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01. Hải Uyên. SƠN LA TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC 

LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG / Hải Uyên // Tạp chí Lao động và Xã hội.- 

Ngày 01-15/9/2015.- Số 510.- Tr.18-19. 
 

Sơn La là một tỉnh miền núi Tây Bắc có dân số khoảng 1,15 triệu người, lực 

lượng lao động của tỉnh khá dồi dào và được bổ sung hàng năm hàng trăm ngàn 

người. Tính đến cuối năm 2014, dân số trong độ tuổi lao động của tỉnh là 690 nghìn 

người, chiếm khoảng 54% dân số. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giải 

quyết việc làm, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm, đồng thời chỉ đạo 

các sở ngành và các địa phương tập trung lồng ghép các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm. 

Mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, tạo mở việc làm được huy 

động. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào tăng năng suất cây lương thực, thâm canh tăng vụ đối với cây lương thực có hạt, 

phát triển các vùng nguyên liệu chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm như cây chất bột lấy củ (sắn, dong giềng, khoai sọ, khoai lang); Cây công 

nghiệp (mía, đậu tương); Cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su). Đặc biệt là 

vận động nhân dân mở rộng diện tích canh tác ở những vùng đất có điều kiện phát 

triển trồng rau sạch và trồng hoa có giá trị kinh tế để nâng cao thu nhập từ sản xuất 

trong nông nghiệp và tạo thêm việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh phát triển 

chăn nuôi gia súc và gia cầm, trọng tâm là gia súc ăn cỏ, gắn với xây dựng mô hình 

chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, duy trì chăn nuôi đàn gia súc hiện có hơn 1 triệu con 

và đàn gia cầm 5,3 triệu con. Đầu tư khai thác tiềm năng của các vùng ven sông Đà để 

phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là phát triển mô hình nuôi cá lồng, diện tích 

nuôi trồng thủy sản đạt 2.488ha và 514 lồng nuôi thủy sản tạo việc làm lâu dài cho 

người lao động. 

Về lĩnh vực công nghiệp, năm 2014 tỉnh đã hoàn thành phát điện 29 công trình 

thủy điện, thu hút được nhiều lao động chưa có việc làm trên địa bàn. Cùng với đó, 

Nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn đã đi vào hoạt động, đang mở rộng diện tích, nâng 

công suất lên 100 tấn sản phẩm tinh bột sắn/ngày; Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc 

Châu phối hợp với các hộ dân phát triển đàn bò hơn 12 nghìn con, đồng thời đẩy 

mạnh đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy chế biến thức 

ăn cho bò công nghệ TMR với công suất 120 tấn/ngày để cung cấp thức ăn hàm lượng 

dinh dưỡng cao cho đàn bò sữa, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng 

trăm lao động. Các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh cũng tích cực phát triển nghề 

tiểu thủ công nghiệp như: Gò, hàn, sửa chữa ô tô, xe máy, sản xuất nông cụ, gạch 

ngói, nghề thủ công mây tre đan, sản xuất tại gia đình các mặt hàng dệt thổ cẩm, may 

mặc góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập. 

Vượt lên nhiều khó khăn, một số đơn vị, doanh nghiệp trong ngành xây dựng 

vẫn duy trì hoạt động, tiếp tục thi công các công trình còn dở dang và đầu tư xây dựng 

các công trình mới thu hút hàng nghìn lao động dôi dư không có việc làm tại địa 

phương vào làm việc. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến khích các thành 

phần kinh tế tham gia phát triển hoạt động thương mại nhằm ổn định và tạo việc làm 

mới; xây dựng và hình thành hệ thống dịch vụ phục vụ cho sản xuất, cung ứng vật tư, 



hàng hóa, phát triển mạnh dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng 

hóa, đảm bảo cung ứng đủ các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống 

nhân dân. Năm 2014, riêng lĩnh vực thương mại và dịch vụ tạo đã thêm việc làm cho 

4.103 lao động của tỉnh. Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh xúc tiến việc quảng bá, đa dạng 

hóa sản phẩm du lịch, tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm nét văn hóa các dân tộc 

như phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông hộ, du lịch trải nghiệm với hộ trồng 

chè, chăn nuôi bò sữa...; khôi phục và khai thác các lễ hội văn hóa truyền thống, thúc 

đẩy sản xuất và bán hàng lưu niệm phục vụ du lịch. Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng các khu, điểm du lịch có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra các tuyến 

du lịch, mở rộng, hình thành các tour du lịch mới; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý và phục vụ du lịch cộng đồng cho các hộ gia đình, qua đó 

tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động địa phương. 

Năm 2014, tỉnh Sơn La đã giải ngân được hơn 47,2 tỷ đồng vốn Chương trình 

Quỹ quốc gia về việc làm với 472 dự án, tạo việc làm mới cho 2.745 lao động. Các hộ 

gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, 

sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, tạo ra nhiều việc làm mới, góp 

phần đáng kể giảm tỷ lệ người thiếu việc làm, chất lượng cuộc sống của các hộ vay 

vốn được nâng lên. Cũng trong năm 2014 vừa qua có 752 lao động Sơn La đi làm việc 

tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Dương, 

Hà Nội, chủ yếu là lao động phổ thông làm việc trong các ngành may công nghiệp, 

giầy da, điện tử; hơn 80 người đi xuất khẩu lao động. Trung tâm giới thiệu việc làm 

tỉnh đã tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho 5.050 lượt người và đã có 127 người 

tìm được việc làm. 

Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nêu trên, năm 2014 tỉnh Sơn La đã 

tạo việc làm mới cho 17.896 lao động, đạt 101,9% kế hoạch đề ra. Cơ cấu lao động 

trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 75,11%, công nghiệp và xây dựng là 

11,9%, thương mại, du lịch và dịch vụ khác là 12,99%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực 

thành thị là 4,15%. 

Mặc dù vậy, do xuất phát điểm của nền kinh tế còn ở mức thấp, Sơn La vẫn 

đang là một tỉnh nghèo, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế không nhiều, khả năng đầu tư và 

thu hút đầu tư phát triển sản xuất còn hạn chế. Thêm vào đó, địa bàn miền núi rộng 

lớn, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc... ở các vùng sâu, vùng 

xa còn khó khăn làm ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đời 

sống người dân cũng như khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm của người lao 

động... Chính vì vậy, công tác giải quyết việc làm cho người lao động có tính ổn định 

chưa cao, thu nhập còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Số việc làm 

được tạo ra từ các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu chuyển dịch 

cơ cấu lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Số việc làm trong 

năm chủ yếu được tạo ra từ các hộ gia đình, bản thân người lao động, các hộ kinh 

doanh cá thể tự tạo việc làm. 

Theo dự báo dân số tỉnh Sơn La năm 2015 có khoảng 1,18 triệu người, trong 

đó dân số trong độ tuổi lao động là 709,7 nghìn người, chiếm 60% tổng dân số. Số 

người đến tuổi lao động và trong tuổi lao động có nhu cầu tham gia vào hoạt động 

kinh tế khoảng: 11.500 người; số lao động năm trước chưa giải quyết được việc làm là 

hơn 3.900 người; ngoài ra là số lao động trong năm có khả năng mất việc làm do bị 

thu hẹp đất sản xuất, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thu hẹp sản xuất hay giải 



thể. Từ dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và kết quả khảo sát nhu 

cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, khả năng giải quyết việc làm của tỉnh, 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã ra Nghị quyết về Chương trình việc làm năm 2015 

của tỉnh với mục tiêu là giải quyết việc làm mới cho 18.000 lao động; giảm tỷ lệ lao 

động thất nghiệp và lao động chưa có việc làm ở khu vực thành thị xuống 4,1%; ổn 

định tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn ở mức 89%. 

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, giải pháp cơ bản mà tỉnh sẽ triển khai là: Tiếp 

tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước và các chính sách đặc thù của 

tỉnh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vào các khu, 

cụm công nghiệp, phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới. Tuy nhiên, 

cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, theo ông Lê Viết Trực, Giám 

đốc Sở Lao động và Thương binh Xã hội Sơn La, các Bộ, ngành Trung ương cần sớm 

ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời các chính sách cho phù hợp với điều kiện 

của từng địa phương như: Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên và các chính sách 

vay vốn tạo việc làm, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra cho sản xuất nông 

nghiệp, đào tạo cán bộ xã, phường; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm cho cán bộ làm công tác lao động 

việc làm cấp tỉnh... Mặt khác, nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, cho 

vay xuất khẩu lao động của tỉnh còn rất hạn chế, không đủ cho các tổ chức và cá nhân 

vay để phát triển sản xuất, nhất là các dự án sản xuất kinh doanh và giải quyết việc 

làm, hỗ trợ sản xuất cho người nghèo, nhân dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La và 

Thủy điện Hòa Bình. Do đó, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ 

kinh phí vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm giai đoạn 2015 - 2020 mỗi năm 

trên 10 tỷ đồng để tỉnh có vốn cho vay giải quyết việc làm đối với lao động vùng tái 

định cư Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình.  
 

02. Trung Hà. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA BIỂU DƯƠNG LỰC 

LƯỢNG THAM GIA DIỄU BINH / Trung Hà // Quân khu hai.- Ngày 

10/9/2015.- Số 864.- Tr.1. 
 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức gặp mặt biểu dương khen thưởng 

lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Trong thời gian 4 tháng tham gia luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành 

kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các đồng chí cán bộ 

của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chiến sỹ dân quân các huyện, thành phố trong tỉnh 

đã xác định rõ niềm vinh dự và trách nhiệm của bản thân, nỗ lực hết mình trong 

quá trình luyện tập đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ Quốc phòng 

quyết định thăng quân hàm trước niên hạn một năm cho các đồng chí sỹ quan và 

nâng một bậc lương cho các đồng chí là quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn 

vị. 

Nhân dịp này Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen và tặng quà cho 

60 cá nhân, trị giá 33 triệu đồng. 
 



03. Thảo Lan. CÔNG TÁC DẠY NGHỀ Ở SƠN LA: KẾT QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ 

ĐẶT RA / Thảo Lan // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 01-15/9/2015.- Số 510.- 

Tr.33-34. 
 

Là một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, trong những năm gần đây, 

với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, lĩnh vực 

dạy nghề ở Sơn La đã có những bước tiến đáng ghi nhận. 

Quá trình triển khai thực hiện công tác dạy nghề đã bước đầu tạo được những 

chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể và 

người lao động về lợi ích của việc dạy nghề và học nghề đối với giải quyết việc làm, 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chính quyền địa 

phương và các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo nghề đã chú trọng tư vấn, định hướng 

cho người lao động tham gia học nghề, tiếp cận với những kiến thức, ngành nghề mới 

đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, đồng thời tổ chức các mô hình thí điểm về dạy nghề gắn với việc hình 

thành các khu, cụm ngành nghề sản xuất hàng hóa, dạy nghề gắn với tạo việc làm mới 

cho người lao động thiết thực góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững tại 

địa phương. Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã chủ động tổ chức triển khai 

các hoạt động như lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chương 

trình, dự án, huy động các nguồn lực để dạy nghề và thu hút các doanh nghiệp tham 

gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó nhiều lao động nông thôn đã có thể tiếp 

thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao trình độ tay nghề, hiệu quả sản xuất 

kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống. 

Về mạng lưới cơ sở dạy nghề, từ năm 2005 trở về trước trên địa bàn tỉnh chỉ có 

Trường dạy nghề tỉnh (nay là Trường Cao đẳng nghề Sơn La) thực hiện đào tạo nghề, 

đến nay đã có nhiều cơ sở, doanh nghiệp khác tham gia dạy nghề với nhiều hình thức 

đào tạo như dạy nghề chính quy tại cơ sở dạy nghề, dạy nghề lưu động (tại xã, bản...), 

dạy nghề tại doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh 

Sơn La có tổng số 27 cơ sở dạy nghề, bao gồm 1 Trường Cao đẳng nghề, 11 Trung 

tâm dạy nghề công lập và 15 cơ sở khác có hoạt động dạy nghề với tổng quy mô đào 

tạo trên 20 nghìn học viên/năm, đào tạo các cấp và trình độ: Cao đẳng nghề, trung cấp 

nghề, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng. Trong những năm gần đây Trường Cao 

đẳng nghề Sơn La và trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện tiếp tục duy trì 

việc đào tạo liên thông trình độ trung cấp các nghề: Công nghệ ô tô, điện công 

nghiệp, tin học văn phòng và quản trị mạng máy tính cho hàng trăm học viên. Có 

8/11 huyện, thành phố của tỉnh đã thành lập trung tâm dạy nghề cấp huyện. Cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy nghề được tăng cường đầu tư từ nhiều nguồn: Hỗ trợ của ngân 

sách Trung ương, ngân sách địa phương, đầu tư của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, dịch vụ, các cơ sở dạy nghề... Tính đến cuối năm 2014, có 7 Trung tâm 

dạy nghề cấp huyện được hỗ trợ với tổng mức kinh phí 56 tỷ đồng. Trường Cao 

đẳng nghề Sơn La được lựa chọn để hỗ trợ đầu tư nghề trọng điểm từ chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 với 2 nghề công nghệ ô tô và vận hành nhà 

máy thủy điện ở cấp quốc gia và đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt đầu tư tập 

trung, đồng bộ với tổng vốn đầu tư 67,3 tỷ đồng. 

Quy mô tuyển sinh đào tạo nghề tăng dần hàng năm. Năm 2005, số lao động 

được đào tạo nghề ở tỉnh là 5.835 người, hiện nay tổng số lao động được đào tạo nghề 



trung bình của tỉnh là trên 8.000 người/năm. Trong đó, tính riêng chương trình dạy 

nghề theo Đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thành phố đã ký kết hợp 

đồng đào tạo với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện tổng số hơn 240 lớp 

dạy nghề cho lao động nông thôn với 24 nghề; trong đó nhóm nghề phi nông nghiệp là 

11 nghề, nhóm nghề nông nghiệp là 13 nghề. Từ năm 2011 các trung tâm giáo dục 

thường xuyên huyện, thành phố đã phối hợp với một số trường cao đẳng, trung cấp 

chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh mở hàng chục lớp trung cấp nghề 

cho hàng nghìn con em vùng đồng bào dân tộc. Ngoài ra, các trung tâm giáo dục 

thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng còn phối hợp với các trung tâm dạy nghề, 

doanh nghiệp, trung tâm khuyến nông huyện mở nhiều lớp dạy nghề ngắn hạn, tổ 

chức chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động 

cho hàng nghìn lao động tại địa phương. 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề đã được tăng cường cả về số 

lượng, chất lượng. Tính đến tháng 6/2015 các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh có tổng 

số 591 cán bộ, giáo viên, trong đó giáo viên trong các cơ sở công lập là 401 người, 

ngoài công lập là 190 người, 70% có trình độ đại học, cao đẳng, trên đại học; 85% đã 

được đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Ngoài ra còn có nhiều giáo viên là cán bộ khoa học, 

kỹ thuật, người có tay nghề cao tham gia dạy nghề cho nông dân. 

Về chương trình, giáo trình đào tạo, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh đã xây dựng 

12 bộ chương trình đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề gồm các nghề cơ 

bản như: Xây dựng - cấp thoát nước, gò hàn, công nghệ ô tô, điện dân dụng, điện công 

nghiệp, may công nghiệp, tin học văn phòng, kế toán doanh nghiệp, sửa chữa, lắp ráp 

máy vi tính... và chương trình đào tạo 24 nghề ở trình độ sơ cấp như vận hành máy 

xúc - ủi, hàn, lái xe cơ giới đường bộ, điện dân dụng, sửa chữa máy móc thiết bị, lắp 

đặt điện - nước sinh hoạt, xây dựng dân dụng, cắt may dân dụng, kỹ thuật chăn nuôi, 

kỹ thuật trồng trọt... Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đang thực hiện đào tạo 

trình độ cao đẳng và trung cấp đối với 12 nghề với quy mô tuyển sinh 500 - 700 

người/năm và đào tạo 24 nghề ở trình độ sơ cấp, gắn với nhu cầu xã hội cho từ 5.000 - 

6.000 người/năm tại các cơ sở dạy nghề và dạy lưu động tại xã, bản. 

Sau khi tham gia các khóa đào tạo nghề, người học đã có thể tiếp cận và áp 

dụng những kiến thức, kỹ năng vào quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, làm chủ 

được máy móc, thiết bị, do đó đã có khoảng 60 - 70% học viên sau khi kết thúc khóa 

học đã tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay tại địa phương. 

Có thể khẳng định với những chủ trương đúng đắn, đầy tính nhân văn, chiến 

lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cùng sự 

cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh, chất lượng lao động ở Sơn La đã dần được 

nâng lên, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Năm 2000 tỷ lệ lao động qua đào 

tạo của tỉnh mới đạt 8,02%, năm 2010 đã tăng lên 25%, năm 2014 tăng lên 35% trong 

đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 17%. 

Tuy nhiên, theo ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: “Công tác 

đào tạo nghề của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thị trường lao 

động”. Hoạt động dạy nghề của Sơn La đang phải đối mặt với không ít khó khăn, bất 

cập, đó là mạng lưới các trường nghề, trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh còn mỏng, 

hiện nay hệ thống trung tâm dạy nghề các huyện chủ yếu đang trong quá trình xây 

dựng và hoàn thiện. Nguồn lực đầu tư thiết bị dạy nghề cho các trung tâm này còn khó 



khăn, chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tiễn, do đó khó có thể dạy nghề gắn với 

giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề phục vụ cho xuất khẩu lao động và cung ứng 

lao động chất lượng cao cho các khu công nghiệp trong nước. Trong khi đó doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu cần tuyển 

dụng lao động qua đào tạo ít, người lao động sau học nghề khó tìm kiếm được việc 

làm tại địa phương nên không hào hứng học nghề. Thêm vào đó, địa bàn tỉnh Sơn La 

rộng lớn, địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn nên ảnh hưởng lớn tới công tác 

tuyển sinh học nghề. Có lẽ vì thế mà trong những năm gần đây lĩnh vực đào tạo nghề 

của tỉnh không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2013, tổng số người được đào tạo 

nghề là 8.350, mới đạt 79,5% chỉ tiêu kế hoạch; Năm 2014 tổng số lao động được đào 

tạo nghề còn thấp hơn năm 2013 gần 1.000 người, chỉ đạt 70,5% kế hoạch. Đa số lao 

động được đào tạo ở trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng, số người được 

đào tạo ở trình độ trung cấp và cao đẳng nghề chỉ chiếm từ 9 - 12%. Năm 2015, kế 

hoạch của tỉnh là đào tạo nghề cho 10.530 lao động nông thôn với 13 ngành, nghề, 

chủ yếu tập trung đào tạo nghề nông nghiệp, song 6 tháng đầu năm mới tuyển sinh và 

đào tạo được 856 học viên, chỉ đạt 18,58% so với kế hoạch. Theo Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La đến 2020, năm 2015 tỷ lệ lao động qua đào 

tạo của tỉnh đạt 40% và năm 2020 là 50%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 

trong tổng số lao động qua đào tạo là từ 45 đến 50%. Trước nhiều khó khăn, thách 

thức nêu trên đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành liên quan 

của Sơn La phải quan tâm, nỗ lực và quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện công tác dạy nghề từ tỉnh đến cơ sở. Có như vậy mới có thể đạt được những chỉ 

tiêu đề ra, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thiết thực góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương.  
 

04. Hoàng Hà. NGƯỢC DÒNG SÔNG ĐÀ TÌM NGUYÊN MẪU TRONG “VỢ 

CHỒNG A PHỦ” / Hoàng Hà // Hôn nhân và pháp luật.- Ngày 15/9/2015.- Số 

111.- Tr.3; Ngày 17/9/2015.- Số 112.- Tr.3. 
 

KỲ 2: ĐI TÌM NGUYÊN MẪU THỐNG LÝ PÁ TRA 

Theo hồi ức của ông Đinh Tôn gặp nhà văn Tô Hoài năm 1951, khi ông 

còn chưa lập gia đình và đang làm công tác dân vận và nghiên cứu tình hình 

lịch sử của người Mèo khu 99 (gồm một nửa là xã Gia Phù, một nửa là xã 

Tường Phù). Theo những gì mà ông Đinh Tôn chia sẻ thì nhân vật thống lý Pá 

Tra là nguyên mẫu thống lý Mùa Chờ La, bố đẻ của thống lý Mùa Chống Lầu. 
NGUYÊN MẪU THỐNG LÝ PÁ TRA... 

Khi chúng tôi đề cập đến thống lý Pá Tra, A Phủ, Mỵ, A Sử, A Châu... ông 

Đinh Tôn bảo đó đều là những nhân vật có thật ngoài đời. Có chăng là đã đổi cái 

tên, bỏ cái họ khi nhà văn đưa vào tác phẩm. Tất nhiên, truyện ngắn “Vợ chồng A 

Phủ” đã thêm, bớt nhiều chi tiết, kể cả nhân vật để đôn nội dung lên, cũng như tôn 

vinh niềm tự hào của đồng bào làm cách mạng. 

Ông Đinh Tôn kể: “Thống lý Pá Tra là nguyên mẫu của ông Mùa Chờ La, 

bố ông Mùa Chống Lầu. Mùa Chờ La chuyên đàn áp, cướp bóc của cải người dân 

nên bà con rất căm thù. Tuy nhiên, đến đời con, thống lý Mùa Chống Lầu lại đi 

theo cách mạng, theo Việt Minh và giúp đỡ cho bộ đội chúng ta rất nhiều. Ông 



Mùa Chống Lầu đã xây dựng cơ sở, vận động tất cả người Mông khu 99 theo cách 

mạng, theo Bộ đội Cụ Hồ”. 

Theo ông Tôn, trước khi gặp ông, nhà văn Tô Hoài đã quen thân với Mùa 

Chống Lầu trước và ông Tôn cũng là người trực tiếp một mình vào đồn La Hu Ván, 

nơi đóng quân của thực dân Pháp để cứu gia đình Mùa Chống Lầu khi gia đình ông 

Lầu bị Pháp bắt nhốt. Qua việc làm này của ông Tôn, thống lý Mùa Chống Lầu 

càng tin tưởng hơn ở những người làm cách mạng, chính vì thế, sau này ông Lầu là 

một trong những người ủng hộ Việt Minh hết sức nhiệt tình và có công lao lớn 

trong  

chống Pháp, chống Mỹ. 

Ban đầu, nhà văn Tô Hoài viết truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ”, hầu như các 

tên nhân vật đều được lấy thật. Sau đó, dưới sự góp ý của ông Đinh Văn Tôn, nhà 

văn Tô Hoài có cắt đi một số đoạn, đồng thời đổi tên các nhân vật, thứ nhất để 

không ảnh hưởng đến ông Mùa Chống Lầu, thứ hai để tôn niềm tự hào của đồng 

bào người Mông làm cách mạng. Mặt khác, theo ông Tôn, lúc này chúng ta đã 

thành lập chính quyền ở đây và đã có ủy ban hành chính. Ông Mùa Chống Lầu lúc 

bấy giờ đang là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khu. 

Nói về mâu thuẫn cao trào trong tác phẩm, theo ông Đinh Tôn, Mỵ và A Phủ 

ở trong nhà Pá Tra, giống nhau về thân phận nhưng đồng thời giữa số phận họ cũng 

có những điểm khác nhau. Song khi A Phủ bị trói vào cọc, thì anh đã đi đến cái 

điểm nút như Mỵ vào đêm mùa xuân trước kia: Trước mắt là cái chết, cái chết cầm 

chắc, không thể tránh được. Như Mỵ, A Phủ không muốn chết, đến đêm anh “cúi 

xuống, nhay đứt hai vòng mây” nhưng đó chỉ là sự cố gắng vô ích, vì sáng mai ra 

cổ anh lại thêm thòng lọng, dường càng chặt hơn, càng tàn bạo hơn. A Phủ cũng 

như Mỵ, không có khả năng tự cứu mình. Phải có một ai đó giúp họ. Nhưng là  ai 

thì họ hoàn toàn không biết. 

Quả vậy. Đời sống trong nhà Pá Tra không có chỗ cho lòng thương và lương 

tri. Mỏi mòn, tủi nhục, bị chà đạp tận cùng cả về thể xác lẫn tinh thần, Mỵ đã thành 

một con rùa, một con trâu, con ngựa. Lòng Mỵ đã chai lỳ, vô cảm. Từ lâu, từ sau 

đêm mùa xuân kia, ngay chính bản thân mình Mỵ cũng không xót thương nữa, 

huống chi với người khác, vì nếu có tự xót thương, hẳn Mỵ đã thêm một lần nghĩ 

đến nắm lá ngón. Mỵ đã bị đè bẹp trong ý nghĩ mình là trâu, là ngựa nhà Pá Tra, 

đến nỗi không còn thấy dằn vặt, khổ sở. Mỵ mặc nhiên tồn tại, một cách chai lỳ, xơ 

cứng trong tủi nhục, buồn bã, như gương mặt “buồn rười rượi” là định mệnh vậy. 

Cho nên, trong những đêm dài dậy hơ lửa, nhìn thấy A Phủ, lòng Mỵ vẫn dửng 

dưng, lạnh lùng. Mỵ không cần ai, không cần gì, Mỵ “chỉ biết chỉ còn ở với ngọn 

lửa”. 
CÒN NGUYÊN MẪU CUỐI CÙNG CÒN SỐNG 

Giải thích về các nguyên mẫu khác, ông Đinh Tôn cho biết: “A Sử chết lâu 

rồi. Các nhân vật A Phủ, A Sử, A Mỵ, tên thật của họ cũng là như vậy thôi. Nhưng 

giấu cái họ đi. Ngay cả tôi, ban đầu anh Tô Hoài cũng lấy tên tôi ra, nhưng tôi nói 

rằng như vậy cũng không hay, vì cần phải gắn vào đồng bào dân tộc, cần phải tôn 

lên cái người dân tộc họ làm nên lịch sử. Vì thế, ngay cả các nhân vật A Phủ, A Sử 

cũng không có họ. Người Mèo có 12 họ, thì các nhân vật cũng không lấy họ nào 

cả, mà cứ lấy họ A vào đấy thôi. A là cái tên đệm chung. Bây giờ lấy A Phủ, A Sử, 



A Châu ra hỏi thì không ai biết cả. Nhưng nghe cái tên đó biết A Châu dân tộc 

Mông là được rồi”. 

Về cái hang núi ở Hồng Ngài vẫn được gọi là hang A Phủ, ông Đinh Tôn 

cho hay đó là hang Thẩm Cắn: “Xuất xứ của cái hang ấy là do trong truyện, Tô 

Hoài cho A Phủ và Mỵ cùng du kích trốn vào hang ấy. 

Năm tôi 21 tuổi, hoạt động được ít lâu tại đây thì bị địch bắt giam. Anh em 

đột nhập vào nơi giam giữ cứu chúng tôi. Hai người lộ bị địch bắn chết đều được 

công nhận liệt sỹ, hai người nữa bị thương về sau đều là thương binh. Tội nghiệp 

nhất là một cháu bé, bị địch bắn chết khi đang trên lưng bố”. 
NGUYÊN MẪU A MỴ THẬT VẪN CÒN SỐNG 

Chưa hết cảm động bởi đã gặp được nguyên mẫu trong tác phẩm văn học 

mà mình mê man từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Hoàng Hà còn sướng rơn 

khi được “cán bộ A Châu” cho biết, nhân vật A Mỵ hiện vẫn còn sống, nhưng 

không phải ở Phiềng Sa như trong truyện của Tô Hoài đã viết mà ở bản Lung 

Tang, cũng thuộc Hồng Ngài, nhưng cách khoảng một ngày đường rừng, băng qua 

sông và đôi khi phải đi bằng “tứ chi”. 

“Ông Tôn có 7 người con, hiện 6 người còn sống. Người con thứ hai của 

ông từng thi đại học Xây dựng ở Hà Nội thừa 2 điểm nhưng không theo học mà ở 

nhà đi làm, được 7 năm thì ngã bệnh qua đời. Còn 6 người con còn lại, có 3 nữ 

đều là giáo viên, còn 3 con trai thì 1 là thiếu tá, 1 là trung tá ở công an tỉnh. Nhà 

chưa làm lại được là vì con cháu ông bà đều công tác xa nhà, có khi cả năm mới 

đáo về thăm ông bà được một lần”. 

KỲ 3: CÔ MỴ NGÀY ẤY, BÂY GIỜ... 

Chia tay “cán bộ A Châu” Đinh Văn Tôn khi mặt trời bắt đầu chuyển 

sang giờ chiều, chúng tôi bám theo con đường đất đỏ đang được phá đá, san núi 

đầy ổ gà, ổ voi đến bản Lung Tang, xã Hồng Ngài. 
CÔ MỴ NGÀY ẤY 

Mặt trời chói chang giữa đầu đông khiến chúng tôi thầm mừng trong bụng, bởi 

con đường độc đạo này có tý mưa là không đi được. Tất nhiên, những con dốc cao vút 

và những vực sâu hun hút cũng khiến những tài xế không chuyên như chúng tôi phải 

dè chừng. 

Vừa đi vừa lân la hỏi đường, chúng tôi không khỏi băn khoăn khi đường đến 

bản Lung Tang còn gần 50km. Sẽ chẳng có gì để nói, nếu đó là con đường dưới đồng 

bằng thẳng băng và được rải nhựa thẳng tắp. Theo những người bản địa, nếu đi nhanh 

cũng mất 3 tiếng mới đến được bản Lung Tang, hôm nay đường đang làm, ít nhất 

cũng phải 4 tiếng, vì vừa đi vừa chờ để công nhân họ nổ mìn, phá đá. 

Rồi hành trình đến với vợ chồng A Phủ cũng thành công, chúng tôi đến bản 

Lung Tang khi mặt trời bắt đầu khuất sau những ngọn núi. Ở đỉnh cao nhất của xã 

Hồng Ngài này, 5h chiều đã có những luồng không khí lạnh bao trùm cả bản làng. 

Đồng bào Mông cũng đã vắng trên những cánh đồng ngô và bắt đầu quây quần bên 

những bếp củi sưởi ấm. 

Do ở quá xa với trung tâm nên người dân ở đây biết tiếng Kinh rất ít. Cộng với 

bản tính người Mông hay e thẹn, những thông tin chúng tôi hỏi về vợ chồng A Phủ và 

Mỵ đều nhận những câu trả lời quen thuộc “chử pâu, chử pu” (không biết, không 



thấy), vất vả lắm chúng tôi mới tìm được nhà anh Lầu A Dua, là Bí thư chi bộ bản 

Lung Tang. 

Lầu A Dua cũng mới làm “cán bộ” được vài năm gần đây, tiếng Kinh của Lầu 

A Dua cũng ngọng nghịu không tròn rõ câu chữ. Khi chúng tôi hỏi có biết bà Mỵ, vợ 

của A Phủ không thì A Dua bảo “biết biết”. “Giờ tối rồi, cán bộ cứ ở lại ăn cơm, uống 

rượu với nhà mình đã. Sáng mai, nhà mình đưa đến nhà của Mỵ”, A Dua nhiệt tình và 

tỏ ra rất phấn khởi với các “cán bộ” dưới xuôi lên công tác. 

Sáng sớm, khi làn sương còn chưa tan trên đỉnh Lung Tang, khi cái giá lạnh 

còn đang bao phủ thì chúng tôi đã được A Dua gọi dậy để sang nhà Mỵ. Bởi theo A 

Dua, nếu không đến sớm, cả gia đình đi lên nương sẽ khó gặp lắm. 

Theo tay chỉ của Lầu A Dua, ngôi nhà sàn của A Mỵ nằm thấp lè tè bên cạnh 

một ngọn núi. Trong nhà, nhân vật chính mà chúng tôi tìm kiếm đang ngồi sưởi ấm 

bên bếp củi. Cả gia đình, con cháu của bà đã lên nương hết cả. 

Hơn 80 tuổi, nhưng trông bà vẫn còn khỏe lắm. Tuy nhiên, bà lại không biết 

tiếng Kinh để giao tiếp. Qua “phiên dịch viên” Lầu A Dua, những câu chuyện về Mỵ, 

về thống lý Mùa Chờ La, Mùa Chống Lầu dần được tái hiện trong trí nhớ của người 

phụ nữ Mông chứng kiến gần như cả lịch sử của bản làng này. 

Bà bảo, trước đây bà bị thống lý Mùa Chờ La bắt về phục dịch, rồi chồng bà 

sau này, ông Lầu A Phử cũng bị bắt về nuôi trâu, nuôi ngựa, rồi trồng thuốc phiện. 

Bởi hơn nửa thế kỷ trước, ở cái xã Tà Xùa, Hồng Ngài và cả Khu 99 này bạt ngàn 

cánh đồng hoa anh túc. 

Khi đến thì con gái, đã biết e thẹn, hẹn hò thì bà bị bắt về nhà thống lý Mùa 

Chờ La. Cuộc sống khổ cực lắm, nhưng cũng có bao nhiêu người chung hoàn cảnh với 

bà. Thời đó, nếu ai được nhà giàu bắt về làm vợ thì không những không được sung 

sướng, ăn ngon mặc đẹp mà còn khổ cực gấp trăm, vạn lần. Làm vợ ở nhà nghèo còn 

sướng hơn nhiều. Tuy vậy, con của Mùa Chờ La là Mùa Chống Lầu lại tốt. Khác với 

nhân vật A Sử trong “Vợ chồng A Phủ”, đánh đập, bắt trói bà thì Mùa Chống Lầu 

chưa bao giờ đánh đập bà cả. 

Khi cách mạng về, bà cùng Lầu A Phử trốn đi, hôm ngủ trong rừng, hôm ngủ 

trong hang. Cái hang mà thời xưa bà và chồng bỏ trốn giờ vẫn còn, người ta gọi là 

hang A Phủ. Trước đây, với 7, 8 tháng công tác, cố nhà văn Tô Hoài cũng đã từng ăn 

Tết người Mông với chồng bà, với Mùa Chống Lầu, với cả chính bà nữa. Nhưng bà lại 

không hề biết, mình là nguyên mẫu của nhân vật chính trong “Vợ chồng A Phủ”. Hỏi 

tên Mỵ, bà cười, bảo “chử pâu” - không biết. 
“ƯNG CÁI BỤNG” VỚI CUỘC SỐNG HIỆN TẠI 

Tên thật của bà là Mùa Thị A, giờ sức đã yếu rồi nên bà chẳng lên nương nữa. 

Ở nhà hàng ngày bà giúp cháu con những việc cơm nước, lùa trâu vào chuồng thôi. Kể 

về cuộc sống hiện tại, bà bảo “ưng cái bụng” lắm. Giờ đi đâu cũng có xe máy, ngô lúa 

thì năm nào cũng đủ ăn. Bọn trẻ bây giờ được học hành, được biết cái chữ, đứa nào 

cũng có cơm no, quần áo để mặc. 

Cái bà “ưng cái bụng” nhất là con gái lớn lên không bị bắt đi làm vợ nữa. Giờ 

bọn trẻ đã biết yêu, đứa nào thích nhau thì đã hẹn hò trước. Đến ngày, đến giờ cứ thế 

mà “bắt” về nhà để cúng Giàng rồi làm vợ, làm chồng. Chứ thời bà, có thích ai thì 

cũng không được yêu, được lấy. May là cả bà và chồng dám bỏ trốn, rồi may mắn 

được gặp cách mạng. 



Khi kể về người chồng A Phủ - Lầu A Phử, bà tự hào lắm. Bà bảo hai người 

sống rất hạnh phúc, đến khi ông chết, bà đã cố gắng đi lấy rất nhiều thuốc cho ông ấy 

uống nhưng mà không qua được. Trước khi nhắm mắt về với Giàng, về với núi rừng, 

ông cứ dặn bà đừng lấy chồng nữa, ở thế thôi. Nghe lời ông, từ ngày ông mất, bà cứ ở 

thế đến bây giờ... 

Không biết chữ, không nói, nghe được tiếng phổ thông, bà cũng không biết 

mình bao nhiêu tuổi.  

Chỉ áng chừng lúc bà bị bắt mới 15, 16 mùa lá rụng thì đến nay cũng hơn 80 tuổi vậy 

thôi... 

Chia tay bà, một nhân vật bao nhiêu năm qua đã đi vào lòng người qua tác 

phẩm nổi tiếng “Vợ chồng A Phủ”, chúng tôi dường như đã thỏa ước mong được một 

lần trò chuyện. Tiếc là bà không được đọc tác phẩm văn học, cũng như không được 

nghe, không được xem bộ phim “Vợ chồng A Phủ”. Ở đó, Mùa Thị A chính là nguyên 

mẫu của Mỵ... 
 

05. Hà Phương. MA TÚY “NÓNG” TRÊN ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM / Hà 

Phương // Biên phòng.- Ngày 16/9/2015.- Số 75.- Tr.7. 
 

Những năm qua, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp, tội phạm 

ma túy “hoành  

hành” trên tuyến biên giới của tỉnh Sơn La, tạo thành điểm “nóng” về tội phạm 

ma túy của cả nước. Bên cạnh đó, việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy 

vẫn còn diễn ra không chỉ ở nội biên, mà còn cả ngoại biên, kéo theo nhiều hệ lụy 

xấu cho xã hội và làm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm 

ma túy gặp nhiều khó khăn, thách thức. 

Nếu như Sơn La được xem là trọng điểm ma túy của cả nước thì Vân Hồ và 

Mộc Châu là trọng điểm ma túy của tỉnh Sơn La. Những năm gần đây, hoạt động của 

tội phạm ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp, các đường dây mua bán, vận chuyển 

ma túy hoạt động khép kín vẫn lén lút hoạt động. Nguồn ma túy được vận chuyển từ 

khu vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Trung và Bắc Lào đến Luông Pha - băng, Hủa 

Phăn rồi được tập kết tại các “xưởng” để tiếp tục điều chế, pha trộn, đóng gói để vận 

chuyển sang Việt Nam chủ yếu qua các địa bàn Vân Hồ và Mộc Châu. Tại các địa bàn 

trọng điểm phía bên kia biên giới của nước bạn Lào như: Muống, Pa Háng, Huổi 

Hiềng và bản Pưng, các đối tượng đã hình thành nhiều tuyến đường vận chuyển trái 

phép ma túy lớn qua biên giới để vào địa bàn các xã Chiềng Sơn, Chiềng Xuân và Tân 

Xuân, sau đó tập kết tại một số bản thuộc xã Lóng Luông, Vân Hồ của tỉnh Sơn La 

hoặc tiếp tục vận chuyển về xã Hang Kia, Pà Cò, Mai Châu của tỉnh Hòa Bình. Tại 

đây, các đối tượng móc nối với chủ ma túy lớn trong nội địa để tiến hành mua bán, 

tiêu thụ trong nước và đưa sang nước thứ 3 tiêu thụ. 

Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng Sơn La, hoạt động trồng và tái trồng cây 

có chứa chất ma túy trên địa bàn biên giới ở phía bạn Lào cũng có nhiều diễn biến 

phức tạp, ngày càng khó kiểm soát. Lực lượng chức năng của bạn đã phát hiện một số 

địa bàn, khu vực có trồng cây thuốc phiện nhưng không thể tiếp cận để tuyên truyền 

vận động, triệt phá do sự phản ứng quyết liệt, cục bộ của người dân, nhất là địa bàn 

các bản có người Mông sinh sống. Thực trạng này khiến lượng thuốc phiện được tích 

trữ ở địa bàn ngoại biên đối diện là rất lớn, các đối tượng sẽ tìm mọi cách để vận 



chuyển vào Việt Nam tiêu thụ hoặc được vận chuyển vào nội địa của Lào, đưa đến các 

“xưởng” chiết xuất thành heroin hoặc các loại ma túy khác, rồi lại vận chuyển trở lại 

khu vực biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. 

Lợi dụng tính chất phức tạp của địa bàn, nhất là đặc điểm về mối quan hệ thân 

tộc, dân tộc hai bên biên giới, các đối tượng cầm đầu hình thành những đường dây, ổ 

nhóm mua bán, vận chuyển ma túy có tổ chức chặt chẽ khép kín ở cả trong và ngoài 

biên giới với nhiều đối tượng tham gia. Thời gian gần đây, trên địa bàn biên giới tỉnh 

Sơn La nổi lên các hoạt động của các toán, nhóm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ 

trang trên tuyến Mộc Châu, Vân Hồ. Để đáp ứng cung - cầu, một số đối tượng ở địa 

bàn nội địa và các tỉnh lân cận vào khu vực biên giới để móc nối với các đối tượng 

người Lào hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.  

Thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào đã triển khai 

nhiều phương án nhằm hạn chế, ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến 

biên giới, nhưng xem ra tình hình cũng không mấy khả quan. Trên tuyến Sốp Bâu - 

Mộc Châu, các lực lượng chức năng của Lào đã tăng cường 58 đồng chí xuống các 

bản thuộc khu Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào để củng cố 

hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy. 

Tuy nhiên, tội phạm ma túy vẫn không ngừng hoạt động và tìm mọi cách vận chuyển 

qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Theo một trinh sát dày dạn kinh nghiệm cho biết, 

trước đây, ma túy vận chuyển về được cất giấu tại nhà của các chủ hàng, hoặc chúng 

vận chuyển tới các lán, nương sát biên giới để thuận lợi cho việc vận chuyển sang Việt 

Nam. Hiện nay, để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng tăng cường tại khu Pa 

Háng - Huổi Hiềng, sau khi lấy “hàng” về, chúng tìm cách vận chuyển sang Việt Nam 

tiêu thụ ngay. Chúng sử dụng ô tô không biển kiểm soát chở người, “hàng” đến các vị 

trí tập kết sát biên giới, sau đó vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam. 

Tội phạm ma túy hoạt động mạnh trên các tuyến Sốp Cộp (Sơn La) - Mường 

Son (Hủa Phăn) và Phôn Thoong (Luông Pha - băng), Lào. Trong 8 tháng của năm 

2015, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với Công an hai tỉnh Hủa Phăn và 

Luông Pha - băng (Lào) đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma 

túy lớn trên tuyến này, nổi bật là các Chuyên án: 153Lv, 156Lv, 164Lv.  

Theo Đại tá Trần Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Sơn La, vấn đề 

nhức nhối hiện nay là tình hình hoạt động của các toán, nhóm vận chuyển ma túy trên 

địa bàn Mộc Châu, Vân Hồ; các đối tượng ở ngoại biên tìm cách móc nối với một số 

đối tượng là người dân ở sát biên và nội địa để làm “hoa tiêu”, “chim lợn” và trực tiếp 

tham gia vào đường dây vận chuyển của chúng. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng 

Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ 

thì hoạt động của chúng có giảm, tần suất hoạt động ít hơn nhưng không dừng hẳn. 

Chúng luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động, đường hướng, thời 

gian và cách vận chuyển, không thành quy luật như trước. Để tránh bị lực lượng chức 

năng và nhân dân phát hiện, chúng thường xuyên cho người không mang “hàng”, 

mang theo vũ khí đi trước để thăm dò, dẫn đường, khi phát hiện lực lượng làm nhiệm 

vụ thì báo hiệu cho đồng bọn tẩu thoát. 

Không chỉ tình trạng buôn bán ma túy gia tăng mà tệ nạn ma túy trên các tuyến 

biên giới tỉnh Sơn La dự báo còn có những diễn biến phức tạp. Số người nghiện ma 

túy trên địa bàn biên giới vẫn ở mức cao, thực trạng này đã kéo theo hoạt động của 



các đối tượng mua bán lẻ, dẫn đến việc hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma 

túy trên địa bàn. Hoạt động trồng và tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn biên giới 

vẫn còn nhiều. 8 tháng của năm 2015, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với các 

cấp ủy Đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tích cực tuyên 

truyền, vận động nhân dân không trồng và tái trồng cây thuốc phiện, đồng thời tổ chức 

tuần tra, kiểm soát, phát hiện và triệt phá 3.669m
2
 diện tích tái trồng cây thuốc phiện, 

tăng 2.519m
2
 so với cùng kỳ năm 2014. 

 

06. Tân Dân. ĐỔ MỒ HÔI CHO QUẢ NGỌT / Tân Dân // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 17/9/2015.- Số 186.- Tr.5. 
 

Sau gần chục năm kiên trì và nhẫn nại đưa nước lên đồi để trồng cam, 

trồng nhãn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1978) ở tiểu khu 1, xã 

Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã biến vùng đất khô cằn thành vườn 

cây tươi tốt.  

Trên đường lên cửa khẩu Loóng Sập có một gian hàng nhỏ chuyên bán cam 

Mộc Châu, ai đi qua cũng thấy lạ. Chị Thủy, chủ sạp hàng, đon đả mời khách mua 

cam.  

Ai dừng lại mua cũng hỏi: “Sao Mộc Châu lại có cam Vinh đẹp đến thế này?”. 

Chị Thủy bổ cam mời mọi người ăn thử. “Ai cũng vui khi biết chính tôi là người chăm 

bẵm làm ra những trái cam đó”, chị Thủy chia sẻ.  
ĐỔ MỒ HÔI, SÔI NƯỚC MẮT 

Vườn cam, vườn bưởi sai trĩu quả của gia đình chị Thủy nằm tít trên đồi thuộc 

bản Sờ Lườn. Chị Thủy tất bật bán cam ngoài chợ, còn anh Khải “nằm lỳ” trên vườn.  

Người đàn ông sắp bước sang tuổi tứ tuần này yêu cây, yêu đất như chính bản 

thân mình vậy. Hôm chúng tôi tới thăm, anh đang tất bật chăm cây ở trên đồi.  

Từng hàng cam, cây nào cũng xanh tốt, quả sai trĩu cành. Cạnh đó là đồi nhãn 

Miền ở độ tuổi thứ 5, thứ 6. Có cây nhãn cho cả vài tạ quả.  

Không giống như những nhà vườn lớn ở xứ sở của cam Cao Phong (Hòa Bình), 

anh Khải lại trồng nhiều thứ cây trong một quả đồi. Cạnh vườn cam, vườn nhãn còn 

xen những cây bưởi Diễn.  

Dường như thứ cây nào trồng trên vùng đất cằn này cũng sai quả. Anh Khải tự 

tin khẳng định: “Có công sức, mồ hôi đổ xuống thì cây trồng trên đất đá cũng sinh sôi, 

phát triển”.  

Ngắt trái cam Vinh căng, mọng nước, anh Khải bổ ra mời tôi nếm thử. Từng 

múi cam có màu vàng óng, nom rất đẹp mắt đang thời kỳ vào nước, nếm thử đã có vị 

ngọt mát. Ăn một lại muốn ăn hai.  

Anh Khải kể, khi anh đưa giống cam Vinh trồng thử ở đất cao nguyên tựa 

như đánh bạc với  

trời vậy. Bởi lẽ từ xưa đến nay, chưa có ai dám trồng cam ở vùng nhiều sương muối 

như đất Mường Sang.  

Chỉ đến khi cây cam ra hoa, kết trái, anh Khải mới thở phào vì quyết định của 

mình là đúng đắn.  

Đất trồng cam vốn là vùng đất cằn, thiếu nước nghiêm trọng. Nếu như anh 

Khải trồng cam theo cách mà mọi người hay trồng là mua giống cam ghép rồi trồng sẽ 

nhận thất bại.  



Anh Khải đã có sự thay đổi để thích ứng với vùng đất đồi này bằng cách trồng 

cây bưởi dại trước 1 năm. Khi đám cây này lên cứng cáp, đủ sức chống chọi với hạn 

hán, anh mới lấy mắt ghép vào cho cây.  

Lúc này thân cây đã đủ khỏe để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt nơi cao 

nguyên cũng là lúc mắt ghép phát triển mạnh.  

Cách làm này của anh Khải đã khắc phục được tình trạng cây chết khi mới 

trồng. Hơn nữa, cây ít sâu bệnh. Sau 2 năm ghép mắt, mỗi cây cam đã cho 40 - 70kg 

quả.  

Từ việc sáng tạo ra cách trồng cây sống rồi mới ghép mắt, anh Khải đã rút ra 

được nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai sau này. Từ giống nhãn Miền đến 

giống bưởi Diễn, anh Khải cũng thực hiện theo cách đó. Nhờ đó mà vườn cây của anh 

có sức sống mãnh liệt.  

Dẫn tôi đi thăm đồi cam sai trĩu quả cùng rặng nhãn xanh mướt, ít ai nghĩ rằng, 

vợ chồng anh Khải có thể thành công từ đồi đất khô cằn này.  

Cách đây mười năm, vợ chồng chị đi làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. 

Cuộc sống gia đình khi đó thiếu thốn đủ thứ. Nhiều năm vợ chồng còn không có đủ 

tiền để về quê.  

Liên tiếp các năm sau đó vợ chồng anh chị sinh được 2 đứa con. Nhà thêm 

miệng ăn, anh chị chạy tối ngày vẫn không kiếm đủ cái ăn.  

Mỗi lần về quê (huyện Khoái Châu, Hưng Yên), thấy vườn nhãn tươi tốt, lại 

cho thu hoạch cao gấp nhiều lần trồng ngô, trồng lúa, anh Khải mới bàn với vợ, mua 

giống nhãn lên trồng thử tại nơi mình sinh sống.  

Sau 3 năm, vườn nhãn cho thu hoạch. Chất lượng nhãn ngon không kém gì ở 

Hưng Yên. Có chút lưng vốn, anh chị mua lại 3ha đất ở bản Sờ Lườn.  

Khu đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này bà con bỏ hoang từ lâu vì trồng cây ngô 

không lên được. Ai cũng bảo anh chị là “dở hơi” mới mua lại khu đất đó.  

Vợ chồng chị Thủy lại có suy nghĩ khác, đất đai bạc màu, nhưng nếu mình 

quyết tâm thì chắc chắn đất không phụ người. Vợ chồng anh chị kiên trì đào từng hố 

đất, những nhát cuốc bổ xuống khiến tay bật máu.  

Sau mỗi năm, số lượng cây trồng xuống ngày một nhiều hơn. Đến giờ chị Thủy 

đã trồng được trên 1.000 cây cam. Ngày đầu cây cam, cây nhãn bói quả và cho chất 

lượng ngon, anh chị vui đến trào nước mắt.  

Thế là bao nhiêu năm kiên trì đưa nước, đưa phân lên đồi chăm cây, anh chị đã 

gặt hái được quả ngọt. 

Chị Thủy cho biết: “Chất lượng cam trồng ở đây còn ngon hơn cả ở dưới xuôi. 

Quả to, ngọt, lại dễ bán. Giá bán cam, nhãn tại vườn là 30.000đ/kg. Đến vụ thu hoạch, 

thương lái đổ xô đến nhà đặt tiền mua cả vườn”.  
MỘT THỜI LÀ LÂM TẶC 

Vụ nhãn năm nay, anh Khải thu được 20 tấn, trị giá hơn 400 triệu đồng. Sau 

bao năm vất vả, kiên trì và nhẫn nại đưa nước lên đồi, anh Khải đã và đang gặt hái trái 

ngọt từ vườn cây ăn quả.  

Vườn cam Vinh giờ cũng đã vào nước. Tư thương đã đến tận vườn để đặt mua 

với giá 25.000đ/kg nhưng anh chưa muốn bán. 

Theo anh Khải, cam Vinh treo quả trên cây từ tháng 9 cho đến Tết âm lịch. Gia 

đình anh để bán dần, thu được giá cao hơn.  



Anh Khải kể, vợ mang cam ra chợ thị trấn bán, ai cũng tưởng vợ chồng anh 

cất cam từ Cao Phong lên. Dù thuyết phục thế nào, mọi người cũng không tin là 

đất Mường Sang lại trồng được 

cam.  

Sau nhiều lần thuyết phục không xong, anh Khải mới nghĩ ra cách chụp ảnh vợ 

chồng đang hái cam rồi phóng to để cạnh mấy sọt cam bày bán. Từ đó, mọi người ăn 

thử cam mới tin là vợ chồng anh Khải trồng được cam Vinh.  

Giờ đây có tiền rủng rỉnh trong tay, anh Khải mới thấm những giọt mồ hôi mà 

vợ chồng anh đổ xuống miền đồi này. Những năm đầu di dân lên đất cao nguyên, đời 

sống khi đó sao mà cực. Duy chỉ có một thứ sẵn có, dễ kiếm tiền nhất là buôn gỗ.  

Cũng như nhiều chàng trai miền xuôi khi đó, anh Khải lao vào buôn gỗ kiếm 

lợi. Gỗ ở rừng sẵn có, thuê người vào phá rồi mang bán.  

Hàng chục năm trời làm lâm tặc, nhưng không khiến cuộc sống của anh khá 

hơn. Không ít lần anh trắng tay bởi thủ đoạn và mánh lới của những ông chủ gỗ ở 

miền xuôi.  

Mỗi khi nhắc lại tháng ngày tàn sát rừng, anh Khải như cảm thấy có lỗi muôn 

phần. Có chuyến  

hàng, anh đã hạ gỗ tập kết trong rừng xong xuôi thì bị kiểm lâm bắt. Rất may lần đó 

anh chỉ bị xử phạt hành chính. Và cũng sau lần đó, anh rơi vào tình trạng khánh kiệt.  

Giờ đây, tổng diện tích trồng cam của gia đình Khải đã lên đến 6ha. “Làm nông 

nghiệp không giàu nhanh được, mình phải kiên trì. Mỗi năm mở rộng và làm lớn hơn, 

được cái bù lại cây cối cũng trả cho mình thành quả xứng đáng. Tôi mừng là mình đã 

có cơ hội trả nợ cho đất, cho rừng”, anh Khải tâm sự... 

Theo tính toán của chị Thủy, trồng 1ha cam, nhãn, thu được 400 triệu đồng, 

cao gấp nhiều lần trồng ngô, trồng lúa. Giờ đây, ngoài việc chăm sóc vườn cam, chị 

còn hái cam mang đi chợ bán.  

Vui hơn cả là từ cách làm của chị, nhiều gia đình bà con người Thái ở bản Sờ 

Lườn, bản Lùn, bản Nà Bó… đã đến học hỏi cách làm.  

Ai đến cũng được chị Thủy hướng dẫn tận tình. Nhiều người còn được chị cho 

vay vốn không lấy lãi để trồng cam, trồng nhãn.  
 

07. Tân Dân. “HOME STAY” KIỂU HUA TẠT / Tân Dân // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 18/9/2015.- Số 187.- Tr.5. 
 

Khèn hay, sáo giỏi, có năng khiếu hội họa, tốt nghiệp Đại học Bách 

khoa, nhưng Tráng A Chu (sinh năm 1983) vẫn khó xin việc. Bao ngày rong 

ruổi khắp nơi với hy vọng học lấy túi khôn của thiên hạ để làm giàu, vậy mà 

Chu lại quay về bản với quyết tâm làm giàu từ chính quê hương mình.  
NGƯỜI NGHĨ KHÁC  

Men theo lối mòn bạt ngàn hoa dại, tôi mới đến được ngôi nhà của Tráng A 

Chu (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Những ngày đầu tháng 

9, cả cao nguyên Mộc Châu vui như hội. Du khách ở khắp nơi nô nức đổ về đây. 

Gia đình Chu cũng bận rộn hơn mọi ngày. Từ sáng sớm vợ chồng Chu đã phải dậy 

nấu ăn cho du khách. Mọi việc cứ tất bật như thế cho đến khi trời tối mịt.  

Chị Hàng Thị Sua, vợ Chu, vốn là cô gái Mông giỏi thêu thùa và đi nương, 

đi rẫy, nay nhờ sự học hỏi đã trở thành một phụ bếp giỏi của chồng. Ngoài việc nấu 



những món ăn truyền thống của dân tộc Mông, Sua đã biết làm các món ăn đặc sản 

của các vùng miền để đón khách. “Em vui lắm, chưa bao giờ nghĩ vợ chồng mình 

lại có thể kiếm tiền ngay tại nhà mình mà không phải đi xa”, Sua chia sẻ.  

Bên nồi thắng cố ngào ngạt, đưa hương thơm lừng, Chu múc từng bát để 

mời khách. Chu cùng du khách nâng chén rượu ngô thơm nức mà lòng tràn đầy 

hứng khởi. Mấy chục du khách ngồi quây quần bên căn nhà sàn mới hoàn thành 

vừa thưởng thức món ăn, vừa thỏa sức phóng tầm mắt ngắm nhìn cao nguyên vào 

thu.  

“Vui lắm anh ạ! Sự hài lòng của khách là niềm vui của vợ chồng em 

đấy. Lúc mới hoàn thành ngôi nhà này, em không tin là có nhiều người tìm đến 

vậy”, Chu không giấu nổi niềm vui.  

Khi du khách còn đang cảm nhận cái hay, cái thú khi thưởng thức sản vật 

của cao nguyên, bỗng trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng sáo Mông trầm 

bổng. Ông chủ của ngôi nhà này là một cây sáo có hạng. Từng bài sáo như “Đêm 

trăng bản Mèo”, “Xuân về trên bản Mông”… cứ nối tiếp nhau ngân lên những âm 

thanh trong trẻo.  

Tiếng sáo nhẹ và êm như ru con người ta trở về miền cổ tích yên bình. Tiếng 

sáo của chàng trai Mông đầy nhiệt huyết này tạo ấn tượng mạnh với du khách. Ai 

đã đến đây nghỉ một lần lại muốn quay trở lại.  

Nói như Chu, mình ở nhà của người Mông, ăn đặc sản của dân tộc Mông và 

lấy chính tấm lòng của người Mông mà tiếp khách. Đó mới là lợi thế khi Chu mở 

ra điểm du lịch cộng đồng này.  
DÁM NGHĨ, DÁM LÀM 

Ngôi nhà sàn theo lối cổ của Chu mới hoàn thành được nửa năm khiến 

người dân trong bản ai cũng cho là việc làm không hợp thời. Ai đời cả bản đang 

phải đối mặt với miếng cơm, manh áo hàng ngày, giờ đổ cả nửa tỷ đồng vào đó thì 

chỉ có là người rỗi hơi. Hơn nữa, cuộc sống của gia đình Chu cũng vô cùng khó 

khăn. Vợ dại, con thơ, bố thì bị bệnh thận. Ngày nào bố cũng phải đi viện chạy 

thận khiến gia đình Chu thêm khó. Trong khi đó nguồn thu của gia đình trông cả 

vào mấy mảnh nương. 

 Chu bảo, cũng gặp vô vàn gian nan. Khó khăn không chỉ đến từ điều kiện 

địa lý mà còn đến từ tư tưởng cổ hủ của nhiều người. Bao năm qua, nếp nghĩ của 

nhiều người dân nơi đây không dám bước qua cái bậu cửa nhà mình. Làm gì cũng 

lo này, lo nọ rồi không làm được thì gièm pha người  

khác. Trước cả núi khó khăn như thế, Chu vẫn quyết tâm làm cho kỳ được.  

Nhà không có tiền thì Chu đi vay anh em họ hàng. Mỗi người cho vay một 

ít, gom hết cả bản cũng chỉ vay được một phần nhỏ của dự án. Chu kể, ngày mua 

được ngôi nhà sàn chắc chắn này, người bán nhà rất lấy làm vui lòng. Ông cụ bảo 

Chu hãy biết nâng niu và gìn giữ những thứ quý giá của dân tộc mình.  

Những đêm trăng sáng, gió lạnh bủa vây cao nguyên, Chu thấy mình cô  đơn 

kinh khủng trên hành trình thực hiện dự án làm du lịch cộng đồng. Chu mang sáo 

ra thổi cho vơi đi nỗi buồn và cũng là cách cân bằng lại cuộc sống. Tiếng sáo vi vu, 

âm vang như thôi thúc chàng trai người Mông vượt qua trăm núi, ngàn khe, vượt 

qua mọi gian khó để vươn lên.  



Ngày ngày, Chu vẫn đi  lên nương để trồng cây ngô, cây lúa đảm bảo đời 

sống gia đình. Tối về, anh đi khắp nơi vận động, đến cả ngân hàng trình bày ý 

tưởng để vay tiền dựng nhà.  

Sự nỗ lực của chàng trai người Mông này được đền đáp khi Chu vay được 

tiền và còn vận động được anh chị em ruột hùn vốn để dựng nhà. Ngôi nhà gỗ của 

Chu đặc biệt hơn tất thảy những ngôi nhà trong bản. 8 hàng cột vững chãi được 

dựng lên sau vườn. Sàn nhà được lát gỗ dày và sạch sẽ. Mái lợp lá cọ tạo nên sự 

bình yên. Trên những hàng cột được lắp bóng điện lồng trong khúc tre rất mộc mạc 

mà sang trọng. Cạnh đó là dãy nhà vệ sinh cũng được làm theo phong cách của các 

khu nghỉ dưỡng cao cấp, những vật liệu làm ra chúng gắn với thiên nhiên. Mái lợp 

bằng cây móc. Vách bằng những ống nứa được ngâm chống mọt ghép lại. Tất cả 

những vật dụng nhỏ nhất của ngôi nhà đều tạo ra vẻ hài hòa với không gian của 

miền cao nguyên.  

Ngày khánh thành, Chu vui đến trào nước mắt. Bao công của, mồ hôi, công 

sức đã bồi đắp lên dáng vẻ hình hài của một ngôi nhà đón khách đến nghỉ. Thực ra, 

trước khi chuyển sang làm du lịch cộng đồng, Chu gặp được ông Bình - một người 

chuyên đi mở các tuyến du lịch cộng đồng miền Tây Bắc. Hai người gặp nhau, họ 

trùng ý tưởng. Ông Bình đã động viên và hướng dẫn Chu rất nhiều trong quá trình 

làm. Có một điều mà ông Bình nói đến giờ Chu vẫn lấy làm tâm đắc, đó là mình 

hãy khai thác chính thế mạnh từ phong tục, tập quán của dân tộc mình. Du khách 

đến với mình là họ muốn tìm hiểu về đời sống, nếp sinh hoạt của người  Mông. 

Mình hãy làm những gì là của dân tộc mình.  

Giờ đây, sau 6 tháng hoàn thiện ngôi nhà và cắm biển đón khách, hữu xạ tự 

nhiên hương, du khách tìm đến với gia đình Chu ngày một nhiều. Họ rất thích thú 

khi được đắm mình trong không gian của bản Mông. Nhiều du khách nước ngoài 

đến và “ngủ thăm” tại đây, họ nắm tay Chu và bảo “very good, very good” - rất tốt, 

rất tốt. Chu vui lắm, vì dự án của mình đã bắt đầu phát huy thành quả.  

HƯỚNG MỞ CHO CẢ BẢN 

Không chỉ du khách hay dân “phượt” tìm đến trú chân, các Công ty lữ hành 

đã coi Chu là đối tác quan trọng. Họ dẫn khách đến ngày một đông. Đó là tín hiệu 

đáng mừng cho dự án của Chu. Từ khi Chu triển khai dự án du lịch cộng đồng đã 

bắt đầu được chính quyền địa phương quan tâm. Từ cái cổng chào, con đường vào 

bản cũng đã được làm kiên cố. Hai bên đường có hệ thống đèn điện chạy bằng 

năng lượng mặt trời do một đơn vị của Hàn Quốc tài trợ. Chu còn vui mừng thông 

báo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cũng đã về khảo sát và tìm hiểu. 

Cách làm của Chu đã mở ra một hướng làm ăn mới cho bà con của bản Hua Tạt. 

Dự kiến, thời gian tới tỉnh Sơn La sẽ hỗ trợ cho 5 gia đình dựng thêm 5 cái nhà 

nghỉ cộng đồng như của Tráng A Chu. 
 

08. PV. ĐỘNG ĐẤT 2,8 ĐỘ RÍCH - TE TẠI SƠN LA / PV // Nhân dân.- Ngày 

22/9/2015.- Tr.5. 
 

Ngày 21/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý 

Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, vào 23 giờ 22 

phút ngày 20/9, tại vị trí có tọa độ (21,579 độ vĩ Bắc, 103,533 độ kinh Đông) xảy 



ra trận động đất mạnh 2,8 độ rích-te, độ sâu chấn tiêu khoảng 12km. Động đất xảy 

ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi dư 

chấn trận động đất này. 
 

09. Quỳnh Vinh. BỘ TRƯỞNG TRẦN ĐẠI QUANG THĂM VÀ LÀM VIỆC 

TẠI TỈNH SƠN LA / Quỳnh Vinh // Công an nhân dân.- Ngày 23/9/2015.- Tr.1. 
 

Chiều 22/9, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an 

làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. 

Sau khi nghe Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La báo cáo 

tình hình, kết quả đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Sơn La 9 tháng đầu năm 

2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những 

chiến công, thành tích mà Công an tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua, 

góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả 

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Đồng tình với phương hướng công tác của Công an tỉnh Sơn La từ nay đến 

hết năm 2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh 

tập trung một số nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trước hết là bám sát sự chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La, chủ động tham mưu tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 

Chú trọng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao chất lượng công tác nghiên 

cứu, phân tích, dự báo tình hình; kịp thời đề xuất xây dựng các phương án, biện 

pháp đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó cần tập trung triển khai 

quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên các tuyến, địa bàn 

trọng điểm, không để gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Tiếp 

tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, gắn 

với thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhân 

dân. Tích cực củng cố và đổi mới nội dung, hình thức phong trào Toàn dân tham 

gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Cũng trong ngày 22/9, Đoàn công tác đã đến thăm và dâng hương tại Di tích 

lịch sử Nhà tù Sơn La. 
  

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

này nay.- Ngày 24/9/2015.- Số 229.- Tr.8-9; Ngày 25/9/2015.- Số 230.- Tr.8-9. 
 

KỲ 1: CHỊU ĐÒN QUA HAI ĐỜI CHỒNG 

Nghiện rượu, nghiện hồng phiến, nhiều người đàn ông ở cao nguyên đá 

Mộc Châu (Sơn La) đang biến vợ mình thành nô lệ tình dục, khiến họ phải chịu 

những cơn dày vò đau đớn thể xác và tủi nhục tinh thần. 

Đã gần một tháng trôi qua, chị Tráng Thị Sồng (sinh năm 1985, trú tại bản 

Co Sung, xã Đông  



Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) vẫn chưa hết hoảng loạn. Xuất viện, chị về thẳng nhà 

bố mẹ đẻ chứ không dám về nhà chồng nữa. Cứ nhắc đến chồng là thân hình chị lại 

run lẩy bẩy, hoảng loạn.  
SỢ HÃI BÓNG TỐI 

Bà Giàng Thị Mỷ - mẹ của chị Sồng cho biết, bác sỹ chẩn đoán chị bị rách 

tử cung. Vết thương của chị mới được điều trị tạm thời, nhưng gia đình nghèo 

không đủ tiền chạy chữa tiếp nên đành về nhà. Bà bảo, bà chả thiết việc nương rẫy, 

ở nhà chăm sóc đứa con gái tội nghiệp và cũng tránh cho con nghĩ quẩn. 

Nhắm nghiền mắt, mặt méo xệch, chị Sồng kể. Cách đây hơn một tháng, 

chồng chị là  Giàng A Hờ về nhà sau 2 năm chịu án tù. Những tưởng, những ngày 

“ăn cơm cân”, Hờ sẽ ăn năn hối cải về những tội lỗi do mình gây ra, sẽ tu chí làm 

ăn, bù đắp lại cho gia đình những ngày xa cách. Nào ngờ, Hờ lại thay đổi tính nết. 

Hắn thường cáu bẳn và hay đánh mắng vợ con. Bị chồng đánh chửi, nhưng chị 

Sồng với bản tính phụ nữ người Mông vẫn cắn răng chịu đựng để cho êm ấm cửa 

nhà. 

Có điều, không biết trong tù Hờ đã học thói xấu của ai, mà lại gắn 2 viên bi 

vào dưới vùng da “của quý” (nhằm tăng kích thích khi quan hệ tình dục - phóng 

viên). Ngày đầu tiên vui mừng gần chồng sau hơn 700 ngày xa cách, chị Sồng đã 

chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng chị càng van xin chồng dừng lại, anh ta lại 

càng như con dã thú lao vào vợ. Khi chị nhất quyết từ chối, hắn vừa đánh đập vừa 

dọa giết cả vợ và con. “Cứ như vậy kéo dài nhiều ngày, các vết thương trong ngoài 

vùng kín khiến mỗi lần di chuyển, tôi lại đau thấu xương. Nhưng mình vẫn phải lên 

nương, lên rẫy. Mỗi khi chiều xuống tôi lại run rẩy, sợ hãi. Vì tôi biết, đêm xuống 

chồng mình lại như con thú ác...” - chị Sồng nghẹn ngào. 
TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA 

Chị Sồng cho biết, Hờ đã là người chồng thứ 2 của chị. Chị kết hôn lần đầu 

từ năm 14 tuổi. Chồng trước của chị là Tráng A Của, cũng là người trong bản. Chị 

làm mẹ từ năm 15 tuổi, hai năm liên tiếp chị sinh liền hai cô con gái. Của chẳng 

xót thương cả 3 mẹ con, thường xuyên đánh chị Sồng thâm tím cơ thể. Khi Sồng 

mang thai đến lần thứ 3 được 6 tháng thì bị chồng đạp vào bụng, đến mức sảy tha i. 

Lần ấy, chị Sồng may mắn được người dân trong bản phát hiện đưa đi cấp cứu nên 

thoát chết. 

Không sống nổi với Của, chị Sồng bỏ chồng. Được ít lâu, chị làm quen với 

Hờ rồi kết hôn, hy vọng có thể tìm được hạnh phúc mới. Nhưng trái với lời ngon, 

tiếng ngọt hứa hẹn lúc yêu nhau, sau đám cưới, Hờ hiện nguyên hình là gã trai lêu 

lổng siêng ăn nhác làm. Ngày ngày hắn đi khắp các bản, nhà ai hở ra cái gì là hắn 

chôm cái đó. Chị Sồng đã nhiều lần khuyên Hờ nên tu chí làm ăn, chứ không thể 

làm cái nghề trái với lương tâm như thế được, nhưng Hờ vẫn chứng nào tật ấy. 

Khi chị Sồng mang thai được 7 tháng thì Hờ bị bắt. Hắn bị tòa xử 2 năm tù giam 

vì tội ăn cắp trâu, bò... 

Tuy đã bị hai người chồng đánh đến mức phải nhập viện nhưng chị Sồng lại 

chưa bao giờ dám tố cáo chồng lên chính quyền vì sợ bị trả thù. Hiện giờ, Hờ cũng 

dọa nếu chị về, hắn sẽ giết cả hai mẹ con.  

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an xã Đông Sang khẳng định: “Đến 

giờ chúng tôi chưa nhận được bất cứ đơn hay tin báo gì liên quan đến việc chị 



Sồng bị bạo hành. Cách đây ít hôm, chúng tôi có cho người ra Bệnh viện huyện 

Mộc Châu để gặp chị Sồng tìm hiểu, nhưng chị Sồng đã về nhà và từ đó công an xã 

cũng chưa gặp chị Sồng để tìm hiểu sự việc. Mấy ngày tới chúng tôi sẽ lên bản Co 

Sung tìm hiểu vụ việc, nếu có thì sẽ tìm biện pháp phù hợp”. 

Ông Dũng cũng cho hay, mấy năm gần đây, ở vùng cao nguyên này xuất 

hiện một số ông chồng nghiện hồng phiến, sau khi phê thuốc thì có những hành vi 

tình dục quái đản, khiến vợ bị tổn thương, kinh sợ.  

“Cán bộ hội phụ nữ huyện đã xuống vận động, tuyên truyền cho anh Hờ 

hiểu được sai lầm của mình. Anh Hờ cũng đã ăn năn, hứa hẹn sẽ đối xử tốt với vợ 

trong thời gian tới, muốn đón vợ về nhà. Hội Phụ nữ huyện Mộc Châu đã làm báo 

cáo gửi lên Tỉnh hội Sơn La về trường hợp này” - Bà Đỗ Thị Trúc  - Chủ tịch Hội 

Phụ nữ huyện Mộc Châu, Sơn La. 

KỲ 2: LẤY VIỆC ĐÁNH VỢ LÀM... NIỀM VUI 

Đánh đập vợ con, đòi đốt nhà bố mẹ vợ, dọa giết cả trưởng bản… Sồng 

A Lự (sinh năm 1975, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, 

Sơn La) thực sự là một hung thần khiến ai ai cũng kinh sợ. 
ĐÁNH KHÔNG CẦN LÝ DO 

Suốt nhiều năm qua, chưa một ngày nào chị Tráng Thị Lá (sinh năm 1982) 

được yên thân vì sự hung hãn của người chồng “mặt người dạ thú”. Khắp thân thể 

chị chỗ nào cũng chi chít sẹo và những vết thâm tím giống như một tấm bản đồ tố 

cáo tội ác của người chồng. Trước khi kết hôn, chị Lá không thể hình dung Sồng A 

Lự sẽ gây ra bao nỗi đau đớn, tủi nhục cho chị. Lự không kể nguyên nhân gì, bạ 

đâu cũng đánh, vớ được dụng cụ gì trong nhà cũng nện lên người vợ, từ thanh củi, 

que cời, cái chảo. Thiếu “dụng cụ”, hắn lại túm tóc, đập đầu chị vào vách sàn.  

Chị Lá bị chồng đánh tàn bạo đến mức phải “dạt” về bản Hua Tạt nơi cha 

mẹ chị ở để lánh nạn. Những ngày này, bản Hua Tạt chìm nghỉm trong sương. Cả 

vùng cao nguyên mịt mù khiến tâm trạng chị Lá thêm phần bi phẫn. Suốt nửa tháng 

qua, chị phải sang nhà bố mẹ đẻ tá túc. Ở nhà bố mẹ, tránh được chồng nhưng chị 

Lá lại ngơ ngẩn vì nhớ con, nhớ cháu...  

Nhìn cô con gái cả bị con rể hành hạ dã man, ông Tráng A Vấu (bố của chị 

Lá) không giấu được niềm xót thương. Ông nói: “Suốt 5 năm qua, gia đình tôi đã 

nhiều lần phải đến tận nhà Lự, đón con gái về trong tình trạng bất tỉnh. Lần nào 

cũng phải đưa Lá đi truyền nước và chữa trị ở bệnh viện. Đến giờ kinh phí chữa trị 

cho con gái đã ngốn hết cả 2 con trâu rồi”. Đứa con rể bất trị đã khiến cả gia đình 

ông Vấu ăn không ngon, ngủ không yên vì Lự nhiều lần đe dọa sang đốt cả nhà bố 

vợ. 

Chị Lá còn kể, chị từng làm Chi hội trưởng phụ nữ suốt 10 năm và chuẩn bị 

được kết nạp Đảng, nhưng chồng chị đã không cho chị làm công tác xã hội nữa. 

Hắn bắt chị ở nhà để lo việc ruộng nương và hầu hạ hắn. 
THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC 

Năm nay đã ngoài 30 tuổi, nhưng chị Lá đã “lên chức” bà nội, bà ngoại rồi 

vì chị lấy chồng sớm. Chị Lá kể, cách đây 19 năm, khi 14 tuổi, chị và Lự đã nên 

duyên vợ chồng. Ngày chị Lá và Lự kết mối tơ hồng, ai cũng mừng cho chị Lá vì 

chị lấy được chàng trai bản chịu khó làm ăn. Những ngày tháng hạnh phúc đó của 



vợ chồng chị Lá như được nhân lên khi chị lần lượt sinh được 2 đứa con trai và 1 

cô con gái xinh đẹp. 

Lự khi đó cũng hết lòng vì gia đình, Lự còn sang nhà ngoại thuê thêm đất để 

trồng ngô. Nhờ chịu khó làm lụng mà Lự còn sắm được cả ô tô để chở hàng. Cuộc 

sống ngày một khấm khá, chẳng mấy chốc gia đình Lự trở thành hộ khá của bản. 

Nhưng từ khi kiếm được nhiều tiền, Lự sa vào ăn chơi trác táng, uống rượu 

như hũ chìm. Vợ nói lời can ngăn, Lự không nghe mà còn thượng cẳng chân hạ 

cẳng tay với vợ. Mấy đứa con can ngăn, Lự đánh luôn cả con gái lẫn con trai. Chị 

Lá không dám chạy đi đâu mà chỉ ở nhà hứng chịu những trận đòn nhừ tử của 

chồng. Đánh đến khi con cái trong nhà được dựng vợ, gả chồng, Lự và chị Lá lên 

ông lên bà. 

Dường như Lự có sở thích đánh vợ, vui hay buồn hắn đều lôi chị Lá ra đánh. 

Lúc đầu khoảng 1 tuần Lự lôi chị Lá ra đánh đấm như để thỏa cái máu ghen vô cớ 

trong người. Thời gian gần đây, hầu như ngày nào chị Lá cũng bị Lự chửi rủa, 

nhiếc móc. Hết thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, Lự còn dùng gỗ đánh vào lưng, vào 

đầu, vào chân tay chị Lá. Không dừng lại ở đó, Lự còn dùng búa phá tan nhà cửa. 

Lự còn đánh cả con dâu, con trai của mình. 

Lần gần đây nhất là cuối tháng 1/2015, ông Vấu - bố chị Lá sang đón chị Lá 

về nhà. Chị Lá vừa về đến nhà thì Lự phóng xe máy đến “xin lỗi” bố vợ để đón vợ 

đi Hà Nội khám bệnh. Những lời sám hối của Lự khiến ông Vấu tin là thực, nên 

ông đồng ý tiễn con lên tận ô tô. 

Xe vừa chuyển bánh được 15 phút, hình ảnh bố vợ trên đường mờ dần, Lự 

dùng tay rứt tóc, đấm, đá vợ không thương tiếc. Mọi người can ngăn thì hắn lôi vợ 

xuống xe ở một quãng đường vắng, xông vào định bóp cổ vợ. Nhưng chị Lá đã nhanh 

tay ấn số điện thoại, gọi cho người thân, bản thân chị cũng giằng co, vùng chạy thoát. 

“Lúc đó không chạy thoát có lẽ tôi đã vùi thân nơi xó rừng rồi” - chị  

Lá đau đớn kể. 

Những ngày đầu Lự đánh vợ, bà con còn sang can ngăn, giờ đây không ai 

dám vào nhà Lự nữa. Suốt một tuần qua, ông Sồng A Rự - Trưởng bản Co Tang 

không dám ngủ ở nhà vì hôm rồi ông “trót” sang khuyên răn Lự. “Nhiều lần tôi và 

tổ hòa giải của bản đến nhà, Lự đều chửi và thách thức: “Tao sẽ giết hết” - ông Rự 

cho biết. 

Bản Co Tang từ lâu đã trở thành một điểm nóng về tình trạng buôn bán ma 

túy. Không ít trai bản nơi đây bán linh hồn cho quỷ dữ để buôn bán thứ chất trắng 

gây tai họa cho bao gia đình. Khi “cơn lốc trắng” tràn qua đây đã đẩy bao gia đình 

rơi vào tình trạng tan nát.  

Ông Sồng A Thào - Trưởng Công an xã Lóng Luông cho biết:“Lự nghiện 

hồng phiến từ nhiều năm nay. Chưa ai dám vào can thiệp vì hắn dọa giết và đổ cho 

người đến là “cặp, kè” với vợ hắn. Cách tốt nhất là đưa hắn đi cai nghiện hồng 

phiến khoảng 3 tháng. Nếu cứ tiếp tục để hắn ở nhà, có ngày hắn lên cơn sẽ giết cả 

vợ. Ở xã này đã từng có 2 trường hợp giết vợ rồi vì nghiện hồng phiến”.   
 

11. Nguyễn Tin. HỢP TÁC “3 NHÀ”, 5.000 HỘ DÂN SƠN LA CÓ ĐIỆN / 

Nguyễn Tin // Nhân dân.- Ngày 26/9/2015.- Tr.2. 
 



Sẽ có thêm 5.000 hộ dân tại tỉnh Sơn La được cấp điện lưới khi Dự án 

cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La được 

hoàn tất vào cuối năm 2016. Kết quả đó bắt nguồn từ sự hợp tác “3 nhà” 

gồm Nhà nước (UBND tỉnh Sơn La) - nhà quản lý (Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam - EVN) và nhà kinh doanh điện (Tổng công ty Điện lực Miền Bắc - 

EVN NPC). Vai trò của UBND tỉnh là giải phóng mặt bằng, EVN và EVN 

NPC lo vốn. 

Dự án đưa điện lưới quốc gia về các xã, bản vùng sâu, vùng xa có quy mô 

xấp xỷ 153 tỷ đồng, trong đó 50% là vốn của EVN và 50% còn lại do EVN NPC 

đóng góp. Phần đền bù giải phóng mặt bằng do UBND tỉnh Sơn La thực hiện. Hai 

huyện được thụ hưởng dự án này là Mai Sơn và Sông Mã gồm năm xã, 72 bản. Sẽ 

có 5.345 công-tơ điện tử một pha và 37 công-tơ điện tử ba pha được lắp đặt cùng 

dây sau công-tơ, bảng điện và bóng đèn đến tận hộ dân. Nghĩa là, bà con không 

phải đầu tư thêm bất cứ hạng mục nào sau công-tơ, đây là cách làm mới và hiệu 

quả của ngành điện. 

Đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc phụ trách 

EVN NPC cho biết: “Để dự án được hoàn thành trong năm 2016, hiện EVN NPC 

đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Toàn 

bộ hồ sơ: Thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán cũng đã được tư vấn lập xong. EVN 

NPC sẽ tập trung chỉ đạo, xử lý nhanh các thủ tục để giải ngân nhanh nhất cho 

dự án”. 

Trước đó, từ tháng 5/2012, EVN NPC đã triển khai Dự án Cung cấp điện 

lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La với tổng mức đầu tư hơn 577 

tỷ đồng. Tại dự án này, ngân sách Nhà nước cấp 85% và 15% còn lại là vốn đối 

ứng của EVN NPC. Đồng chí Lê Quang Thái, Giám đốc Điện lực Sơn La cho biết: 

“Dự án này hoàn thành, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân tỉnh Sơn La được sử dụng điện 

lưới quốc gia từ 76% (năm 2011) lên 86% (tháng 8/2015). Trong điều kiện khó 

khăn của một tỉnh miền núi như Sơn La, đây là một nỗ lực rất lớn”.  

Sau 5 năm triển khai, thực hiện dự án đưa điện lưới quốc gia đến các xã, 
bản, hệ thống nguồn và lưới điện quốc gia đã được kéo đến toàn bộ 204 xã, phường 
bằng 100% số xã, phường và 2.770 trong số 3.297 bản, chỉ còn 527 bản chưa có 
điện, bằng 16% số bản trong toàn tỉnh. 

So với mục tiêu ban đầu khi thực hiện Dự án Cung cấp điện lưới quốc gia 

cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, với tổng mức đầu tư hơn 557 tỷ đồng trong 

giai đoạn 2011 - 2015 thì số hộ dân được cấp điện đạt hơn 22.600 hộ trong tổng số 

30.150 hộ, bằng 75,2% số hộ của dự án được duyệt. 

Chia sẻ với những khó khăn của người dân Tây Bắc nói chung, đồng bào các 

dân tộc Sơn La nói riêng, đồng chí Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành 

viên EVN cho biết: “Ngành điện ý thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với việc 

đưa điện lên phục vụ đời sống nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng 

sâu, vùng xa, không thể để những người dân nhường đất ở lòng hồ thủy điện xây 

dựng nhà máy phát điện lại không được dùng điện”. 

Để đẩy nhanh tiến độ đưa điện đến với bà con, trong quá trình chuẩn bị triển 

khai dự án cấp điện cho 5.000 hộ dân chưa có điện tại tỉnh Sơn La, EVN  NPC và 

Công ty Điện lực Sơn La đã đưa ra những giải pháp như: Kiên quyết xử lý các nhà 

thầu chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng thi công xây lắp, bên cạnh việc 



thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư và kiểm tra chặt chẽ công 

tác lập, thẩm định, phê duyệt các hạng mục, gói thầu xây lắp, kịp thời xử lý 

nghiêm các vi phạm về công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng 

xây dựng. 

Trong lễ khởi công dự án đưa điện lưới quốc gia về 5.000 hộ dân thuộc hai 

huyện Sông Mã và Mai Sơn, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn 

La chia sẻ: “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, cũng là góp phần thúc đẩy nhanh 

hơn tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững, nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dự án. Để phối hợp triển khai thực 

hiện các mục tiêu của dự án, tỉnh chủ động phối hợp Công ty Điện lực Sơn La, các 

nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; chú trọng tuyên truyền, 

vận động nhân dân để sớm góp đất, giải phóng mặt bằng, lựa chọn các bản có cam 

kết góp đất giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công trước; phấn đấu đến năm 

2020, tỉnh Sơn La có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới theo mục tiêu của 

Chính phủ”. 
 

12. Tùng Anh. ĐƯA CHỊ HẰNG ĐẾN VỚI TRẺ NGHÈO / Tùng Anh // Nông 

thôn này nay.- Ngày 26/9/2015.- Số 231.- Tr.2-3. 
 

Với hầu hết trẻ em ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, vui Trung 

thu là chuyện xa lạ, đèn ông sao hay mâm cỗ trông trăng chỉ là hình ảnh được 

nghe nói tới hay xem qua trên ti vi... Để hiện thực hóa giấc mơ rước  đèn phá 

cỗ Trung thu của các em, năm nay nhiều tổ chức, cá nhân - trong đó có báo 

Nông thôn ngày nay - đã vào cuộc... 
...ĐÈN ÔNG SAO RỰC RỠ BẢN XA 

Đối với trẻ em thành phố, chiếc đèn ông sao chơi Trung thu là món đồ chơi 

không hề lạ, nhưng với những đứa trẻ nghèo ở bản Nặm Lạ (Hát Lót, Mai Sơn, Sơn 

La) thì đó lại là một món quà “xa xỉ” chỉ có trong giấc mơ... 

Chính vì vậy, niềm vui, sự háo hức của các em càng được nhân lên gấp bội 

khi được đón nhận những món quà này từ đoàn từ thiện báo Nông thôn ngày nay,  

Nhóm cơm thân thiện Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) và Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu 

thương hiệu sữa tươi TH Truemilk) trong hai ngày 24 - 25/9. 

“Chưa bao giờ cháu nhìn thấy nhiều đèn ông sao như vậy” - cô bé Lò Thị 

Phương (12 tuổi) thốt lên khi nhìn thấy từng chùm, từng chùm đèn ông sao được 

đoàn từ thiện báo Nông thôn ngày nay và Nhóm cơm thân thiện Cầu Diễn chuyển 

đến. 19 giờ 30 mới bắt đầu tổ chức phá cỗ nhưng rất nhiều em nhỏ đã tập trung 

trước cửa nhà văn hóa từ buổi chiều để đón đoàn và... ngắm trước đèn ông sao. Ăn 

cơm trưa xong là chị Lò Thị Tuyết (dân tộc Thái) đã địu 1 con gái 8 tháng tuổi và 

dắt con trai 5 tuổi xuống nhà văn hóa. Chị Tuyết cho biết: “Mấy hôm nay, nghe 

trưởng bản thông báo trên loa phát thanh là sẽ có đoàn xuống tổ chức Trung thu và 

phát quà cho các cháu nên thằng bé con háo hức lắm, ngày nào nó cũng hỏi là bao 

giờ thì được phá cỗ hả mẹ. Trưa nay, ăn cơm xong là nó nằng nặc đòi đi”. 

Có 2 cô con dâu cùng trong đội văn nghệ của hội phụ nữ bản nên bà Lò Thị 

Xuyên phải “quán xuyến” luôn việc đưa... 4 đứa cháu nội đi phá cỗ. Bà Xuyên cho 

biết: “Nghe tin có đoàn về tổ chức đón Trung thu, không chỉ có trẻ con mà cả người 

lớn cũng vui mừng hớn hở, chị em phụ nữ thì đi tập múa, các cháu thiếu nhi thì tập 



hát, thanh niên thì dọn dẹp sân nhà văn hóa, kê bàn ghế, nhộn nhịp như ngày hội. Có 

lẽ đây là lần đầu tiên các cháu biết thế nào là phá cỗ Trung thu, rước đèn ông sao về 

nhà” - bà Xuyên nói.  

Chẳng bao lâu, những thùng sữa, bánh dẻo, hoa quả, quần áo, sách vở và gần 

200 chiếc đèn ông sao được đưa vào hội trường, 1 mâm ngũ quả đủ màu sắc bày biện 

lung linh trong ánh nến.  

Hội trường thôn quá nhỏ để chứa hơn 300 mẹ và bé, nhiều phụ huynh phải 

đứng ngoài nhòm qua cửa sổ xem con phá cỗ, liên hoan. Không khí rộn ràng hẳn lên 

khi tiếng nhạc báo hiệu bắt đầu những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của hội 

phụ nữ, các em thiếu nhi bản Nặm Lạ và đoàn từ  

thiện chùa Đình Quán. 

Em Lò Minh Nguyệt (10 tuổi) vui vẻ cho biết: “Chúng em đã tập múa cả 

tuần để hôm nay biểu diễn. Đây là lần đầu tiên vừa được múa hát lại vừa có quà 

Trung thu, có nhiều đèn ông sao mang về chơi nên em vui lắm”. 
CHIA SẺ NHỮNG YÊU THƯƠNG 

Chị Lò Thị Cương - Trưởng bản Nặm Lạ cho biết, cả bản chỉ có 83 hộ người 

dân tộc Thái với 521 khẩu nhưng có 20% là hộ nghèo, trong đó có 5 hộ thuộc diện 

cực kỳ khó khăn. Các hộ gia đình sống rải rác bên các sườn đồi, đường sá đi lại rất 

vất vả: “Nhiều gia đình ăn còn chưa đủ no, mặc còn chưa đủ ấm chứ nói gì đến 

Trung thu cho các con. Đợt 1/6 vừa rồi, bản cũng vận động các hộ gia đình góp 

tiền tổ chức cho các cháu nhưng cũng rất khó” - chị Cương nói. Sau khi tổ chức 

phá cỗ cho các em, đoàn từ thiện báo Nông thôn ngày nay và Nhóm cơm thân thiện 

Cầu Diễn còn đến tận nhà thăm và tặng quà cho 4 hộ gia đình đặc biệt khó khăn 

của bản Nặm Lạ. Đó là gia đình mẹ con đơn thân chị Lò Thị Điển bị thiểu năng trí 

tuệ, con trai 10 tuổi cũng chậm phát triển trí tuệ, không có khả năng lao động sản 

xuất; mẹ con chị Lò Thị Thiện và cháu Lò Văn Ngọc bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ 

(không có lỗ tai nên không nghe được, tiếp thu kém và không thể đi học); gia đình 

chị Tòng Thị Hương có con gái 3 tuổi Lò Thị Ngọc Trúc bị bệnh tan huyết bẩm 

sinh và gia đình chị Lò Thị Thu có cháu Lò Văn Khánh Lại 3 tuổi bị bại não...  

Anh Cầm Ngọc Quý - Phó chủ tịch xã Hát Lót chia sẻ: “Không chỉ thiếu 
thốn về vật chất mà nhiều trẻ em ở đây còn thiếu thốn rất nhiều về mặt tinh thần. 
Chính vì vậy, những hộp sữa, gói bánh, kẹo, quần áo, sách vở... cùng hoạt động 
phá cỗ Trung thu tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng nó là món quà vô giá đối 
với người dân ở đây, nó thể hiện được sự quan tâm, đùm bọc và yêu thương nhau, 
là nguồn động viên cho các cháu và các phụ huynh”. 

Sư cô Trình Nghiêm ở Ni xá Diệu Trạm, chùa Từ Hiếu (Thành phố Huế), 
mặc dù vừa xuống tàu từ lúc 5 giờ sáng và phải đón xe khách đi 300km lên Sơn La  
để kịp tổ chức Trung thu cho các cháu, nhưng nhìn thấy các cháu vui vẻ nhận quà 
Trung thu, bà dường như quên hết mệt mỏi. “Rất mong những món quà nhỏ sẽ chia 
sẻ được một chút khó khăn cho trẻ em nghèo, dù chỉ là vui 1 ngày, nhưng hy vọng 
niềm vui đó sẽ động viên và cổ vũ được các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống 
còn nhiều vất vả” - sư cô Trình Nghiêm nói.  

Sau khi tổ chức đón Trung thu và tặng quà cho 100% hộ gia đình và trẻ em 

bản Nặm Lạ, sáng 25/9, đoàn từ thiện đã đến thăm và tặng 32 suất quà (gồm áo 

mưa và mũ bảo hiểm, bánh Trung thu, sữa TH) cho 32 người già uy tín trong xã 

Hát Lót và tặng sữa TH cho 620 cháu học sinh Trường Mầm non Nà Sản, xã Hát 

Lót. 



NGƯỜI LỚN, TRẺ EM ĐỀU PHẤN KHỞI 

“Cả xã Hát Lót có 620 trẻ mầm non trong đó điểm trường chính gần 200 

em, còn lại ở 8 điểm trường phụ nằm rải rác ở các thôn bản người Mông và người 

Sán Dìu, đi lại rất khó khăn, nhiều điểm trường cách trung tâm xã 14km. Trong đó, 

có hơn 100 học sinh của trường thuộc diện gia đình nghèo, khó khăn. Hàng năm, 

trường cũng vận động phụ huynh tổ chức Trung thu cho các con tuy nhiên số lượng 

rất ít ỏi. Năm nay, nhận được quà của các nhà hảo tâm và báo Nông thôn ngày nay 

các cô rất phấn khởi. Các cháu nghe tin được tặng quà cũng háo hức, nhiều phụ 

huynh đưa con đến lớp cũng ở lại để đón đoàn” - Cô Vũ Thị Kim Huyền Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Nà Sản - (Hát Lót). 

“Đối với trẻ em thành phố, vùng đồng bằng, phá cỗ Trung thu là một điều 

rất bình thường, nhưng với trẻ em dân tộc, vùng sâu, vùng xa tại Hát Lót thì điều 

này khá hiếm hoi. Bình thường, chỉ có những gia đình khá giả, những hộ người 

Kinh còn hay lưu tâm đến vấn đề này, còn đối với gia đình các hộ nghèo người dân 

tộc thiểu số ít biết đến Trung thu lắm. Các cháu cũng theo đó mà chịu thiệt thòi. 

Chính vì vậy, khi được tổ chức phá cỗ “hoành tráng” như năm nay, không chỉ có 

các cháu mà người lớn cũng thấy được chia sẻ niềm vui với con em mình”  - Anh 

Đào Văn Hiền (Chủ tịch UBND xã Hát Lót). 
 

13. Phương Hoán. MƯỜNG LA VƯỢT KHÓ ĐI LÊN XÂY DỰNG THÀNH 

PHỐ TRỌNG ĐIỂM / Phương Hoán // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 29/9/2015.- Số 

78.- Tr.13. 
 

Là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách Thành phố Sơn La 42km về 

phía Đông Bắc, trong vài năm gần đây, Mường La đã vượt khó vươn lên đạt 

được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã  hội 

nhờ sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Mường La, 

cùng với sự đoàn kết, năng động, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc. 

Kinh tế của huyện tiếp tục có những bước phát triển mới, đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tốc độ phát triển kinh tế, thu nhập 

bình quân trên người tăng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Năm 2014, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 707 tỷ đồng bằng 157% so với 

dự toán năm; trong đó thu trên địa bàn ước đạt 59 tỷ đồng bằng 161% so với dự 

toán năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 36,36%... 

Toàn tỉnh còn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và 

đánh giá việc thực hiện các công trình, dự án, thực hiện có hiệu quả nên vốn đầu tư 

được sử dụng đạt hiệu quả cao. 

Đặc biệt, là một tỉnh miền núi, công tác bảo vệ và phát triển rừng được 

huyện chú trọng. Đến nay, huyện đã quản lý, chăm sóc và bảo vệ 76.620ha diện 

tích rừng hiện có, nâng độ che phủ lên 54%. Quản lý và bảo vệ 76.620ha rừng, 

chăm sóc 1.132ha rừng trồng, độ che phủ đạt 53,6%; củng cố và thành lập 156 tổ 

đội quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với 1.335 người tham gia; 

kiểm tra phát hiện, lập hồ sơ xử lý 244 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 2.228,9 

triệu đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước 965 triệu đồng... 



Để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 

những năm qua huyện đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm 

xây dựng công trình Thủy điện Sơn La - thủy điện lớn nhất Đông Nam Á với công 

suất 2.400MW. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 15 thủy điện vừa và nhỏ đang thi 

công xây dựng. Do đó, đã tác động tích cực đến cuộc sống của người dân trong 

vùng, hàng loạt các dịch vụ thương mại, dịch vụ hàng hóa ngày càng đa dạng 

phong phú được đưa về các bản vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân. 

Đề án “Ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân 

sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015” 

cũng tiếp tục được đẩy nhanh. Tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ xây dựng khu điểm tái định cư xen ghép đến nay đã giải ngân 14,718 tỷ đồng. 

Thực hiện hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, phân bón cho các hộ thuộc đề án với 

tổng số tiền 6,966 tỷ đồng. Rà soát, lập điều chỉnh đề án ổn định dân cư phát triển 

kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình giai đoạn 

2011 - 2015 giúp người dân tái định cư ổn định cuộc sống lâu dài. Đây là thành 

tích của huyện Mường La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, là kết quả của sự hy 

sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích quốc gia, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc.  

Ngoài ra, người dân Mường La nói riêng và ban chỉ đạo tỉnh nói chung  đã 

tập trung khai thác tiềm năng du lịch của huyện thông qua nhiều thắng cảnh du lịch 

như: Hồ Thủy điện Sơn La dọc sông Đà; Thủy điện Huổi Quảng, Nậm Chiến; suối 

nước nóng Ngọc Chiến... 

Là 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước, Mường La đã nhận được sự quan 

tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình dự án 30a, 

134, 155, 1382, 661, giảm nghèo... cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt 

khó khăn. Những năm qua, các dự án này đã phát huy tác dụng, đời sống của đồng 

bào dân tộc huyện Mường La đã phát triển hơn, ngày càng có nhiều hộ làm ăn kinh 

tế giỏi, bà con đã biết vận dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trình độ dân trí 

được nâng lên rõ rệt. 

Về văn hóa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

xây dựng xã, bản, tiểu khu, tổ dân phố lành mạnh và không có tệ nạn xã hội, nhất 

là tệ nạn ma túy tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều chính sách xã hội hóa trong các 

lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí..., đặc biệt là việc 

đổi mới toàn diện công tác quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo, lấy việc quản 

lý chất lượng là trọng tâm được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

Nhưng bên cạnh một số thuận lợi, nền kinh tế của huyện gặp nhiều khó khăn 

như nguy cơ bùng phát dịch bệnh gia súc, gia cầm, mưa lũ, nắng hạn... Song dưới 

sự lãnh đạo của Thường trực huyện ủy, HĐND huyện, sự quan tâm giúp đỡ của 

UBND tỉnh, các sở ban, ngành của tỉnh vì vậy nền kinh tế của huyện tiếp tục phát 

triển theo hướng tích cực và khá toàn diện, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng 

hướng; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; các hoạt 

động dịch vụ - thương mại phát triển mạnh; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần 

của nhân dân được cải thiện đáng kể. 
 



14. Minh Ngọc. CƠ HỘI LÀM GIÀU VỚI QUẢ TÁO MÈO / Minh Ngọc // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 29/9/2015.- Số 233.- Tr.16. 
 

Từ một loài cây hoang dã, trái chín rụng rơi đầy gốc vào mùa thu mỗi 

năm, giờ đây quả táo mèo (còn gọi là sơn tra) đang trở thành hàng hóa bán 

chạy về miền xuôi. Người dân Tây Bắc đã bắt tay trồng táo mèo, doanh nghiệp 

đã vào cuộc sản xuất rượu vang táo mèo, mở ra hướng chế biến loại quả nhiều 

hương vị hấp dẫn này. 
ĐÁNH THỨC “NÀNG CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG” 

Tại Tây Bắc, cây táo mèo phân bố chủ yếu ở vùng có độ cao từ 1.000m trở 

lên, tập trung tại nhiều huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu (Sơn 

La); Tuần Giáo (Điện Biên); Mù Cang Chải (Yên Bái), Sa Pa, Si Ma Cai (Lào 

Cai)... Nhiều năm trước, nhiều người ví von quả táo mèo  như “nàng công chúa 

ngủ trong rừng”, là thứ cây hoang dại và người đi rừng chỉ hái ăn cho vui. 

“Quả này vừa chua, vừa ngọt, có cả vị chát nhưng thơm nên bà con vùng 

cao chúng tôi thường bứt về ăn chơi, chấm nó với chẩm chéo hoặc muối trắng, 

ăn cũng thấy ngon. Có khi thái lát quả ra ăn với những đồ sống. Trước kia quả 

táo mèo chả bán được cho ai nên đến mùa là rụng đầy gốc, bỏ thối. Bây giờ thì 

thành hàng hóa rồi, tuy giá chưa cao nhưng cũng chẳng còn bỏ phí nữa” - anh 

Lù A Sáy, dân bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) chia sẻ với 

chúng tôi. 

Xã Tà Xùa là một trong những “vương quốc táo mèo” của huyện Bắc Yên. 

Cụm 5 xã vùng cao của huyện này hầu như không có mùa hè với những chòm núi 

quanh năm mây phủ. Ở độ cao 1.800m so với mực nước biển, quả táo mèo của Bắc 

Yên không to nhưng có hương rất thơm và vị ngọt đậm đà hơn hẳn các vùng khác. 

“Từ khi có cái nhà máy chế biến rượu vang táo mèo thì quả táo mèo được nhiều 

người hỏi đến. Không chỉ bán táo mèo cho nhà máy mà số khách mua táo tươi để 

vận chuyển đi nơi khác, làm quà cũng tăng lên rất nhanh. Trước đây, táo mèo là 

cây hoang dã, bây giờ táo mèo được trồng ở nhiều nơi như thứ cây xóa đói, giảm 

nghèo. Mùa táo chín, thương lái tìm đến tận nơi đặt hàng và tự vận chuyển, sướng 

như bán sắn, bán ngô” - anh Lù A Sáy hào hứng kể. 

Còn với anh Sông A Mang - người dân tộc Mông ở bản Cáo A, xã Làng 

Chếu, huyện Bắc Yên, thì loại cây này còn hơn cả sắn, ngô: “Hơn 4ha rừng táo 

mèo của tôi năm vừa qua cho thu về hơn 80 triệu đồng, hiệu quả kinh tế gấp nhiều 

lần so với trồng ngô. Cây táo mèo không cần chăm sóc nhiều như ngô, lúa nên thời  

gian tới tôi sẽ mở rộng diện tích hơn nữa. Mấy năm gần đây, người vùng cao Bắc 

Yên đã trồng mới hàng trăm ha cây táo mèo; Nhà nước còn hỗ trợ chúng tôi cây 

giống để tăng thêm diện tích đấy”. 
ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN 

Từ những thông tin khoa học về tác dụng của quả táo mèo với sức khỏe 

con người nên thị 

trường của quả táo mèo ngày một mở rộng hơn, dẫn tới kích thích người dân tham 

gia sản xuất hàng hóa với loại cây này. Anh Mùa Dũng Dua - người dân tộc Mông 

trên đỉnh đèo Pha Đin, ở bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 

cho biết: “Trước đây, tuy làm kinh tế trang trại nhưng tôi chỉ trồng cây thông và 

dành một ít đất để trồng lúa xen với dưa mèo và một số cây dược liệu khác. Nhưng 



5 năm trở lại đây, không chỉ nhà tôi mà cả bản này và những vùng lân cận, nhà ai 

cũng trồng cây táo mèo. Có hộ có tới vài chục ha như nhà ông Lường Văn Hợp ở 

bên xã Long Hẹ của huyện Thuận Châu. Chính vì có quả táo mèo mà dân bản Lồng 

hình thành nên cái chợ nông sản trên đỉnh đèo Pha Đin này đấy”.  

Trên đất Phiêng Cằm của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, cây táo mèo cũng 

được người dân quan tâm phát triển. “Táo mèo là cây bản địa, dễ trồng, lại hợp với 

khí hậu lạnh giá ở đây nên dù không thuận lợi về giao thông, giá quả bán ra còn 

thấp nhưng người dân vẫn phát triển cây táo mèo. Mùa táo chín kéo dài tới vài ba 

tháng và quả cũng dễ bảo quản tươi nếu không bị giập, nên nó là hàng hóa tốt cho 

vùng cao, vùng sâu. Những khi khó bán, chúng tôi thái quả ra phơi khô rồi bán 

dần” - anh Nguyễn Văn Phương - người thu mua nông sản có tiếng ở xã Phiêng 

Cằm, bảo vậy. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, diện tích cây táo mèo bây giờ tập trung cao 

nhất vẫn là ở Sơn La với khoảng hơn 3.000ha, năng suất đạt khoảng 4 - 6 tấn 

quả/ha. Trong vòng 5 năm tới, sản lượng táo mèo sẽ tăng lên rất mạnh vì nhiều 

diện tích trồng mới sẽ cho thu hoạch và người dân cũng đã bắt đầu áp dụng những 

biện pháp chăm sóc cây trồng đầu tiên với loài cây hoang dã này: Tỉa lá, bón phân, 

diệt sâu bệnh, thu hoạch đúng chu kỳ, bảo quản quả tươi đúng cách hơn...      

Tuy cây táo mèo đang được nhiều địa phương vùng Tây Bắc quan tâm phát 

triển như một lợi thế hàng hóa lớn nhưng trên thực tế, sự đầu tư ấy vẫn chưa đủ 

tầm để cây táo mèo thật sự phát huy sức mạnh hàng hóa trên thị trường. Hiện nay 

sản phẩm từ cây táo mèo chủ yếu vẫn là hàng hóa thô, tức là bán quả tươi. Tuy đã 

có một vài sản phẩm được chế biến từ quả táo mèo, như rượu vang, nhưng mới 

dừng lại ở công suất nhỏ. 

Với diện tích táo mèo đang phát triển mạnh như hiện nay, các địa phương 

vùng Tây Bắc cần nghiên cứu thị trường tiêu thụ, kêu gọi nhà đầu tư để đảm bảo 

sức lưu thông và chế biến loại sản phẩm này. “Hiện nay, những tư nhân như chúng 

tôi cũng chỉ có thể tiêu thụ mỗi năm chừng 100 tấn quả tươi bằng con đường đưa 

về miền xuôi. Như vậy là một phần rất lớn tới hàng ngàn tấn quả tươi táo mèo vẫn 

đang bấp bênh về giá cả trong khi sản phẩm này có thể thành vùng nguyên liệu lớn 

cho những nhà máy chế biến thực phẩm: Rượu vang, mứt, nước ép... Nguồn nhân 

lực tại chỗ dư dôi của vùng cao Tây Bắc cũng là một lợi thế về nhân công cho 

những nhà đầu tư khi bước vào thị trường này” - anh Phương chia sẻ. 

Ông Vũ Đức Thuận - Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp Sơn La cho biết: 

“Sơn La hiện có khoảng 2.500ha táo mèo tự nhiên và 4.000ha táo mèo được trồng 

mới, tập trung ở 3 huyện Mường La, Bắc Yên, Mai Sơn (tỉnh có hỗ trợ giống để bà 

con trồng mới). Các huyện này đã có nghị quyết và quy hoạch cụ thể về phát triển 

loại cây này”. 

Về phát triển sản phẩm rượu táo mèo, ông Thuận cho biết, các địa phương 

có diện tích cây táo mèo lớn đã tích cực tham mưu với các ngành chức năng để 

phát triển các sản phẩm chế biến từ trái cây này, nhưng hiệu quả vẫn chưa được 

như mong muốn.   

Từ năm 1998 được sự quan tâm của Sở Khoa học - Công nghệ và Môi 

trường tỉnh Sơn La, Viện Chế tạo máy nông nghiệp, UBND huyện Bắc Yên (Sơn 

La) đã lắp đặt xưởng chế biến rượu vang sơn tra, công suất 6.000 lít/năm. Xưởng 



có dây chuyền sản xuất công nghệ sạch, tự lên men, chiết xuất rượu vang với công 

suất 100.000 lít/năm. Trên cơ sở xưởng này, Công ty TNHH Bắc Sơn đã được  

thành lập. 

Đến nay, công ty đã có 9 sản phẩm từ quả táo mèo bán ra thị trường. Các 

sản phẩm này đã được sự ghi nhận về chất lượng bằng một số giải thưởng của Bộ 

Y tế, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn. Doanh nghiệp này rất mong muốn được 

các tổ chức, doanh nghiệp chung tay mở rộng đầu tư, liên kết tiêu thụ các sản 

phẩm. Địa chỉ liên hệ:Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc công ty. Điện thoại: 

0983.860.223; Email: thangbasoco@gmail.com.    

15. Trung Toàn. ẤM LÒNG TẾT TRUNG THU CHO HỌC SINH VÙNG CAO / 

Trung Toàn // Giáo dục và thời đại.- Ngày 30/9/2015.- Số 234.- Tr.8. 
 

Một chương trình đầy ý nghĩa do báo Giáo dục và Thời đại, báo Biên 

phòng, Viện Khoa học phát triển phụ nữ và trẻ em phối hợp với Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức tối 25/9 tại Đồn biên phòng Mường 

Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). 

RỘN RÃ TIẾNG CƯỜI 

Đêm hội Trung thu “Nâng bước em đến trường” diễn ra trong không khí ấm 

áp, thân tình khi tất cả các em thiếu nhi từ mầm non đến tiểu học của các trường 

đóng trên địa bàn xã Mường Lạn đều hào hứng tham gia các trò chơi, giao lưu 

cùng với các cô, chú bộ đội và các thành viên của đoàn cũng như các thầy cô giáo.  

Sân vận động của Đồn biên phòng Mường Lạn được lấp đầy với gần 1.000 

học sinh và phụ huynh. Họ đến từ rất sớm và đợi chương trình bắt đầu “vì đã từ 

khá lâu rồi mới có một sự kiện đầy ý nghĩa được tổ chức ở vùng núi cao hẻo lánh 

như thế này” - Chị Lò Thị Lợi ở bản Mường Lạn đưa 2 con nhỏ đến để chung vui 

tâm sự. 

Đáp lại sự mong chờ của các em, tại đêm hội, các thầy giáo, cô giáo, đoàn 

viên thanh niên cùng các chiến sỹ Đồn biên phòng Mường Lạn đã có nhiều tiết 

mục vui nhộn, tình cảm, sâu lắng. 

Tiết mục chị Hằng và chú cuội kể về sự tích của ngày Tết Trung thu cổ 

truyền, về chiếc đèn ông sao, cùng những trò chơi dân gian, những câu đố vui, 

những tiết mục múa hát sôi nổi, vui nhộn, cũng như hướng dẫn các em khi tham 

gia giao thông cần phải đội mũ bảo hiểm khiến đêm hội Trung thu trở nên sôi 

động, gần gũi và được các em hưởng ứng tham gia nhiệt tình... 
MỘT TRUNG THU ẤM ÁP VÀ Ý NGHĨA  

Để tổ chức được một chương trình cho các em, ban tổ chức đã gặp không ít 

khó khăn do địa điểm xa xôi, đường sá quanh co hiểm trở. Nhưng nụ cười của các 

em chính là nguồn động viên to lớn cho những đơn vị thực hiện chương trình đêm 

hội đầy ý nghĩa này. Bởi ai cũng hiểu, bên cạnh những trẻ em có điều kiện vui Tết 

Trung thu, vẫn còn đó những trẻ em ở vùng sâu, vùng xa do hoàn cảnh thiếu thốn 

mà chưa có cơ hội để được đón một đêm Trung thu trọn vẹn. 

Được sự giúp đỡ vận chuyển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Hưng, 

báo Giáo dục và Thời đại cùng các đơn vị phối hợp đã chuyển hơn 1 tấn quà là 



bánh Trung thu, hoa quả, đồ chơi... là quà của các bạn học sinh Trường Trung học 

cơ sở Tô Hoàng (Hà Nội) tới trẻ em Mường Lạn. 

Đoàn công tác cũng chuyển 10 triệu đồng của Công ty 22 (Bộ Quốc phòng) 

tới những người mẹ, những em nhỏ nơi vùng cao biên giới. Những món quà mang 

hơi ấm tình cảm của các đơn vị, cá nhân đã đóng góp để các em có được một Tết 

Trung thu nhiều niềm vui và đầy tiếng cười. 

Bên cạnh những phần quà đầy ý nghĩa kể trên, đại diện báo Giáo dục và 

Thời đại, báo Biên phòng và Viện Khoa học phát triển phụ nữ và trẻ em còn trao 

20 phần thưởng bằng tiền mặt (mỗi phần thưởng 500.000 đồng) cùng những phần 

quà cho các em học sinh nghèo vượt khó nhằm động viên, khuyến khích các em 

tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống. 

Nằm trong chương trình đêm hội Trung thu “Nâng bước em đến trường”, 

chiều cùng ngày đại diện báo Giáo dục và Thời đại, báo Biên phòng, Viện Khoa 

học phát triển phụ nữ và trẻ em còn trao 4 máy tuốt lúa cho 4 Chi hội phụ nữ của 4 

bản của xã Mường Lạn, cùng nhiều phần quà có ý nghĩa khác nhằm giúp chị em có 

nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc con cái trong học tập, cũng như trong cuộc 

sống gia đình. 

Báo Giáo dục và Thời đại cùng các đơn vị phối hợp trân trọng cảm ơn: Cán 

bộ, giáo viên, học sinh và Hội cha mẹ học sinh Trường Trung học cơ sở Tô Hoàng; 

Công ty 22 (Bộ Quốc phòng) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Hưng đã quyên 

góp bánh Trung thu, hoa quả, đồ chơi; tài trợ tiền mặt và phương tiện vận chuyển 

để đêm hội Trung thu “Nâng bước em đến trường” thành công tốt đẹp. 
 

16. Hải Thanh. ĐẨY MẠNH CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN 

MA TÚY / Hải Thanh // Biên phòng.- Ngày 30/9/2015.- Số 79.- Tr.7. 

Hiện nay, tỉnh Sơn La đang tập trung đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản  

lý sau cai tại cộng đồng nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nghiện được tiếp 

cận dễ dàng hơn với các dịch vụ cai nghiện, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện. 

Mô hình cai nghiện tại cộng đồng của Sơn La đã và đang phát huy hiệu quả, thu 

hút được đông đảo người dân ở các thôn bản, tổ dân phố; các tổ chức đoàn thể 

tham gia vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện, hỗ trợ 

cắt cơn tại cộng đồng, quản lý người cai nghiện và chăm sóc sau cai.  

Sau 10 ngày hỗ trợ cắt cơn, người nghiện được tham gia sinh hoạt tại các 

câu lạc bộ sau cai; 10 ngày/lần được hỗ trợ tiền ăn, tiền thăm hỏi; hết 12 tháng, nếu 

không tái nghiện, người cai nghiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành quy trình 

cai nghiện và tiếp tục được quản lý sau cai tại cộng đồng trong 12 tháng. Định kỳ 

hằng tháng, người sau cai nghiện báo cáo với chính quyền sở tại về kết quả cai 

nghiện. Sau 12 tháng, nếu người cai không tái nghiện sẽ được đưa ra khỏi danh 

sách quản lý. Trường hợp đã kết luận nghiện và có hồ sơ quản lý mà người nghiện 

không tự giác xin đi cai nghiện hoặc người đã được hỗ trợ cắt cơn tại cộng đồng 

mà tái nghiện thì địa phương lập hồ sơ 

đưa vào Trung tâm cai nghiện cấp tỉnh và huyện. 

Với 11 Trung tâm hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, áp dụng mô hình cai 

nghiện như trên, chắc chắn chỉ trong một thời gian ngắn, cơ bản Sơn La sẽ tổ chức 

cai nghiện cho hầu hết số người nghiện của địa phương, góp phần hạn chế tối đa tỷ 

lệ tái nghiện và không để phát sinh người nghiện mới. 



 

17. Kiều Thiện. DỰA VÀO DÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN RỪNG / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 30/9/2015.- Số 234.- Tr.4. 
 

“Con đường để bảo vệ và phát triển vốn rừng tốt nhất, bền vững nhất là 

phải dựa vào người dân” - ông Nguyễn Văn Bừng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 

huyện Thuận Châu (Sơn La) nói. 
RỪNG DỰA VÀO DÂN 

Thuận Châu là một trong những huyện vùng cao nghèo khó của tỉnh Sơn La. 

Cư dân ở đây chủ yếu là đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú, La Ha... với trình độ dân 

trí và mức sống còn nhiều hạn chế. Nhưng những năm gần đây, vốn rừng của 

huyện Thuận Châu đang ngày một giàu lên cả về diện tích và chất lượng. Ông 

Nguyễn Văn Bừng lý giải: Tại địa bàn này, chúng tôi có 2 hạt kiểm lâm; trong đó 

một hạt kiểm lâm rừng đặc dụng. Để nắm tốt địa bàn, tham mưu đắc lực cho chính 

quyền trong công tác bảo vệ rừng, kiểm lâm phải lăn xả vào công việc dù phương 

tiện và nhân lực đều thiếu. Mục tiêu số một của chúng tôi là tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho người dân về tác dụng của rừng và trách nhiệm bảo vệ rừng. Khi 

người dân đã hiểu rõ thêm về lợi ích do rừng mang lại, hiểu về trách nhiệm của chủ 

rừng thì sẽ tham gia tích cực. Nhờ vậy hiệu quả bảo vệ và phát triển vốn rừng ngày 

một hiệu quả hơn. 

Đến với các xã, bản trong huyện, mới thấy đúng là rừng ở Thuận Châu đang 

có nhiều thay đổi, sắc xanh ngày một phủ rộng hơn và quan trọng là có nhiều loại 

cây bản địa cho quả hay vòng sinh trưởng ngắn như: Táo mèo (sơn tra), tre, gỗ 

xoan đào... để tạo thu nhập cho người trồng rừng trong quá trình tích lũy vốn rừng. 

Có hàng trăm hộ dân đã trở thành những điển hình về trồng và bảo vệ vốn rừng của 

huyện; trong đó có lão nông Lường Văn Hợp (ở bản Nông Cốc, xã Long Hẹ) có tới 

149ha rừng trồng đã hơn 10 năm tuổi. 

Đến nhà ông Hợp, thấy cuộc sống của ông khá sung túc. Ông bảo: Người 

Long Hẹ vốn sống dựa vào rừng trong bao đời qua, chỉ biết khai thác rừng để sống. 

Nhưng bây giờ thì người dân Long Hẹ không phá rừng làm nương bừa bãi, không 

khai thác lãng phí vốn rừng mà còn quay trở lại trồng rừng. Cả 5 xã ở đây: Co Mạ, 

Long Hẹ, Mường Bám, É Tòng, Mường É thì dân đều trồng rừng và giữ rừng rất 

tốt. Con chim, con thú cũng đã về nhiều hơn... Khi dân chúng tôi đã hiểu giá trị của 

rừng thì sẽ giữ rừng rất tốt đấy. 
ĐỘNG LỰC TRỒNG RỪNG 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thuận Châu - ông Nguyễn Văn Bừng cho hay: 

“Sau hơn một thập kỷ “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” trên vùng cao Long Hẹ, gia đình 

ông Lường Văn Hợp đã có 149ha rừng thông và cây táo mèo, thu hàng tỷ 

đồng/năm. Ông Hợp đã trở thành tấm gương trồng, bảo vệ rừng để nhiều người dân 

học và làm theo”. 

Ông Hợp kể: Năm 2003 tôi mới bắt tay vào trồng rừng theo chủ trương của 

tỉnh, của huyện. Lúc đầu gian nan lắm, chỉ dám nhận vài ba ha đất rừng mà nhiều 

người đã nghi mình hâm. Nhưng tôi tin vào đường lối của trên, lại nghĩ mình là 

đảng viên nên phải gương mẫu, vậy là ngày đêm trồng rừng. Trồng hết đất lại đăng 

ký nhận thêm. Có lúc đói, mệt đã nghĩ là dừng lại. Nhưng cứ nhìn cây rừng lên 

xanh tốt, lại say mê mà trồng tiếp. Bây giờ dù tôi đã có gần 150ha rừng thông, vừa 



rồi tôi thử thu hoạch nhựa thông trên một diện tích nhỏ mà đã thu nhập hàng trăm 

triệu đồng. Những vườn sơn tra của tôi cũng bắt đầu cho quả. Sang năm tôi sẽ liên 

kết với bạn hàng, tổ chức khai thác và tiêu thụ sản phẩm chặt chẽ hơn thì hiệu quả 

sẽ rất lớn đấy, nhà báo ạ. 

Ông Thào A Nênh (dân bản Hua Ty, xã Long Hẹ), bảo: Ngày trước trồng 

rừng cũng chưa có nhiều lợi ích rõ ràng nên người ta trồng rừng chủ yếu là vì niềm 

tin thôi. Nhưng bây giờ, việc trồng rừng đã mang lại những ích lợi rất lớn, cả trước 

mắt và lâu dài nên ai cũng biết yêu rừng, quý rừng và muốn được trồng rừng đấy. 

Lại có thêm phí dịch vụ môi trường rừng nên cái nghĩ về rừng trong nông dân cũng 

khác đi nhiều rồi từ đầu năm đến nay, ở xã này không có vụ vi phạm đất rừng nào 

nữa”.  

 

 


