều đối thủ cạnh tranh. Có lẽ, từ sự 

ưu đãi về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, không ngừng đổi mới về công nghệ và lợi ích 

luôn được chia sẻ, hướng đến cộng đồng, ông Chiến tin rằng, dòng sữa mát lành từ 

những con bò sữa trên thảo nguyên Mộc Châu chính là cơ sở, niềm tin lớn nhất để 

người tiêu dùng tìm đến với các sản phẩm của Mocchaumilk. 
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“Làm cái gì cũng phải yêu quý cái ngành nghề của mình, tâm huyết, tôn trọng 

sản phẩm của mình làm ra. Tôi nói với anh em là, mình không ăn được sản phẩm của 

mình thì đừng bắt người khác ăn, chứ chưa nói đến thu tiền của họ” - ông Trần Công 

Chiến, Chủ tịch, Tổng giám đốc Mocchaumilk”. 

30. Nguyễn Thị Hân. VIỆN KIỂN SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN, SƠN LA: KIẾN 

NCHỊ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN 

PHẠT TÙ ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO / Nguyễn Thị Hân // Bảo vệ pháp luật.- 

Ngày 13/10/2015.- Số 82.- Tr.12. 
 

Vừa qua, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Yên (Sơn La) đã 

ban hành Kiến nghị số 154/KN-VKS ngày 07/10/2015 đối với Chủ tịch UBND thị 

trấn Bắc Yên trong công tác tổ chức, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục 

người chấp hành án phạt tù được hưởng án treo trên địa bàn huyện Bắc Yên. Trong 

bản kiến nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Yên đã đề nghị Chủ 

tịch UBND thị trấn Bắc Yên lãnh đạo, chỉ đạo đối với công an thị trấn trong việc thực 

hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thị trấn giám sát, giáo dục người được hưởng 

án treo và báo cáo kết quả tổ chức giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; việc 

tiếp nhận và lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với những trường hợp 

có đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách theo quy định của pháp luật. 
 

31. Mộc Trà. NGÔ CHUYỂN GEN, HƯỚNG ĐI MỚI  / Mộc Trà // Nông nghiệp 

Việt Nam.- Ngày 13/10/2015.- Số 204.- Tr.15. 
 

Giữa tình hình khó khăn do nắng hạn gay gắt khiến vụ thu hoạch ngô ở 

Sơn La chậm hơn 20 - 25 ngày, giá ngô thương phẩm giảm làm thu nhập của 

nông dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng... 
LỰA CHỌN THÔNG MINH, HIỆU QUẢ RÕ RỆT  

Tiếp xúc một vòng với nông dân, điều gây ấn tượng mạnh mẽ với chúng tôi 

chính là tư tưởng tiến bộ và niềm tin vào công nghệ chuyển gen của nông dân địa 

phương. 

Ông Nguyễn Đình Sức, nông dân xã Tân Lập, huyện Mộc Châu cho biết, ông 

chọn giống ngô NK66 Bt/GT sau quá trình tìm hiểu thông tin cụ thể và rõ ràng.  

Đây là một trong những giống ngô tốt nhất trên thị trường hiện nay nhờ công 

nghệ chuyển gen và xử lý hạt giống tiên tiến, giúp cây ngô tăng cường khả năng phát 

triển, kháng sâu đục thân và có khả năng chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate.  

Đó là lý thuyết, còn qua thực tế canh tác thì nhắm mắt ông Sức cũng có thể kể 

vanh vách một danh sách dài những ưu điểm mà mình nhận thấy.   

Đầu tiên là hạt giống ngô chuyển gen đã được xử lý Cruiser giúp tăng cường 

sức đề kháng của cây con trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống được sâu xám 

nên cây mọc đều, không bị mất khoảng.  

Tiếp đến là phun thuốc cỏ dễ dàng, ngô thành phẩm nặng hạt, năng suất cao, 

chưa kể ngô không bị sâu đục trái cắn phá nên nhìn rất đẹp và “đã mắt”, ruộng thì 

sạch cỏ từ đầu cho đến cuối vụ.  
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Vụ đầu tiên, ông Sức sản xuất đạt 19 tấn bắp tươi/ha trên diện tích 1,5ha, cao 

hơn ngô thường 30%. Lợi nhuận thu được 25 triệu đồng/ha, so với giống ngô thường 

thì lợi nhuận tăng thêm đến gần 50%.  

Lợi nhuận tăng thêm từ việc tiết kiệm này ông sẽ đầu tư thêm cho vụ sản xuất 

năm 2016 để chuyển sang trồng toàn bộ giống ngô chuyển gen.  

Thậm chí, ông còn mạnh dạn đề nghị Công ty Syngenta Việt Nam là đơn vị 

cung cấp giống ngô chuyển gen chính cho thị trường Sơn La đưa ra nhiều giống ngô 

chuyển gen hơn nữa để nông dân có thêm lựa chọn.  

Giảm chi phí chăm sóc và tăng thu nhập cũng là ưu điểm vượt trội mà ông Bùi 

Văn Toan, nông dân xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu tâm đắc về ngô chuyển gen. 

 Sau quá trình tìm hiểu, ông Toan quyết định trồng ngô chuyển gen NK66 

Bt/GT trên 1ha ruộng. Kết quả vụ đầu đạt năng suất 17 tấn bắp tươi/ha, lợi nhuận 

20,8 triệu đồng/ha, tăng đến 13,5 triệu đồng/ha so với giống ngô thường.  

Nhờ ngô có khả năng chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate nên ông 

Toan giảm hẳn công và  

chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, chỉ cần phun một lần duy nhất sau khi cây mọc 

mà ruộng đã sạch bóng cỏ, khi thu hoạch thì bắp nào bắp nấy đều tăm tắp chẳng hề bị 

sâu hại.  

HƯỚNG ĐI MỚI  

Theo ông Trương Hoa Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, hiện nay 

nông dân đang lạm dụng thuốc trừ cỏ và thường phải phun đi phun lại mới đảm bảo 

hiệu quả trừ cỏ.  

Trồng ngô chuyển gen NK66 Bt/GT chỉ phun 1 lần thuốc trừ cỏ gốc glyphosate 

đã có thể khống chế được cỏ dại. Điều này vừa giúp tiết kiệm chi phí cho nông dân, 

vừa đảm bảo an toàn môi trường và nguồn nước.  

Vừa qua, đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật của tỉnh Sơn La đã có chuyến thăm 

và ghi nhận tích cực về hiệu quả của giống ngô này.  

Đại diện đoàn cho biết, qua tham quan các ruộng ngô chuyển gen do chính 

nông dân tự canh tác, đoàn đã bị thuyết phục bởi những ưu việt về khả năng kháng sâu 

đục thân, chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate. Đề nghị Syngenta tăng cường hơn 

nữa công tác mô hình và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới cho bà con nông dân.  

Vụ ngô năm 2015, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sơn La đã đề nghị 

các Công ty cung ứng giống chuyển gen triển khai rộng rãi các mô hình tối thiểu 

1ha/mô hình trên 10/12 huyện thị trong toàn tỉnh.  

Về phía Công ty Syngenta Việt Nam, đơn vị chủ lực cung cấp giống ngô 

chuyển gen cho Sơn La, cũng đã triển khai nhiều buổi tập huấn, tư vấn kỹ thuật cho 

nông dân. 

Qua đó giúp bà con có điều kiện tiếp cận và trang bị những hiểu biết cũng như 

kỹ năng cần thiết để phát huy tiềm năng năng suất của giống ngô chuyển gen. Đến nay 

toàn tỉnh đã có 1.500ha trồng ngô chuyển gen, năng suất bình quân 9 - 10 tấn/ha. 
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Xin mượn lời ông Phạm Xuân Thủy, nông dân xã Chiềng Sơn, huyện Mộc 

Châu thay cho lời kết: “Là một nông dân trồng ngô, tôi thiết nghĩ chọn giống ngô 

chuyển gen NK66 Bt/GT là sự lựa chọn thông minh và đáng tin cậy.  

Bản thân tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để bà con trong xã và các vùng lân cận 

hiểu hơn về giống ngô này và đầu tư cho đúng mức để cải thiện cuộc sống”. 

Có thể thấy, trong điều kiện canh tác gặp nhiều khó khăn, ngô chuyển gen là 

một hướng đi mới mang lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện thu nhập cho người nông 

dân và phần nào giảm áp lực nhập khẩu nguyên liệu phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi 

trong nước.  

“Gia đình có hai cháu đang học đại học rất tốn kém. Nhờ ngô chuyển gen mà 

có thêm thu nhập để trang trải cho việc học tập của các cháu. Hơn nữa, tôi còn có 

thời gian rảnh để đỡ đần vợ trong việc sản xuất, nhờ đó mà kinh tế gia đình được cải 

thiện hơn”, ông Toan chia sẻ. 
 

Cũng xem: 

32. Mộc Trà. ĐƯỢC MÙA, LÃI KHÁ NHỜ NGÔ CHUYỂN GEN  / Mộc Trà // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/10/2015.- Số 245.- Tr.11. 
 

33. Hùng Ngọc Thành. KHÓ KHĂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Ở SƠN LA  / Hùng Ngọc Thành // Nhân dân.- Ngày 13/10/2015.- Tr.2. 
 

Sau nhiều nỗ lực của chính quyền và nhân dân, tỉnh Sơn La đã thoát ra 

khỏi những địa phương “trắng” xã nông thôn mới với xã đạt chuẩn 19 tiêu chí 

đầu tiên là Chiềng Xôm. Tuy nhiên, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kế hoạch đề ra trong 

thực hiện chương trình này. 
ĐIỂM SÁNG CHIỀNG XÔM 

Trung tuần tháng 8, người dân Chiềng Xôm rất phấn khởi vì xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới. Từ một xã có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay xã đã trở thành địa 

phương đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của Sơn La. Chủ tịch UBND xã Chiềng 

Xôm, Thành phố Sơn La (Sơn La) Lù Văn Thiện chia sẻ: “Trước khi xây dựng nông 

thôn mới, xã mới đạt được bốn tiêu chí là hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, văn 

hóa, an ninh, trật tự xã hội. Để thực hiện có hiệu quả chương trình này xã đã thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức 

và hành động; xóa bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, tự giác tham gia, đóng 

góp tích cực vào chương trình của nhân dân. Bên cạnh đó, xã cũng thực hiện tốt công 

tác huy động nguồn lực; công bố rộng rãi quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, tổ 

chức lấy ý kiến tham gia của nhân dân; công khai kế hoạch, các bước thực hiện, các 

dự án đầu tư, vốn đầu tư và đóng góp của nhân dân. Ðến nay, trên địa bàn xã Chiềng 

Xôm hệ thống cơ sở hạ tầng được hoàn thiện với hơn 30km đường giao thông của xã 

được bê tông hóa; thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo 

giảm còn 1,3%; hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ, với 

11,7km kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, bảo đảm đủ nước tưới cho hơn 95% 

số diện tích lúa nước; 100% số hộ dân được dùng điện lưới quốc gia, chợ trung tâm xã 

với tổng diện tích gần 3.000m
2
... 
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Điều đáng nói là sau khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo 

điều kiện cho bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Xôm thay đổi. Đồng thời, tạo 

điều kiện cho các hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển, mở rộng các mô hình sản xuất 

mang lại thu nhập cao. Điển hình là hợp tác xã Hà Duy Thưởng có trụ sở tại xã 

Chiềng Xôm được thành lập năm 2011, có tổng vốn điều lệ khi mới thành lập là 1,5 tỷ 

đồng với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là trồng, kinh doanh các loại hoa, cây cảnh... 

Giám đốc hợp tác xã Hà Duy Thưởng Đỗ Văn Thưởng, cho biết, đến nay tổng vốn 

kinh doanh của hợp tác xã đã tăng lên 15 tỷ đồng. Địa bàn cung cấp, tiêu thụ hoa, cây 

cảnh của hợp tác xã hiện nay là các tỉnh, thành phố Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải 

Phòng, Sơn La, Điện Biên... Do phát triển tốt, cho nên thu nhập từ trồng, kinh doanh 

hoa của hợp tác xã đạt thu nhập khoảng 700 triệu đồng/ha/năm; trừ chi phí lợi nhuận 

thu được khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, hợp tác xã đã liên kết 

với 34 hộ trên địa bàn xã để trồng hoa góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 

khoảng 200 lao động, với mức lương 3,6 triệu đồng/người/tháng. 

CHẶNG ĐƯỜNG CÒN CHÔNG GAI 

Sau một thời gian xây dựng nông thôn mới, đến nay tỉnh Sơn La đã thực hiện 

nhiều chính sách về hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc; phát triển cây cao su; 

khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Đồng thời thực hiện phê duyệt 13 dự án quy hoạch ngành, sản phẩm ngành về phát 

triển sản xuất nông sản, lâm sản hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực như ngô, chè, cà phê, cao su, rau an toàn hoặc 

vùng nguyên liệu mía đường, chăn nuôi bò sữa, cá tầm, nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh 

đó, tỉnh cũng ban hành quy định tiêu chí cánh đồng lớn đối với 23 loại cây trồng để 

thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn. Ngoài ra, Sơn La cũng 

đã xây dựng được 115 mô hình sản xuất có hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến; tổ chức 10.079 lớp tập huấn chuyển giao kiến 

thức cho 441.720 lượt người; 579 cuộc hội thảo giới thiệu các mô hình sản xuất điểm; 

148/188 xã có đường ô tô đến trung tâm xã; mở mới và nâng cấp được gần 1.000km 

đường nội bộ xã; xây mới, nâng cấp 82 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 43,7km kênh 

mương; xây dựng mới và nâng cấp 212 trường học, 39 trạm y tế xã... 

Tuy nhiên, theo Phó chi cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La Nguyễn 

Hữu Phước, dự kiến đến hết năm 2015, toàn tỉnh đạt bình quân 6,5 tiêu chí về xây 

dựng nông thôn mới/xã. Theo đó, có 45 xã (24%) đạt 10 tiêu chí trở lên, 74% số xã 

đạt dưới 10 tiêu chí (trong đó còn 70 xã đạt dưới 5 tiêu chí). Ngoài những khó khăn về 

thực hiện tiêu chí nêu trên, thì khó khăn nữa là do chất lượng quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới thấp, có nội dung chưa phù hợp với thực tế; đề án thực hiện còn nhiều 

bất cập, thiếu tính khả thi; nặng về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng 

đến lĩnh vực phát triển sản xuất, văn hóa, bảo vệ môi trường; cấp ủy, chính quyền 

các cấp chưa thật sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo động viên nhân dân khắc 

phục khó khăn đẩy mạnh thực hiện chương trình. Bộ máy chỉ đạo, quản lý thực hiện 

chương trình được hình thành khá đồng bộ nhưng chưa được kiện toàn, hoạt động 

chưa hiệu quả; chỉ đạo, quản lý của nhiều xã còn lúng túng trong triển khai các nội 

dung cụ thể, năng lực làm chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu. Hơn nữa, xuất phát 
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điểm xây dựng nông thôn mới thấp; trên địa bàn còn nhiều xã, bản thuộc diện đặc biệt 

khó khăn; tốc độ đạt tiêu chí của các xã hằng năm còn chậm; diện tích các xã rộng 

lớn, địa hình chia cắt, quy mô điểm dân cư nhỏ, phân bố rộng, dẫn đến gia tăng khối 

lượng, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông, trường học, nhà 

văn hóa. 

Khắc phục những hạn chế này, thời gian tới tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đến người dân về xây dựng nông 

thôn mới; nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích phát triển sản xuất gắn với 

thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kiện toàn, nâng cao năng lực, chất 

lượng hoạt động của ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc các cấp; huy động và cân đối đủ 

các nguồn lực bảo đảm thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra... 
 

34. T.N. TIN VẮN  / T.N // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 13/10/2015.- Số 286.- Tr.3. 
 

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, diện tích đất tự nhiên 

toàn tỉnh vào khoảng hơn 1.412.000ha, giảm khoảng hơn 5.000ha so với kỳ kiểm kê 

năm 2010. Nguyên nhân là do phương pháp tổng hợp thay đổi, tiêu chí yêu cầu cao 

hơn các kỳ kiểm kê trước, nguồn tổng hợp số liệu là bản đồ khoanh đất nên độ chính 

xác đảm bảo hơn...  
 

35. Trần Quang. Ở NƠI NÔNG DÂN KIẾM… TIỀN TỶ / Trần Quang // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 15/10/2015.- Số 247.- Tr.11. 
 

Với những người nông dân, việc kiếm được vài triệu đồng mỗi tháng đủ để 

chi phí sinh hoạt đã là niềm mơ ước, nhưng với những nông dân nuôi bò sữa ở 

Mộc Châu (Sơn La), chuyện kiếm vài trăm triệu đồng đến cả vài tỷ đồng/năm đã 

không còn là chuyện lạ. 

Giữa lúc ngành chăn nuôi bò sữa trong nước đang gặp nhiều khó khăn, thì 

những người nuôi bò ở Mộc Châu vẫn sống khỏe, nhờ các mối liên kết ngang - dọc. 

Tìm hiểu về họ, chúng tôi đã được biết không ít những câu chuyện thú vị. 
NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU TỶ PHÚ 

Khởi đầu với đàn bò sữa 20 con vào năm 1990, ông Lâm Thanh Trân - hiện 

được coi là một trong những “đại gia” lớn nhất ở Mộc Châu với 95 con, doanh thu từ 

bán sữa mỗi năm lên vài tỷ đồng. 

Ông Trân cho biết: “Ban đầu nuôi bò sữa ở đây cũng rất khó khăn. Năm 2000, 

sau khi trả hết nợ cho ngân hàng, gia đình tôi đã quyết định mở rộng và tiếp tục nâng 

cấp hệ thống chuồng trại, hố ủ thức ăn chua trên 100 tấn/năm. Ngoài ra, tôi cũng mua 

sắm các thiết bị, máy vắt sữa, máy cắt cỏ, máy băm thức ăn ủ chua, xe trâu kéo cỏ…”. 

Theo ông Trân, để chăn nuôi quy mô lớn thì cần phải đầu tư máy móc công nghệ cao 

mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng sữa để có được giá bán cao. 

Đặc biệt ông Trân cho rằng, trong thời buổi làm ăn hiện nay, mỗi người nông 

dân phải tự biết liên kết với nhau, và giữa những nông dân lại phải biết liên kết với 

đơn vị cung ứng, bao tiêu đầu ra. Với đàn bò hơn 90 con, sản lượng sữa mỗi ngày của 

gia đình ông Trân đạt tới 800 lít. Toàn bộ số lượng sữa trên đều được Công ty cổ phần 

Giống bò sữa Mộc Châu thu mua, chế biến. 
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Cũng là một trong những tỷ phú mới nổi nhờ mô hình liên kết chăn nuôi bò 

sữa, ông Đặng Văn Thắm ở khu Vườn Đào 1 chia sẻ, hiện tôi đang nuôi 45 con bò sữa 

với sản lượng trên 100 tấn sữa mỗi năm, thu được hơn 2 tỷ đồng. “Ở đây, chúng tôi có 

thuận lợi là có vùng nguyên liệu, nhưng nếu mỗi hộ không chủ động để nâng cao chất 

lượng sữa, thì không thể cạnh tranh được trong thời điểm hội nhập này với nhiều các 

công ty sữa lớn cũng đang tham gia đầu tư vào lĩnh vực này” - ông Thắm nói. 

Hiện ông Thắm cũng đã sắm cho mình các loại máy móc hiện đại như máy vắt 

sữa, máy làm đất, cắt cỏ, lau dọn vệ sinh… Nhờ đó, các công đoạn chăm sóc đã nhàn 

hơn rất nhiều. Ông cũng đang có dự định mở rộng thêm đàn bò sữa của mình thêm vài 

chục con nữa. 

Ông Trương Duy Bắc - Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, trong 

những năm gần  

đây, ở Mộc Châu đã có nhiều triệu phú, tỷ phú tỉnh nhờ chăn nuôi bò sữa với hàng 

trăm hộ. Có được thành công đó là nhờ, họ đã biết tự liên kết với nhau để nuôi bò trên 

quy mô lớn. 
CHIA SẺ LỢI ÍCH GIỮA NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 

Trong khi một số doanh nghiệp đang hướng đến mô hình chăn nuôi bò sữa tập 

trung quy mô lớn, từ vài chục đến cả hàng trăm nghìn con, trong đó nông dân chỉ 

được tham gia vào một mắt xích, thì ở Mộc Châu, người nuôi bò và doanh nghiệp 

cùng tham gia vào tất cả các chuỗi và “bình đẳng” với  

nhau. 

Ông Trần Công Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công 

ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho biết, ngoài 3 trung tâm bò giống với quy mô 

1.000 con mỗi trung tâm, chúng tôi đang duy trì mô hình sản xuất bò sữa theo quy mô 

hộ với quy mô bình quân 30 con/hộ và đang hướng tới nâng quy mô lên 45 - 50 

con/hộ; đặc biệt đã có nhiều hộ nuôi từ 80 - 100 con/hộ (chiếm 25 - 30%). “Chúng tôi 

thực hiện hỗ trợ tới các hộ chăn nuôi thức ăn tinh bột và cỏ alfalfa; hỗ trợ cho vay vốn 

từ 50 - 70% phần vốn cho các hộ đầu tư mở rộng phát triển sản xuất quy mô lớn hơn” 

- ông Chiến cho biết. 

Theo ông Chiến, ở Mộc Châu hiện đã có nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp 

TMR phục vụ chăn nuôi bò sữa; bò được chăm sóc sức khỏe và hưởng các dịch vụ thú 

y với chi phí được công ty hỗ trợ phần lớn, được thụ tinh với nguồn giống cao sản tốt, 

sữa chất lượng cao nên được thu mua với giá gần như cao nhất cả nước. Ngoài ra, bà 

con nông dân vẫn đang được duy trì chính sách bảo hiểm giá sữa, nên giá cả luôn 

được đảm bảo ở mức ổn định. 

Đặc biệt, toàn bộ các hộ chăn nuôi trong công ty đã áp dụng và được chứng 

nhận chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, hàng tháng công ty cử bộ phận khuyến nông 

đến kiểm tra từng hộ về các điều kiện chăn nuôi, sau đó chấm điểm theo từng tiêu chí. 

Hết quý, hộ nào đạt loại tốt, sữa đạt loại I sẽ được thưởng thêm 800 đồng/kg giá sữa. 

Hiện tại, trên địa bàn Mộc Châu đang có 18 điểm thu mua sữa tươi với trung 

bình 40 hộ nuôi có một trung tâm được đặt gần trại bò của người nuôi, nên việc mua, 

kiểm tra chất lượng và đảm bảo sữa được tốt, chất lượng cao. 
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Hiện, Mộc Châu đang thực hiện thành công chính sách chăn nuôi nông hộ. Với 

tổng đàn bò lên 18.000 con, sản lượng sữa đạt gần 100.000 tấn. Theo kế hoạch đến 

năm 2020 đạt 35.000 đến 40.000 con, sản lượng sữa đạt 180.000 đến 200.000 tấn. 
 

36. Lê Bền. SƠN LA ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG / Lê Bền // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 15/10/2015.- Số 206.- Tr.6. 
 

Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sơn 

La cho rằng, cái được lớn nhất sau 3 năm triển khai đề án Tái cơ cấu nông 

nghiệp, đó là đã kiên định được với những đối tượng cây trồng có lợi thế. 

Chủ trương của Sơn La không chạy theo cái mới xa lạ, mà trước hết tăng giá 

trị, tăng lợi nhuận cho chính các sản phẩm đã có. 
ĐƯA NƯỚC VỀ CHO CÀ PHÊ 

Là tỉnh miền núi sớm thực hiện đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, Sơn La đã sớm 

rà soát, điều chỉnh hơn 20 quy hoạch cho một số quy hoạch sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực theo định hướng tái cơ cấu ngành.  

Có tiềm năng lớn về nông nghiệp, nhưng trước đây Sơn La vấp phải không ít 

lúng túng trong việc xác định, lựa chọn cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để lại cả bài học 

đau xót. Có thời kỳ nhiều quan điểm ủng hộ phá cà phê đi trồng cao su, phá nhãn 

trồng cao su, có lúc lại cho rằng cần cấm trồng ngô để trồng rừng vào, phủ xanh rừng 

càng nhanh càng tốt… Đến nay, thành công lớn nhất sau 3 năm triển khai tái cơ cấu, 

đó là tỉnh xác định rõ được các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực đã được khẳng 

định. Trong đó hiện nay, giải quyết nước tưới để hình thành các liên vùng nông 

nghiệp công nghệ cao, đặc biệt giúp tăng năng suất, chất lượng cho các vùng cà phê 

chè đang được tỉnh hết sức ưu tiên.  

Cà phê chè (Arabica) của Sơn La nếu so với sản lượng cả nước thì không đáng 

kể gì, chỉ khoảng  

60.000 bao/năm (so với khoảng 1 triệu bao của cả nước), tuy nhiên đây lại là sản 

phẩm có tính đặc trưng không phải chỗ nào cũng trồng được, chỉ có Sơn La và một số 

nơi ở Tây Bắc, Tây Nguyên. Hiện nay, nhiều khách hàng từ Pháp, Đức… rất ưa 

chuộng dòng sản phẩm này, có dòng họ từ Pháp sang tận Sơn La đặt hàng mua ổn 

định khoảng 1.000ha cà phê Sơn La hàng năm, dư địa thị trường có thể nói rất lớn.  

Hiện diện tích cà phê Arabica toàn tỉnh đã vượt trên 11.000ha. Trên cơ sở đánh 

giá lợi thế, tiềm năng, Sơn La sẽ tiếp tục điều chỉnh quy hoạch cà phê lên con số 

khoảng 15.000ha, đi đôi với việc tăng năng suất bằng các giải pháp canh tác, nhất là 

đưa công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel vào các vùng có khả năng tưới thuận lợi, 

chuyển hóa một số diện tích sang ghép cải tạo bằng giống mới, phục tráng cải tạo lại 

các vườn cà phê già cỗi… Mục tiêu của chương trình đưa nước tưới cho cà phê, đó là 

nâng năng suất cà phê bình quân toàn tỉnh lên 14 tấn/ha (so với mức bình quân hiện 

nay chỉ khoảng 7 tấn/ha), đi đôi với việc gắn với chương trình kêu gọi đầu tư vào chế 

biến, xây dựng thương hiệu cà phê Arabica của Sơn La. 

CẢI TẠO, NÂNG CẤP 150 HỒ CHỨA 

Cà phê Sơn La canh tác nhờ nước trời, chịu áp lực lớn về nước tưới vào mùa 

khô, từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Hạn chế này khiến năng suất 

cà phê bình quân toàn tỉnh chỉ khoảng từ 7 - 8 tấn/ha. Nhiều phương án nhằm chủ 
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động tưới cho cà phê đã và sẽ được Sơn La tiến hành. Theo đó, tỉnh đã kêu gọi được 

một chương trình vốn ODA tài trợ xây dựng hạ tầng cho các vùng trồng cà phê trong 

tỉnh, trong đó tập trung cải thiện giao thông, đặc biệt là hệ thống tưới.  

Cụ thể, Sơn La phối hợp với Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sẽ khảo 

sát, xây dựng thêm các hồ treo có quy mô nhỏ tại các vùng cà phê tập trung, có khả 

năng tưới. Trọng tâm trước tiên là gắn với chương trình tái cơ cấu, khai thác vùng cao 

nguyên Nà Sản với mục tiêu phát triển vùng nông nghiệp đặc trưng của miền núi cho 

khoảng 8.000ha tại 12 xã liên vùng có diện tích cà phê lớn, gồm 4 xã của Thành phố 

Sơn La, 2 xã của Yên Châu và 7 xã của huyện Mai Sơn. Chương trình này đã nhận 

được sự đồng thuận của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, theo đó đã trình Bộ 

Kế hoạch - Đầu tư nguồn kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp khoảng 

150 hồ chứa phục vụ chương trình nông nghiệp chủ động tưới. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ 

xây mới một công trình thủy lợi lớn tại Mai Sơn; nâng cấp một công trình thủy lợi lớn 

tại Yên Châu; nâng cấp và xây dựng công trình thủy lợi bản Mòng (có dung tích 10 

triệu m
3
) cùng với công trình dẫn nước, có thể áp dụng công nghệ khoan xuyên núi để 

đưa nước về phục vụ cho vùng cao nguyên Nà Sản. Trước mắt, hồ thủy lợi Bua Đinh 

(Chiềng Mai, Mai Sơn) đã khởi công trong năm 2015, sẽ tiếp nước cho vùng Nà Sản 

trong thời gian sớm nhất. 

Diện tích cà phê chè của Mai Sơn hàng năm vẫn tiếp tục tăng, năm 2014 tăng 

hơn 100ha, nâng tổng diện tích toàn huyện lên hơn 4.520ha. Điều này cho thấy so với 

các loại cây trồng khác, cà phê vẫn là cây có ưu thế. Nếu có tưới, sẽ chủ động được 

kỳ ra hoa, giúp cà phê chín đều, bên cạnh nâng cao chất lượng còn có thể hạ được rất 

lớn công thu hái do cà phê chín tập trung.  

Điểm đáng lo nhất đối với cà phê Sơn La hiện vẫn là khâu tiêu thụ vẫn đang bỏ 

mặc cho thương lái. Một số doanh nghiệp trong tỉnh chỉ thu mua lại từ thương lái theo 

kiểu ăn xổi, có thì mua, không có thì thôi, thậm chí chèn ép nông dân, mua giá nào 

dân chịu giá đó. Là tỉnh có sản phẩm cà phê rất đặc thù, sản lượng khá lớn, Sơn La 

cần phải kêu gọi được doanh nghiệp đủ tầm, có trách nhiệm, tạo sự liên kết sản xuất - 

tiêu thụ chặt chẽ với nông dân. Bên cạnh đó, vấn đề quản lý giống cà phê cũng phải 

được chú trọng hơn nữa, bởi hiện tỉnh chưa có cơ sở sản xuất giống đầu dòng nào, 

dân chỉ chọn lọc thông qua vườn tốt để tự ươm khiến chất lượng giống rất bấp bênh. 

(Ông Trần Xuân Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mai Sơn). 
 

37. Quỳnh Trang. TRIỂN VỌNG NÂNG CAO 50% NĂNG SUẤT CÀ PHÊ / 

Quỳnh Trang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/10/2015.- Số 206.- Tr.6. 
 

Chỉ sau một năm thí điểm áp dụng công nghệ chủ động tưới, năng suất cà phê 

tại các mô hình ở Sơn La đã ngay lập tức tăng thêm hơn 30%, và hoàn toàn có thể 

tăng gấp đôi trong những năm tới. 

Cùng với Chiềng Ban, Chiềng Cọ (Thành phố Sơn La) là một trong những vựa 

cà phê được phát 

triển khá sớm. Hơn 40ha cà phê đầu tiên ở Chiềng Cọ được trồng từ năm 1995, khởi 

nguồn từ phong trào xây dựng trang trại trẻ, lấy lực lượng thanh niên làm xung kích. 

Đến năm 2014, diện tích cà phê của Chiềng Cọ đã tăng lên tới gần 700ha. Cà phê từ 

các vùng bằng phẳng, hằng năm đều tăng về diện tích, leo dần lên triền đồi, lấn dần 
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đất trồng ngô. Điều ấy cho thấy cây cà phê vẫn là cây trồng có ưu thế cạnh tranh so 

với nhiều cây trồng khác ở vùng đất này.  

Dù thế, đời sống của người trồng cà phê ở đây chưa thể nói là khá giả. Tập 

quán canh tác không chú trọng nhiều tới đầu tư thâm canh bón phân, tạo tán, lại nhờ 

nước trời, năng suất cà phê ở đây dù thuộc loại cao trong vùng nhưng trung bình hàng 

năm chỉ đạt 7 - 8 tấn/ha. Với diện tích bình quân từ 1 - 2ha cà phê/hộ, giá cà phê trung 

bình nhiều năm nay chỉ xoay quanh 8.000 đồng/kg, mỗi ha cà phê chỉ cho tổng thu 

dưới 70 triệu đồng. Trong bối cảnh công hái cà phê hiện lên tới 1.500 đồng/kg, nếu trừ 

chi phí công hái, phân bón…, người trồng cà phê ở Chiềng Cọ chỉ có lãi ròng khoảng 

40 triệu đồng/ha/năm.  

Triển khai đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh với chủ trương nâng cao giá 

trị gia tăng trên chính những cây trồng đã có thế mạnh của tỉnh, năm 2014, Sơn La đã 

mạnh dạn hỗ trợ ngân sách với mức 90 triệu đồng/ha, thí điểm áp dụng mô hình tưới 

nhỏ giọt cho cà phê với hệ thống tưới, tập huấn kỹ thuật vận hành cùng toàn bộ phân 

bón cho năm đầu tiên với diện tích 12ha tại 3 mô hình. Trong đó, hai mô hình tại 2 xã 

Chiềng Ban và Chiềng Cọ (Thành phố Sơn La) và một mô hình tại xã Phỏng Lái 

(huyện Thuận Châu). Tại xã Chiềng Cọ, mô hình được thực hiện trên diện tích 10ha 

tại 3 bản, gồm 36 hộ dân tham gia. Chỉ sau vụ đầu tiên áp dụng tưới, năng suất, chất 

lượng cà phê đã nâng lên bất ngờ.  

Đến bản Chiềng Yên (xã Chiềng Cọ) thời điểm này, mùa thu hoạch cà phê 

đang vào chính vụ, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt của các vùng cà phê áp dụng 

mô hình tưới nhỏ giọt. Dẫn chúng tôi thăm vườn cà phê hơn 1ha quả trĩu trịt, anh Lại 

Như Sơn, một hộ dân có hơn 1ha cà phê được tưới nhỏ giọt đánh giá: Rõ nét nhất là cà 

phê được tưới chồi khỏe, béo; lá dày, xanh đậm; quả rất to và đều. Theo anh Sơn, việc 

áp dụng công nghệ này cho thấy cà phê chín đều hơn, có thể tiết kiệm được 1/2 công 

thu hoạch, năng suất vụ cà phê 2015 này có thể đạt từ 14 - 16 tấn/ha, tăng từ 30 - 35% 

so với vụ trước.  

“Đây chỉ là vụ đầu nên việc tăng năng suất chưa rõ rệt, nếu tiếp tục áp dụng 

công nghệ tưới, năng suất cà phê từ năm sau có thể tăng thêm 50% so với trước đây là 

hoàn toàn có thể” - anh Sơn dự báo.  

Cũng theo vị này, do công nghệ tưới có thể cho phép bón phân dạng nước 

thông qua hệ thống, nên tiết kiệm được khoảng 50% chi phí phân bón (khoảng 10 

triệu/ha/năm như trước đây), đồng thời không còn phải mất công bón phân như trước. 

Với mức vận hành khoảng 14 lần tưới/năm, theo đánh giá của các hộ dân tham gia mô 

hình, chỉ tính khâu tiết kiệm được chi phí phân bón và công bón phân hàng năm, sẽ đủ 

bù đắp cho chi phí tiền điện vận hành hệ thống tưới.  

Bà Tòng Thị Bó, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Cọ bảo rằng, một lợi thế mà có lẽ 

nếu không có dự án thí điểm tưới nhỏ giọt, địa phương này sẽ chẳng thể nhìn ra, đó 

chính là hồ thủy lợi bản Muông. Hồ được xây dựng từ năm 2000, rộng tới 21ha, sâu 

30m, nhưng lâu nay chỉ phục vụ nhu cầu cho nhà máy nước sinh hoạt trong xã và tưới 

cho khoảng vài trăm ha lúa nước. Theo đánh giá, với đặc điểm đa số diện tích cà phê ở 

đây được trồng ở các vùng thấp, nếu được đầu tư thêm hệ thống đường ống dẫn, áp 

dụng công nghệ bơm, hồ bản Muông hoàn toàn có thể cung cấp nước tưới chủ động 

cho ít nhất khoảng 1/3 tổng diện tích cà phê trong xã, tương đương khoảng 200ha. 

Điều này có thể nâng năng suất bình quân cho vùng cà phê này lên ít nhất 50% so với 

hiện nay.  
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Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Sơn La, tới đây, trên cơ sở đánh 

giá tổng kết hiệu quả đạt được của các mô hình thí điểm tưới nhỏ giọt, tỉnh sẽ tiếp tục 

tìm các công nghệ tưới hiện đại, rẻ hơn. Nếu người dân tự lắp đặt, có thể chi phí đầu 

tư chỉ khoảng 40 - 50 triệu đ/ha, hoàn toàn trong khả năng đầu tư người trồng cà phê 

trên địa bàn tỉnh. 
 

38. Đèo Ngọc Sơ. CỤM THI ĐUA SỐ 1: TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 

YÊU NƯỚC NĂM 2015 / Đèo Ngọc Sơ // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 

15/10/2015.- Số 1093.- Tr.8. 
 

Ngày 9/10/2015, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Cụm thi đua số 1 gồm Hội 

Cựu chiến binh 3 

tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước 

năm 2015. 

Theo tổng kết, cụm đã tổ chức tặng quà cho 401 đối tượng chính sách trị giá 

trên 12 triệu đồng; 2.814 đối tượng với 485,2 triệu đồng cho Cựu Thanh niên xung 

phong, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các gia đình chính sách tiêu biểu... các 

Tỉnh hội phối hợp với đoàn thanh niên giáo dục cho thế hệ trẻ được 27 đợt với 4.214 

đoàn viên và sinh viên tham gia; cựu chiến binh tham gia các cấp chính quyền chiếm 

6,7%. Cụm thi đua tích cực khai thác các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, xóa đói 

giảm nghèo toàn cụm có số dư nợ 980,630 tỷ đồng, trong đó vốn vay nội bộ luân 

chuyển trên 21 tỷ đồng; giảm được 5,7% hộ cựu chiến binh nghèo; xóa được 25 nhà 

dột nát, nhà tạm; hoạt động quỹ Hội đạt trên 1 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, Phong 

trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cựu chiến binh hiến trên 

48.000m
2
; có 36 tuyến đường nông thôn mang tên cựu chiến binh tự quản; kết nạp 

được 1.792 hội viên mới; thành lập mới 14 chi hội... 

Cụm thi đua số 1 được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ phong trào thi 

đua cho Hội Cựu  

chiến binh tỉnh Sơn La, tặng Bằng khen cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên. 
 

39. Thảo Lan. GHI NHẬN TỪ CHƯƠNG TRÌNH 30A Ở SƠN LA / Thảo Lan // 

Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2015.- Số 512.- Tr.48-49. 
 

Sơn La có 5 huyện thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 

theo Nghị quyết 30a gồm: Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp với 8 

dân tộc cùng sinh sống là Thái, Mông, Mường, Kinh, Khơ Mú, Dao, Tày, Lào. Tổng 

diện tích đất tự nhiên của 5 huyện là 684.111ha, có 78 xã, với 1.045 bản, tiểu khu, 

trong đó có 415 bản đặc biệt khó khăn. Dân số của 5 huyện là 362.830 người, 75.664 

hộ, trong đó có 25.219 hộ nghèo. Các huyện đều có địa hình chia cắt phức tạp, giao 

thông đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là giao thông tuyến xã, bản vào mùa mưa. Đời 

sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Theo điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2013, tỷ 

lệ hộ nghèo bình quân của 5 huyện nghèo là 33,3%; tỷ lệ hộ cận nghèo bình quân của 

các huyện là 13,07%. Hai huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% là: Mường La và Sốp 

Cộp. 
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Trước thực tế trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La coi việc triển khai Chương 

trình 30a, giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm. UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và 

UBND các huyện nghèo nghiêm túc quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị 

quyết số 30a đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác phối hợp của các sở, 

ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trên địa bàn 5 huyện nghèo 

của tỉnh chặt chẽ, thường xuyên và chủ động hơn. Nhiều cấp ủy, chính quyền đã tập 

trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo. 

Một số huyện chủ động đề xuất điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các nội dung chính 

sách còn vướng mắc, khó thực hiện sang các nội dung khác có khả năng thực hiện 

thuận lợi, phù hợp hơn với điều kiện của địa phương cơ sở để đảm bảo đẩy nhanh tiến 

độ và hiệu quả sử dụng vốn. 

Năm 2014, tổng nguồn vốn được giao cho 5 huyện nghèo là 188,3 tỷ đồng. Lũy 

kế đến đầu tháng 11/2014, các huyện đã nhận được 68,4 tỷ đồng do các doanh nghiệp 

được phân công hỗ trợ, đạt 63% theo cam kết của các doanh nghiệp. Với nguồn vốn 

đó, nhiều chính sách, chương trình, dự án đã được triển khai nhằm từng bước đổi mới 

cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân các huyện nghèo. 

Các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề nâng cao dân trí cho người dân các huyện nghèo được triển khai thông qua 

các hoạt động như: Hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng, phân bón, làm chuồng trại chăn 

nuôi, vắc xin phòng bệnh cho các hộ nghèo; hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản 

phẩm nông, lâm nghiệp; khai hoang ruộng bậc thang; hỗ trợ giao khoanh nuôi, chăm 

sóc, bảo vệ rừng; tổ chức các lớp học nghề cho lao động nông thôn... Tổng kinh phí 

thực hiện các hoạt động này năm 2014 là 78 tỷ đồng. 

Năm qua, tổng nguồn vốn được giao để đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo 

là 107,5 tỷ đồng.  

Các huyện tiếp tục đầu tư làm mới và nâng cấp đường giao thông liên bản, liên xã; 

xây dựng các công trình thủy lợi, cầu treo, trạm y tế, nước sinh hoạt, đường điện sinh 

hoạt, trong đó có 125 công trình hoàn thành, 28 công trình chuyển tiếp, 06 công trình 

đầu tư mới. 

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La đã tập trung huy động các 

nguồn vốn nhằm đảm bảo vốn vay cho các hộ nghèo tại 5 huyện nghèo phát triển sản 

xuất, kinh doanh, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà ở, 

hỗ trợ học sinh, sinh viên và một số chính sách khác. Doanh số cho vay năm 2014 là 

180 tỷ đồng, lũy kế đến hết năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 5 huyện 

nghèo vay tổng số 885 tỷ đồng. 

Chính sách cán bộ tại 5 huyện nghèo tiếp tục được quan tâm triển khai thực 

hiện. Năm 2014, các huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 33 cán bộ. Nhìn 

chung các cán bộ được luân chuyển và tri thức trẻ về công tác tại các huyện nghèo 

của tỉnh đã phát huy được năng lực và trí tuệ, góp phần tích  

cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương. 

Việc triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đã góp phần quan 

trọng trong việc phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, giúp các 

huyện nghèo ở Sơn La từng bước thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, 
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mức sống và thu nhập của các hộ nghèo không ngừng được nâng lên. Hệ thống đường, 

điện, trường, trạm, nước sinh hoạt đã được đầu tư ở hầu hết các xã, bản trên địa bàn 

huyện. Tiến bộ khoa học từng bước được áp dụng, cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng 

chất lượng cao đang được chuyển đổi, trình độ dân trí có bước chuyển biến rõ rệt. 

Công tác dạy nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, nhất là lao động nông 

thôn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 

Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở không ngừng được nâng cao. 

Tỷ lệ hộ nghèo tại 05 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a đã giảm từ 52,56% 

năm 2010 xuống còn 27,35% năm 2014 theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 

09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, bình quân tỷ lệ hộ 

nghèo của các huyện nghèo giảm 6,03%/năm. Những kết quả đạt được trong thực hiện 

chỉ tiêu giảm nghèo của 5 huyện thuộc Chương trình 30a đã góp phần giảm tỷ lệ hộ 

nghèo chung của cả tỉnh, cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2010 là 38,13%, đến 

cuối năm 2014 giảm còn 23,94% theo chuẩn nghèo quy định giai đoạn 2011 - 2015 tại 

Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 

3,54%/năm. 

Có thể nói với sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương 

và sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, công tác 

giảm nghèo ở Sơn La nói chung và việc triển khai Chương trình 30a ở các huyện 

nghèo nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc triển khai 

chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo của Sơn La vẫn còn 

không ít khó khăn, trước tiên là nguồn vốn được phân bổ để thực hiện chương trình 

còn thấp so với đề án được phê duyệt và nhu cầu đầu tư hỗ trợ cấp thiết của cơ sở. 

Việc phân bổ các nguồn vốn thuộc Nghị quyết 30a chưa kịp thời, dẫn đến chậm trễ 

trong tổ chức triển khai các chính sách; việc phân bổ, bố trí lồng ghép các nguồn vốn 

chương trình mục tiêu còn chậm và chưa hợp lý. Bên cạnh đó, việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ cho người nghèo trong phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu 

nhập; chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề nâng cao dân trí, xuất khẩu lao động; 

chính sách cán bộ đối với các huyện nghèo còn chậm được triển khai, kết quả thực 

hiện đạt thấp hơn so với kế hoạch. Tính bền vững trong công tác giảm nghèo chưa 

cao, nhất là ở một số nhóm đối tượng như người dân tộc thiểu số, hộ nghèo nông thôn 

và nhóm tái định cư. 

Có thể nói tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại các huyện nghèo ở Sơn La còn cao, với 

đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh cộng với các yếu tố bất lợi như thiên tai, 

dịch bệnh; người dân thiếu đất canh tác, thiếu nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh, 

thiếu kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, thiếu đầu ra cho sản phẩm..., một bộ phận 

người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tái 

nghèo luôn rình rập. Chính vì vậy, trong thời gian tới tỉnh rất cần được bổ sung đầy đủ 

nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án đang còn dang dở, bởi theo ông Bùi 

Đức Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Đến thời điểm hiện tại, nhiều chương 

trình, dự án đầu tư cho giảm nghèo thiếu vốn đầu tư theo kế hoạch, làm ảnh hưởng 

đến tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Cùng với đó, Nhà nước cần xem xét bổ 

sung thêm huyện Vân Hồ, một huyện vùng cao, mới chia tách của Sơn La cơ sở vật 

chất còn yếu kém, đời sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (57,22%) vào 

diện được hưởng chính sách đặc thù theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đồng thời, 
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Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các bộ, ngành chức năng cần tiếp tục giới thiệu, 

bổ sung các tổng công ty, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ 5 huyện nghèo của Sơn La 

nhằm tăng thêm nguồn đầu tư cho các huyện này. Tỉnh cũng mong muốn các doanh 

nghiệp đỡ đầu các huyện nghèo quan tâm giúp đỡ, tăng thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, 

đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế để các huyện này tiếp tục thực hiện tốt hơn 

mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a.  
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