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01. Hà Quyết Nghị. SƠN LA ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG VỮNG CHẮC CÂY 

CÔNG NGHIỆP, ĐỘT PHÁ THỦY SẢN / Hà Quyết Nghị // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 16/10/2015.- Số 207.- Tr.6-7. 
 

Giảm dần diện tích ngô, nhất là ngô trên đất dốc; duy trì bền vững các cây 

công nghiệp chủ lực như mía, sắn bằng các giải pháp nâng cao năng suất; đánh 

thức tiềm năng cây ăn quả; tạo đột phá cho thủy sản. Đó là những hướng trọng 

tâm mà Sơn La đang hướng tới. 
NÂNG NĂNG SUẤT SẮN GẤP 2 - 3 LẦN 

Là vựa ngô lớn nhất cả nước, tuy nhiên những năm qua, việc diện tích ngô 

bung ra quá lớn, nhất là tại các địa bàn đất dốc đã gây ra không ít hệ lụy, tình trạng 

rửa trôi, sạt lở đất do mất rừng diễn ra nghiêm trọng thời gian qua.  

Vì vậy đối với cây ngô, mặc dù đây vẫn là cây trồng chính của tỉnh, tuy nhiên 

Sơn La sẽ giảm dần diện tích ngô trên đất dốc, đưa diện tích từ khoảng 184 nghìn ha 

hiện nay xuống còn ổn định ở mức 120 nghìn ha, trong đó cố gắng đưa khoảng 40 

nghìn ha vào tăng vụ, thâm canh để tăng sản lượng và năng suất nhằm ổn định sản 

lượng ngô mức 600 nghìn tấn/năm (so với 800 nghìn tấn/năm như hiện nay).  

Phương án tăng năng suất sẽ bằng việc đẩy các giống ngô chuyển gen vào vùng 

có tiềm năng thâm canh và sản xuất tập trung, theo đó có thể nâng năng suất ngô bình 

quân ở mức 4 tấn/ha như hiện nay lên mức bình quân 6,5 tấn/ha, bởi tiềm năng ngô 

chuyển gen có thể lên tới 12 tấn/ha.  

Ngô Sơn La vẫn có lợi thế riêng bởi gieo vào mùa mưa, thu vào mùa khô, đây 

là điều không phải tỉnh nào cũng có.  

Đối với cây mía, sẽ tiếp tục tăng diện tích từ khoảng 4 nghìn ha hiện nay lên 6 

nghìn ha, đẩy tổng sản lượng mía cây lên trên 300 nghìn tấn/năm.  

Trước đây, Nhà máy Mía đường Sơn La chỉ thiết kế công suất 20 nghìn 

tấn/năm, hiện nay đang và sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp công suất lên 40 nghìn tấn/năm 

để giải quyết cho vùng nguyên liệu.  

Sở dĩ tăng quy mô ngành mía đường của tỉnh bởi trong số 9 nhà máy mía 

đường của vùng Trung du miền núi phía Bắc thì Nhà máy Mía đường Sơn La là doanh 

nghiệp hiệu quả nhất do năng suất mía lẫn trữ đường rất cao.  

Việc quy hoạch vùng mía cũng sẽ gom lại, xoay quanh nhà máy trong bán kính 

khoảng 20km, thay vì quy hoạch rải rác như trước đây.  

Vấn đề lớn nhất đối với mía hiện nay vẫn là giống. Nhà máy Mía đường Sơn 

La từng sắp phá sản chủ yếu vì vấn đề năng suất mía quá thấp.  

Theo kế hoạch sản xuất của nhà máy này, năng suất mía phải đạt từ 40 tấn/ha 

trở lên, tuy nhiên thực tế trước đây dân chỉ sản xuất được 20 tấn/ha nên buộc phải mở 

rộng diện tích, nhưng càng mở rộng diện tích thì đầu tư càng lớn, càng sản xuất càng 

lỗ.  

Những năm qua, công ty này đã đưa vào khảo nghiệm nhiều giống mía mới, 

kết hợp với thâm canh nên hiện đã đẩy được năng suất mía lên bình quân 60 tấn/ha, cá 

biệt tới 120 tấn/ha.  

Sắn cũng là cây công nghiệp còn dư địa lớn của Sơn La, tuy nhiên chủ trương 

của tỉnh là cố gắng giữ nguyên diện tích khoảng 30 nghìn ha như hiện nay.  

Đồng thời tăng năng suất bằng các giống sắn mới có năng suất cao như KM92, 

KM94, KM104… có năng suất lên tới 40 tấn/ha (so với bình quân năng suất của tỉnh 



hiện chỉ 9 - 12 tấn/ha), áp dụng kiểm soát dịch bệnh, nhất là chổi rồng để tăng năng 

suất sắn lên 2 - 3 lần, nâng sản lượng sắn củ lên khoảng 400 nghìn tấn/năm.  

Hiện tại, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang xây dựng các mô hình điểm về 

canh tác sắn có thâm canh, giống mới, áp dụng trồng xen để cải tạo đất.  

Đồng thời đang triển khai kêu gọi đầu tư thêm 2 nhà máy chế biến (hiện đã có 

1 nhà máy) tinh bột sắn để xuất khẩu sang thị trường Pháp. Hiện Sơn La đã có một số 

cơ sở xuất khẩu tinh bột sắn sang Pháp nhưng công suất còn khiêm tốn.  
CÁ TẦM XUẤT KHẨU 100 TRIỆU ĐỒNG/CON/7 NĂM 

Khai thác tiềm năng thủy sản mặt nước hai hồ Thủy điện Hòa Bình và Sơn La 

là một nét mới mà  

Sơn La đang rốt ráo đầu tư trong thời gian tới, nhất là nuôi cá tầm xuất khẩu.  

Dự án phát triển cá tầm lấy trứng đã được UBND Sơn La cấp phép cho Tập 

đoàn Cá tầm Việt Nam triển khai tại các khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La và Hòa 

Bình.  

Tập đoàn này đã thành lập Công ty Cá tầm Sơn La và đã đi vào hoạt động ổn 

định, đồng thời đã bắt đầu thu hút xây dựng được 8 hợp tác xã vệ tinh nuôi cá tầm 

Siberi tại huyện Quỳnh Nhai.  

Khoảng 90 nghìn con cá tầm Siberi đã được nuôi thử nghiệm thành công, với 

tiêu chuẩn nuôi 7 năm, cá lớn trên 30kg mới có thể khai thác được trứng xuất khẩu, 

mỗi con trung bình 4 - 5kg trứng, giá xuất khẩu hiện nay tương đương 1.000 USD/kg, 

giá trị chỉ tính khai thác trứng là 100 triệu đồng/con/chu kỳ 7 năm.  

Để tạo điều kiện phát triển bền vững tiềm năng nuôi cá tầm xuất khẩu rất giá trị 

này, UBND tỉnh Sơn La đang quy hoạch lại hạ tầng tại các vùng nuôi, trong đó ưu 

tiên làm đường giao thông, xây dựng các cảng, kè…  

Tỉnh đã trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư xin nguồn vốn ODA để xây dựng 58 điểm 

cảng tại các vùng nuôi ở 2 vùng lòng hồ, trước mắt sẽ tập trung xây dựng khoảng 10 

điểm cảng với nguồn kinh phí khoảng 90 tỷ đồng.  

Bên cạnh cá tầm xuất khẩu, các hợp tác xã thủy sản lòng hồ sẽ kết hợp thêm 

các loại cá nước lạnh, chủ chốt như cá lăng chấm, cá chiên.  

Cá chiên, cá lăng bán tại thị trường Hà Nội giá rất cao, từ 600 - 800 nghìn 

đồng/kg, tại Sơn La bán bình quân 300 nghìn đồng/kg, sản phẩm có tính đặc thù. Thị 

trường tiêu thụ chính cho các sản phẩm này được tỉnh xác định là Hà Nội, tỉnh cũng 

đã kết nối được với nhiều đơn vị tiêu thụ lớn tại thị trường này.  

Hà Nội mỗi năm sản xuất tới 68 nghìn tấn cá nhưng mới chỉ đáp ứng được hơn 

60% nhu cầu, còn lại là các tỉnh ngoài cung cấp. Sơn La hiện chỉ mới sản xuất được 7 

nghìn tấn, bằng 1/10 so với Hà Nội, vì vậy tỉnh xác định Hà Nội sẽ là thị trường chính 

cho các dòng cá nước lạnh nuôi ở lòng hồ thủy điện. 

Về chăn nuôi, tỉnh đang quy hoạch lại vùng bò sữa Mộc Châu, đẩy tổng đàn từ 

khoảng 16 nghìn con lên 35 nghìn con để thường xuyên có 20 nghìn bò sữa cho khai 

thác sữa. 

Sản lượng sữa quy hoạch trước đây là 30 nghìn tấn/năm, tuy nhiên đến năm 

2015 đã ước khoảng 55 nghìn tấn, vượt xa quy hoạch.  

Tỉnh xúc tiến kêu gọi thêm các doanh nghiệp bò sữa khác đầu tư, bởi tiềm năng 

cũng như điều kiện nuôi tại Sơn La có tính cạnh tranh cao nhờ khí hậu rất thuận lợi.  



Hiện tỷ lệ nuôi bò sữa nông hộ vẫn chiếm trên 60%, và đây cũng là mô hình 

liên kết sản xuất chủ lực theo định hướng của tỉnh nhằm giải quyết vấn đề an sinh xã 

hội, theo đó không quy hoạch vùng trồng cỏ tập trung mà khuyến khích dân trồng 

nguyên liệu bán cho nhà máy bò sữa.  
 

02. Quỳnh Trang. TRĂN TRỞ CỦA MAI SƠN / Quỳnh Trang // Nông nghiệp 

Việt Nam.- Ngày 16/10/2015.- Số 207.- Tr.6-7. 
 

Có thể nói Mai Sơn là bức tranh thu nhỏ cho tiềm năng nông nghiệp của 

Sơn La, bởi “cái gì Sơn La có, Mai Sơn có”.  

Ông Trần Văn Quang, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 

huyện Mai Sơn, người có hơn 10 năm gắn bó với nông nghiệp huyện này có những 

trăn trở riêng trong quá trình triển khai tái cơ cấu nông nghiệp.  

Nếu để lựa chọn, ông sẽ chọn cây trồng nào ưu tiên nguồn lực đầu tư trong tái 

cơ cấu của Mai Sơn?  

Cây ăn quả là đối tượng theo tôi rất có triển vọng, đặc biệt tại địa bàn huyện 

Mai Sơn, trong đó nhãn, xoài cho thu nhập vượt trội so với các cây trồng khác, đã có 

nhiều vườn nhãn, xoài cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm.  

Hiện toàn huyện có khoảng 1.400ha cây ăn quả, trong đó 712ha nhãn nhưng 

mới chỉ ghép cải tạo được khoảng 40%, phải tiếp tục đầu tư cải tạo.  

Nhãn cũng là cây trồng hiện đang được nông dân trồng mới, mở rộng diện tích 

với các giống ghép có năng suất, mẫu mã, chất lượng hàng hóa.  

Cùng với vựa nhãn vùng Sông Mã, nếu làm tốt việc cải tạo, trồng mới tập 

trung, đưa được VietGAP vào sản xuất, Sơn La có thể tạo thành vùng nhãn có thương 

hiệu, thậm chí tiến tới xuất khẩu. 

Hiện nay, mỗi năm Mai Sơn giảm trung bình khoảng 500ha ngô, trong đó 

nhiều diện tích ngô ở các vùng bằng phẳng đã được người dân đưa cây ăn quả như 

nhãn, xoài, na, táo vào thay thế.  

Bên cạnh đó, một số nhà vườn cũng bắt đầu đưa cây có múi như cam, chanh, 

bưởi vào thay thế đất trồng ngô, bước đầu cho thấy hết sức thích hợp, sản phẩm có 

năng suất, chất lượng rất khá.  

Ước tính, diện tích xoài của huyện từ chỗ nhỏ lẻ nay đã tăng lên hơn 500ha, 

trồng tập trung quy mô hàng hóa và đang tiếp tục mở rộng với tốc độ tăng diện tích 

hàng chục ha/năm.  

Tôi nghĩ trong tương lai, Mai Sơn sẽ là vựa cây ăn quả của tỉnh. Huyện cũng 

đang dành nhiều chính sách cho cây ăn quả, nhất là khuyến khích thành lập hợp tác 

xã, tạo thêm nhiều mô hình để có đánh giá kỹ trước khi mở rộng.  

Ngoài cây ăn quả thì cây rau có phải là thế mạnh của Mai Sơn không? 

Bên cạnh cây ăn quả, rau cũng là đối tượng có thể mở rộng diện tích và tiềm 

năng lớn. Hiện Mai Sơn đã hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư hệ thống tưới phun tự động, 

thí điểm xây dựng thành công được hợp tác xã Rau sạch xã Mường Bon.  

Theo đó, đã luân canh được quanh năm nhiều loại rau, nhất là rau vụ hè, hè thu 

vốn nhu cầu rau tại các vùng miền xuôi rất hiếm, giá trị chục triệu đồng/sào chỉ sau 1 

tháng gieo trồng.  



Đây là đột phá lớn, bởi trước đây Mường Bon chỉ sản xuất rau được theo mùa 

vụ. Nhiều đơn vị phân phối tại Hà Nội vừa qua cũng đã tìm tới Mai Sơn đặt vấn đề 

liên kết tiêu thụ dài hạn.  

Mai Sơn là vựa ngô lớn của Sơn La, nhưng thời gian qua cây ngô cũng gây ra 

hệ lụy lớn làm mất rừng, sạt lở đất… Theo ông, nên ứng xử với cây trồng này thế 

nào? 

Tỉnh đã có chủ trương giảm diện tích ngô trên đất dốc, chuyển sang trồng rừng. 

Tầng đất đồi của Sơn La đa số rất mỏng, nên để đưa trồng rừng gỗ lớn trên đất 

trồng ngô là không khả thi, mà nên tập trung cho các loại rừng tre, nứa, cây đa mục 

tiêu như dổi, sơn tra (táo mèo)…  

Hiện Sơn La cũng đã có một nhà máy chế biến tre tại Mộc Châu với công suất 

khoảng 120 nghìn m
3
/năm để làm sản phẩm tre ép xuất khẩu sang châu Âu nên thời 

gian tới sẽ tiếp tục có hỗ trợ ngân sách cho việc phát triển rừng tre, nứa thay thế ngô 

trên đất dốc.  

Đối với ngô ở vùng cao nguyên Nà Sản, hiện nay đầu tư 1ha ngô trung bình 

còn lên tới 11 - 12 triệu đồng/vụ, năng suất bình quân chỉ 4,5 - 5 tấn nên lợi 

nhuận/diện tích chưa có tính cạnh tranh.  

Tuy nhiên thời gian tới, bên cạnh việc đưa ngô chuyển gen vào sản xuất, một 

số mô hình sản xuất ngô áp dụng cơ giới hóa trên toàn bộ các khâu sản xuất như làm 

đất, gieo, tưới, thu hoạch… đã được người dân áp dụng đối với các diện tích tập trung 

lớn, chi phí đầu tư/diện tích có thể giảm xuống 50% so với trước đây.  

Bên cạnh đó, một số mô hình cũng gắn kết ngô với phục vụ chăn nuôi trang trại 
lớn. Nếu đi vào hướng giảm được đầu tư, tận dụng khép kín từ trồng trọt - chăn nuôi, 
kết hợp với thâm canh, xen canh, ngô cũng sẽ có chỗ đứng tại Mai Sơn.  

Xin cảm ơn ông!...  

Khó khăn nhất đối với cây ngô đến nay vẫn là khâu liên kết tiêu thụ. Không chỉ 
Mai Sơn mà Sơn La nói chung, ngô đang phải bán hết cho khoảng 150 trùm lái buôn. 
Lực lượng này chẳng xếp vào đâu trong chuỗi “liên kết 4 nhà” cả, nhưng lại là đối 
tượng đang quyết định giá cả thị trường. - Ông Trần Văn Quang.  
 

03. D.P. ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY 500KV SƠN LA - LAI CHÂU / D.P // Đại 

đoàn kết.- Ngày 16/10/2015.- Số 289.- Tr.7. 
 

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, mới đây đã đóng 

điện nghiệm thu hoàn thành công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu, vượt 

tiến độ 16 ngày so với yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban chỉ 

đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu. 

Công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm biến áp 

(TBA) 500kV Sơn La có quy mô đầu tư xây dựng mới. Đường dây 500kV Sơn La - 

Lai Châu dài 158,5km (2 mạch) từ TBA 500kV Sơn La đến sân phân phối 500kV nhà 

máy Thủy điện Lai Châu; mở rộng và lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 500kV tại TBA 

500kV Sơn La. Tuyến đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu đi qua địa bàn các huyện 

Mường La, Thuận Châu tỉnh Sơn La; các huyện Tuần Giáo, Mường Chà, Mường Lay 

tỉnh Điện Biên; huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Phần mở rộng ngăn lộ 500kV nằm 

trong khuôn viên TBA 500kV Sơn La, thuộc địa phận xã Pi Toong, huyện Mường La, 

tỉnh Sơn La. Công trình được khởi công cuối năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 

4.000 tỷ đồng.  



 

04. Hoàng Phúc. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA: NỖ 

LỰC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH / Hoàng Phúc // Người cao tuổi.- Ngày 

16/10/2015.- Số 166.- Tr.2. 
 

Từ đầu năm đến nay, Hội Người cao tuổi cơ sở huyện Mường La kết nạp 69 

hội viên mới; thu hội phí, quỹ hội đạt hơn 70%. Ban đại diện Hội Người cao tuổi 

huyện phối hợp mở lớp tập huấn nghiệp vụ Hội Người cao tuổi cho 45 cán bộ Hội cơ 

sở. Có 28 cơ quan ủng hộ 68,5 triệu đồng vào Quỹ “Mắt sáng cho người cao tuổi”; 

10/16 xã, thị trấn vận động được 87,94 triệu đồng. 13/16 cơ sở khám sàng lọc bước 1 

cho 1.023 người cao tuổi ở trạm y tế xã, 468 người cao tuổi mắc bệnh được chỉ định 

lên tuyến trên. Huyện kết hợp với Trung tâm Y tế khám sàng lọc bước 2 cho 250 

người, 83 người chuyển lên tỉnh điều trị. Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện lập 

danh sách 849 hội viên được chúc thọ, mừng thọ trước kỳ Đại hội Đảng bộ huyện với 

tổng kinh phí 325,3 triệu đồng. 

Triển khai thực hiện kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” 

năm 2015, Hội phát động tới Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn, tập trung tuyên 

truyền, vận động đến các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân ủng hộ vật chất để 

chuẩn bị nguồn lực chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trong tháng 10. 
 

05. Đức Sơn. TRÙM MA TÚY TÀNG “KEANGNAM” KHÔNG BỊ MỚM 

CUNG HAY ÉP CUNG / Đức Sơn // Đại đoàn kết.- Ngày 16/10/2015.- Số 289.- 

Tr.10. 
 

Cơ quan điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung vụ án 

trùm ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, sinh năm 1982, trú tại huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La) và các đồng phạm buôn bán ma túy với số lượng lên tới hàng 

nghìn bánh heroin. 

Theo đó, Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan điều tra - Bộ Công an nêu rõ, 

quá trình điều tra, cơ quan công an đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho các 

luật sư trong việc bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sồng A Nếnh và Tráng A Tàng. Tại giai 

đoạn điều tra, luật sư nhiều lần tham dự hỏi cung đối với Tàng “Keangnam” và Tàng 

thừa nhận lời khai của Tàng từ đầu đến cuối đều đúng sự thật. Bản kết luận điều tra 

khẳng định, quá trình làm việc, Tàng không bị bức cung, mớm cung, dùng nhục hình 

để buộc khai sai sự thật. Về yêu cầu xác minh, làm rõ 2 đối tượng liên quan là Giàng 

A Đua (bố vợ Tàng) và Giàng A Chứ (anh vợ Tàng), kết quả cho thấy, cả 2 đối tượng 

này đã nhiều lần bị Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an 

phát lệnh truy nã nhưng vẫn chưa bắt được. 

Đối với vấn đề tài sản được yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra xác định 

căn nhà tại khu đô thị Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) mang tên Giàng Thị Sua (vợ 

Tàng) và Tráng A Tàng có giá hơn 3,5 tỷ đồng. Còn nhà và đất tại Tiểu khu 70, thị 

trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) tuy mang tên Tráng A Chư (bố đẻ Tàng) nhưng 

thực chất là của Tàng mua, sau đó nhờ bố đẻ đứng tên hộ. 

Số tài sản thu giữ của trùm ma túy Tàng “Keangnam” thời điểm bị bắt quả tang 

gồm: 1 kính, 1 khuy cài hình đầu con hoẵng bọc kim loại màu vàng, 7 nhẫn kim loại 

màu trắng, 1 dây chuyền màu vàng... Tất cả đều đã được trao trả cho người thân của 

Tàng theo quy định pháp luật. 



Liên quan đến số tiền USD theo Tàng “Keangnam” khai tại phiên tòa, cơ quan 

điều tra khẳng định không thu giữ của Tàng. Điều này được thể hiện rõ tại biên bản 

bắt giữ người phạm tội quả tang, ngày 26/7/2013. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã 

chứng minh Vũ Văn Lâm không phải là con của liệt sỹ như lời khai của bị cáo này tại 

phiên tòa. 

Trước đó, sau 3 ngày xét xử, ngày 6/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã 

quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Tàng “Keangnam” vì Tàng và một số bị 

cáo khác khai mâu thuẫn nhau.  
 

06. PV. CHỮA DỨT ĐIỂM BỆNH XƯƠNG KHỚP BẰNG BÀI THUỐC GIA 

TRUYỀN / PV // Người Hà Nội.- Ngày 16/10/2015.- Số 42.- Tr.18. 
 

Kế thừa và phát triển bài thuốc gia truyền của cha ông, lương y Phan Thị 

Xuyến đã chữa khỏi hẳn cho hàng ngàn bệnh nhân mắc chứng bệnh về cột sống. 

Hãy cùng tìm hiểm thêm về vị lương y này, cũng như bài thuốc bí truyền chữa 

bệnh xương khớp của dòng họ Phan. 
LƯƠNG Y TRẺ VỚI BIỆT TÀI CHỮA BỆNH CỘT SỐNG 

Nghe danh lương y Phan Thị Xuyến đã lâu về tay nghề cũng như tấm lòng y 

đức nhưng nay chúng tôi mới có dịp tìm về thăm Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tứ 

Xuyên Đường tại km 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La của lương y. 

Điều chúng tôi cảm nhận đầu tiên khi tới Phòng khám Tứ Xuyên Đường là có 

rất đông bệnh nhân bị bệnh xương khớp đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước 

đang chờ được lương y Xuyến chẩn bệnh. Và số đông các bệnh nhân đều ở ngay thị 

trấn Nông trường Mộc Châu này. 

Ngồi trò chuyện với lương y Phan Thị Xuyến, chúng tôi đã đi từ bất ngờ này 

tới bất ngờ khác khi biết rằng tuổi đời của lương y còn rất trẻ (sinh năm 1979) là đời 

thứ 3 kế thừa và phát huy bài thuốc gia truyền của cha ông trong chữa trị các bệnh đa 

khoa: Bệnh xương khớp, thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa,... Không chỉ dừng lại ở 

những kinh nghiệm của dòng họ để lại, lương y Xuyến còn tiếp tục say mê tìm tòi, học 

tập và trau dồi kiến thức để hiểu biết rõ phương pháp trị bệnh bằng phương pháp 

Đông y. Bởi vậy, sau nhiều năm tháng miệt mài học tập nghiêm túc, lương y Phan Thị 

Xuyến đã tốt nghiệp xuất sắc với bằng Y sỹ y học cổ truyền. 

Vận dụng những kiến thức từ sách vở, thực tế và cả những kinh nghiệm đúc rút 

trong quá trình làm nghề, lương y Xuyến đã chữa trị khỏi hoàn toàn bệnh cho rất 

nhiều bệnh nhân, trong đó có cả những trường hợp có căn bệnh hiểm nghèo. Thế 

nhưng, lương y Xuyến vẫn không ngừng học hỏi thêm kiến thức chuyên môn từ các 

đồng nghiệp để bài thuốc gia truyền của dòng họ phục vụ tốt hơn công việc chữa bệnh 

cột sống cho mọi người ở khắp nơi đang tìm về Phòng khám Tứ Xuyên Đường hàng 

ngày. 
BÀI THUỐC BÍ TRUYỀN CHỮA BỆNH XƯƠNG KHỚP TẬN GỐC 

Lương y Phan Thị Xuyến cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bệnh thoái hóa 

cột sống là do chấn thương sau tai nạn, do tuổi tác, tư thế làm việc không đúng, chế độ 

ăn uống nghèo nàn và ngồi nhiều ít vận động,.... Vị trí thường bị thoái hóa nhất là 

vùng cổ và lưng do bộ phận này hoạt động nhiều nhất. Tùy thuộc vào những triệu 

chứng mà thoái hóa cột sống được phân thành các bệnh lý thoái hóa đốt sống lưng, cổ; 

thoát vị đĩa đệm lưng, cổ và gai cột sống lưng, cổ,… 



Nói về bí kíp chữa trị khỏi bệnh cột sống, lương y Xuyến cho hay, bài thuốc 

của gia đình lương y đến nay đã được 3 đời với sự kết hợp của hàng chục vị thảo dược 

tự nhiên quý hiếm. 

Nhớ lại những ký ức trong quá trình chữa bệnh, lương y Phan Thị Xuyến chia 

sẻ với chúng tôi về rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị đau xương khớp lâu ngày không 

khỏi sau khi được lương y Xuyến chữa trị đã khỏi hoàn toàn như bệnh nhân Lê Thị 

Thúy 65 tuổi - số điện thoại 01649809572, ở tiểu khu 2, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La bị bệnh thoái hóa đốt cổ chân, gai đốt sống cổ hơn một năm đi chữa 

trị ở khắp nơi bằng thuốc tây, thuốc đông y, thuốc nam và cả biện pháp vật lý trị liệu 

như châm cứu, xoa bóp, kéo giãn đốt sống bằng máy đã tốn biết bao tiền bạc mà bệnh 

thì vẫn hoàn bệnh. Sau khi được lương y Xuyến kê 15 thang thuốc đã giúp bà đi lại 

được bình thường, cột sống cổ và cổ chân của bà đang có hướng bình phục trở lại. Chị 

Xuyến chữa tiếp cho bệnh nhân là anh Tương - số điện thoại 01682968755, ở nền đá 

Ba Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị đau đầu 

gối bốn năm trời chữa bệnh bằng đủ các loại thuốc tây và thuốc đông y khắp nơi 

nhưng vẫn không khỏi. Nhờ có người mách bảo anh Tương đã tìm đến lương y Phan 

Thị Xuyến kê đơn thuốc uống cho gần một tháng anh Tương đã khỏi hoàn toàn và trời 

nắng hay trở gió anh Tương không bị đau nhức như trước nữa. 

Lương y Xuyến cũng chia sẻ thêm rằng, bài thuốc chữa bệnh xương cốt của 

lương y luôn mang  

đến chi phí tiết kiệm tối đa, thời gian điều trị nhanh mà hiệu quả nhất với người bệnh. 

Bên cạnh đó, để người bệnh có thể sử dụng được nguồn dược liệu sạch không ảnh 

hưởng tới sức khỏe lương y Xuyến đã không quản ngại khó khăn, vất vả đã xây dựng 

và phát triển vườn dược liệu quý rộng hơn 5ha với các vị thuốc như giảo cổ lam, đan 

Sâm, kim ngân, tam thất,... 

Trong suốt buổi trò chuyện với lương y Xuyến, chúng tôi luôn thấy được rằng 

lương y không chỉ có tay nghề y thuật tốt mà còn là vị lương y đức độ luôn hết lòng vì 

bệnh nhân với tấm lòng nhân ái bao la và niềm khát khao được tái sinh cho hàng triệu 

bệnh nhân. 
 

07. Đoàn Tân. “ĐÔI TÌNH NHÂN” BÍ ẨN TRONG RỪNG GIÀ VÀ 12 BÁNH 

HEROIN TRONG ĐƯỜNG DÂY MA TÚY KHỦNG / Đoàn Tân, Diệu Nam // 

Đời sống và pháp luật.- Ngày 17-23/10/2015.- Số 44.- Tr.22. 
  

Sau cuộc ngã giá, trao đổi hàng chớp nhoáng trong khu rừng già (Vân Hồ, 

Sơn La), cặp đôi “người vận chuyển” bon bon xe xuôi Hòa Bình. Cả hai không hề 

hay biết, mọi di biến động của mình đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát 

Đội 2 (PC47 Công an Thành phố Hà Nội). Vừa chớm đất Hà Nội, “đôi tình nhân” 

hờ này bị lực lượng phá án áp sát, chặn đầu xe khống chế. Đối tượng nam liều 

lĩnh lao vào một chiến sỹ, vứt xe máy bỏ rơi bạn đồng hành cùng tang vật để 

chạy trốn. 
HÀNH TRÌNH THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG 130KM 

Thiếu tá Nguyễn Việt Long, Đội trưởng Đội 2 (PC47 Công an Thành phố Hà 

Nội), người trực tiếp tham gia chỉ đạo Chuyên án mang bí số 914C triệt phá đường 

dây buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về các tỉnh dưới xuôi, kể lại hành 



trình theo dấu, vây bắt một mắt xích quan trọng là cặp đôi “người vận chuyển” cùng 

12 bánh heroin. 

Những ngày đầu tháng 10/2014, từ nguồn tin của quần chúng và trinh sát nằm 

vùng báo về, thời gian gần đây, tại địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện một đối tượng buôn 

bán ma túy với số lượng lớn cho các đầu mối tại Hà Nội và các tỉnh khác. Quá trình 

sàng lọc, các trinh sát phát hiện kẻ cầm đầu đường dây này là Tráng A Chồng (sinh 

năm 1975), nhà ở bản Co Tang (xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). 

Xác định tính chất nghiêm trọng và nguy hiểm của đường dây buôn bán “cái 

chết trắng” này, lãnh đạo phòng PC47 quyết định xác lập chuyên án mang bí số 914C, 

tập trung các biện pháp đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy 

của Tráng A Chồng; giao nhiệm vụ cho tổ công tác trên tuyến thuộc Đội 2 thường 

xuyên bám sát tại bản Co Tang, nắm mọi diễn biến, hoạt động của đối tượng; chỉ đạo 

thành lập hai tổ công tác phản ứng nhanh khi có thông tin, giám sát tại dốc Cun (Hòa 

Bình) và đón lõng tại thị trấn Xuân Mai (Hà Nội).  

Theo nhận định của Thiếu tá Long, các đối tượng trong đường dây ma túy này 

hoạt động hết sức tinh vi. Chúng liên tục thay đổi địa bàn, phương tiện vận chuyển, 

địa điểm giao nhận ma túy. Trong đó rất có thể nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền 

sự với nhiều thủ đoạn chống đối lại cơ quan công an. Đặc biệt, nhiều khả năng chúng 

cấu kết với các đối tượng cộm cán ma túy ở nhiều tỉnh, thành phố, tạo thành đường 

dây vận chuyển, mua bán ma túy khép kín. 

Ngày 1/11/2014, mũi trinh sát trên tuyến phát hiện hai đối tượng (một nam, 

một nữ) đi xe máy: 29Y8-7928 đến gặp Chồng ở mặt đường Quốc lộ 6 (đoạn trạm 

kiểm soát động vật ở đầu bản Co Tang, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La), nhưng 

chúng rất cảnh giác, chỉ âm thầm trò chuyện mà không có bất kỳ hoạt động giao, nhận 

“hàng”. “Lúc đó tôi và anh em trong ban chuyên án nhận định các đối tượng chỉ gặp 

nhau để ngã giá tiền, hẹn địa điểm giao nhận ma túy, nên chỉ đạo anh em không kiểm 

tra hai đối tượng, tiếp tục giám sát bí mật”, Thiếu tá Long chia sẻ. 

Ban chuyên án liên tục thay đổi trinh sát để tránh bị phát hiện, đồng thời tung 

thêm nhiều trinh sát khác vào hỗ trợ. Nhập nhiều vai như những người xe ôm, sinh 

viên, buôn đồng nát... các trinh sát kiên trì bám sát đối tượng tại các chốt và thâm 

nhập vào bản Co Tang. Khoảng 12h ngày 5/11/2014, mũi trinh sát trên tuyến phát 

hiện Chồng đi xe máy ra khỏi nhà, hướng về Hòa Bình, trên xe chở theo một bọc 

nilong. Lập tức một mũi trinh sát bí mật bám sát và thông tin về ban chuyên án. 

Nhận được thông tin, Thiếu tá Long trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác sử dụng 

mọi biện pháp nghiệp vụ giám sát bí mật, đồng thời chỉ đạo các mũi trinh sát phản ứng 

nhanh bám sát các cứ điểm tại dốc Cun (Hòa Bình) và Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà 

Nội). Đến 13h, một mũi trinh sát theo dấu Tráng A Chồng đến khu vực rừng già 

(thuộc địa phận Vân Hồ, Sơn La). Tại đây, Chồng gặp 2 đối tượng nam, nữ đi xe máy 

BKS 29Y8-7928 (đã lên ngày 1/11/2014). Sau cuộc trao đổi nhanh, hai đối tượng 

nam, nữ rời rừng, lên xe xuôi về hướng Hòa Bình. Đối tượng nam điều khiển xe, đối 

tượng nữ ngồi sau ôm bọc nilong mà Chồng vừa giao. 

“Nhận định khả năng các đối tượng giao, nhận hàng ma túy, tôi cùng Ban 

chuyên án quyết định phá án. Một mũi trinh sát chủ động bám sát 2 đối tượng, tôi 

cùng một tổ đón lõng đối tượng tại ngã 3 Mãn Đức (Hòa Bình) để tiếp ứng, thay phiên 

theo dõi di biến động của đối tượng, tránh để lộ bí mật khi giám sát trên một quãng 

đường dài hơn 130km”, Thiếu tá Long nói.  



Đến khoảng 17h cùng ngày, khi đi đến gần khu vực chốt cảnh sát giao thông 

trên đường Quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), 

hai đối tượng cảnh giác, định quay đầu xe bỏ chạy, các trinh sát bám sát, lao xe chặn 

lại, bắt giữ đối tượng nữ cùng túi nilong nghi vấn chứa ma túy. Đối tượng nam liều 

lĩnh lao vào một chiến sỹ, vứt xe máy, bỏ rơi bạn đồng hành cùng tang vật để chạy 

trốn về khu vực đồi cây. Dũng cảm tung mình tóm đối tượng, một trinh sát bị thương 

ở bả vai.  
CUỘC ĐẤU TRÍ SAU SONG SẮT 

Khám xét nhanh tại hiện trường, lực lượng phá án phát hiện trong túi nilong có 

12 bánh heroin, trọng lượng 4258,63 gam cùng 50 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 

4,67 gam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng nữ tỏ ra khá quỷ quyệt, khai nhận mình là 

Phạm Thị Hoa (sinh năm 1973, trú Cao Lộc, Lạng Sơn), số ma túy trên, Hoa nhận vận 

chuyển cho một người tên Thoa ở Lạng Sơn. Mỗi lần vận chuyển trót lọt, Hoa được 

trả với giá 10 triệu đồng. Trước khi đi, Thoa có bảo Hoa xuống Hà Nội gặp một người 

đàn ông ở khu vực bến xe Giáp Bát và cùng đi lên Hòa Bình để nhận ma túy mang đi 

Lạng Sơn tiêu thụ. 

“Nhận thấy trong lời khai của Hoa có nhiều mâu thuẫn, nhân thân lai lịch 

không rõ ràng, tôi đã chỉ đạo các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, tích cực đấu 

tranh, khai thác. Trong trại tạm giam, tôi trực tiếp tham gia hỏi cung, thuyết phục đối 

tượng khai báo. Cuối cùng Hoa cũng thành thực khai nhận mình tên thật là Mã Thị 

Hằng (sinh năm 1974, xóm 6, khu C, thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định). Hằng nhận lời 

đi cùng đối tượng tên Thành lên Hòa Bình vận chuyển heroin về Hà Nội, Lạng Sơn. 

Tiền công được chủ thuê trả là 17 triệu đồng/bánh cho 2 người”, Thiếu tá Long cho 

biết. 

Song song với quá trình đấu tranh, khai thác thông tin từ phía đối tượng Hằng, 

ban chuyên án vẫn âm thầm cử một mũi trinh sát theo dấu vết nóng của đối tượng 

Thành. Ngay trong đêm cùng ngày, tổ công tác lần theo dấu vết của Thành đến Thành 

phố Lạng Sơn. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định nhân thân 

đối tượng nam là Phạm Văn Thành (sinh năm 1968, trú tại tổ 6, cụm 3, phường Trần 

Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh). Kết hợp cùng thông tin thu thập được từ lời 

khai của Mã Thị Hằng và tổng hợp thông tin, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án 

xác minh xác định đối tượng Phạm Văn Thành thực chất trú tại xóm 1, xã Bình Hòa, 

huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Người phụ nữ tên Thoa đứng ra thuê Hằng và 

Thành vận chuyển ma túy thực chất là một trùm đầu nậu ở Lạng Sơn tên là Đàm Bích 

Thời (33 tuổi, trú tại thôn Nà Lầu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

Về đối tượng Phạm Văn Thành, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thành bỏ vợ 

con lên Lạng Sơn làm ăn. Nghề sửa chữa điện nước không đủ nuôi sống gia đình, anh 

ta chuyển sang làm “người vận chuyển” ma túy. Năm 1996, Thành từng bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma 

túy. Không chịu hoàn lương, Thành tiếp tục sa lầy. 
SỰ TRỪNG PHẠT THÍCH ĐÁNG 

Sau khi nắm rõ lai lịch của đối tượng Thành, Thiếu tá Long đã chủ động tiếp 

cận, vận động quần chúng có uy tín tại nơi ở của đối tượng, đồng thời động viên gia 

đình thuyết phục đối tượng ra đầu thú. Kết quả đến ngày 12/11/2014, Phạm Văn 

Thành đã đến trụ sở làm việc phòng PC47 đầu thú. Ngày 15/9/2015. Tòa án nhân dân 

Thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với Phạm Văn Thành về tội vận chuyển trái 



phép chất ma túy. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Mã Thị Hằng lĩnh án tù 

chung thân. 

08. Đinh Luyện. NHỮNG CHUYỆN KỲ LẠ QUANH CHÂN ĐÈO PHA ĐIN 

HÙNG VĨ / Đinh Luyện // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 18/10/2015.- Số 291.- Tr.20. 
 

Đèo Pha Đin có độ dài 32km nằm trên Quốc lộ 6, một phần thuộc huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La và một phần khác thuộc tỉnh Điện Biên. Bất cứ ai từng 

đặt chân đến địa danh này đều có chung cảm nhận rằng Pha Đin hùng vĩ và đẹp. 

Chẳng thế mà, khách “phượt” qua đây thường xếp Pha Đin vào một trong “tứ 

đại đèo” hiểm trở bậc nhất đất Tây Bắc, bên cạnh Ô Quý Hồ, Khau Phạ, Mã Pì 

Lèng và đèo Lũng Lô. Ngoài sự hùng vĩ, quanh con đèo huyền thoại này còn có 

không ít câu chuyện lạ kỳ, những con người dũng cảm “đánh” nghiện, xóa cây 

anh túc... để vùng đất cằn dưới chân đèo “lột xác”, đổi thay trong gian khó. 
CON ĐÈO ĐI VÀO HUYỀN THOẠI 

Trong một chuyến công tác đến huyện Thuận Châu (Sơn La), nhằm tìm hiểu 

cuộc sống hậu tái định cư của các bản làng vùng cao Tây Bắc, giữa lưng chừng đường 

anh bạn đồng nghiệp ghé tai thủ thỉ: “Pha Đin đẹp bậc nhất trong tứ đèo, liệu có hứng 

thú khám phá thử”. Chẳng kịp nghĩ, hai kẻ lãng du lại “kẹp” chiếc Honda thồ ọc ạch, 

cứ nhằm hướng đường 6 lên Điện Biên mà tới. 

Chẳng phải bỗng dưng mà đèo Pha Đin nức tiếng gần xa. Ngược dòng lịch sử, 

thời điểm con đường đèo dốc này từng là nơi tiếp vận quan trọng cho chiến dịch Điện 

Biên Phủ. Tại đây, hơn 8.000 thanh niên xung phong đã tham gia tải lương, đạn, vận 

chuyển pháo cũng như các trang, thiết bị, vũ khí cho chiến trường. Giặc Pháp rải bom 

đạn khắp từ ngã ba Cò Nòi đến tận chân đèo nhằm chặn đường tải lương. Giặc đã thất 

bại, đèo trở thành một biểu tượng của tinh thần quả cảm, gan dạ của quân dân Việt 

Nam với quyết tâm đánh đuổi thực dân, giải phóng quê hương đất nước. Ấy là quá 

khứ hào hùng được lịch sử ghi nhận lại, nhưng trong tâm thức người dân bản địa thì 

Pha Đin đã có tầm quan trọng từ đời ông, đời cha họ. 

Theo một số cao niên ở các bản quanh Pha Đin, về nghĩa thì tên gọi con đèo có 

thể hiểu là điểm giao thoa giữa trời và đất. Người Thái vẫn thường than “Phạ ơi” dịch 

ra tiếng Kinh thì là “trời ơi”. “Pha” ở đây gọi chệch từ Phạ, có nghĩa là “cha trời”, còn 

“Đin” là mẹ đất. Gắn với đỉnh Pha Đin, dân bản địa còn truyền tai nhau một dị bản 

phân chia lãnh thổ giữa đất Sơn La và Lai Châu cũ (nay là Điện Biên). Nghe kể, thuở 

ấy để phân định ranh giới vùng đất này, các bản làng quanh vùng đã họp nhau và tiến 

hành một cuộc đua ngựa. Trong luật đua ngựa chia đất ấy thì bên nào thắng sẽ hưởng 

phần đất rộng lớn tương đương với diện tích đất có vó ngựa chạy qua. Kết quả là, 

ngựa Lai Châu chạy nhanh hơn, điểm gặp nhau của đôi ngựa chính là đỉnh đèo Pha 

Đin, đèo thuộc sự quản lý của cả Sơn La và Lai Châu cũ. 

Chẳng biết những câu chuyện quanh Pha Đin đúng được bao nhiêu phần nhưng 

ngược cung đường 6 lên Tây Bắc thời điểm này cho đến tháng 12, bất kỳ ai cũng dễ 

dàng thấy mùa hoa ban đã nhường chỗ cho những lộc non mơn mởn. Đến gần con đèo 

Pha Đin, bất giác tôi ngước trông hai bên đường nơi có không ít thiếu nữ dân tộc Thái 

đang gùi búp ban xanh. Những quẩy búp ban ấy còn mơn mởn, chúng tỏa ra mùi 

hương ngai ngái đặc trưng. Nghe những sơn nữ này kể thì chính loài hoa đẹp lại là thứ 

rau đặc sản thanh ngon chẳng nơi đâu có. Nghe đâu, những búp ban e ấp mới chỉ lún 

phún đâm ra đôi lá đã được đồng bào bản địa tỏa đi hái chúng từ tít trên các mỏm đồi 



cao. Họ mang chúng về rồi rửa sạch, cho vào vại muối như người ta muối dưa cải ở 

miền xuôi. Rau ban là món “đưa cơm” truyền thống bao đời của đồng bào Thái vùng 

Tây Bắc, nếu ăn nó với cá sông thì chẳng mấy thứ mỹ vị bì kịp. 

Vượt qua không ít khúc cua “tay áo” hiểm trở, những sơn nữ vội vã trong tiếng 

cười nói trong trẻo, tôi đã leo đến được đỉnh con đèo. Từ trên đỉnh đèo nhìn xuống, 

Pha Đin hiện ra chênh vênh như dải lụa mỏng manh vắt vẻo giữa một bên là vách núi 

và một bên là vực sâu hun hút. Kỳ thực, ở dọc thân đèo, người ta cắm không ít biển 

cảnh báo về độ dốc của con đèo hiểm trở này. Trung bình, đèo có độ dốc khoảng 10%, 

có chỗ đến 15%, thậm chí có những đoạn cua ngược dốc cục bộ 19%. Lúc lên và 

xuống dốc đếm vội con đường đèo ngoằn ngoèo với không dưới 8 đường cua, nhiều 

đoạn chỉ đủ cho một ô tô đi qua. 

Nhưng cần phải nói thêm rằng, nếu so mười năm về trước với thời điểm hiện 

tại, hiện con đèo hùng vĩ này xe cộ cũng ít lưu thông hơn. Hay nói cách khác, qua đèo 

Pha Đin thời điểm hiện tại chỉ còn phù hợp với khách du lịch ưa mạo hiểm. Vì sao ư? 

Bởi từ năm 2006 đến năm 2009, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Sơn La - 

Tuần Giáo với tổng mức đầu tư hơn ngàn tỷ đồng đã hoàn tất. Tuyến đường tránh đèo 

Pha Đin được xây dựng bám theo sườn núi với đỉnh đèo phụ phía trái Quốc lộ 6 cũ, có 

độ cao khoảng l.000m, thấp hơn đèo Pha Đin 200 - 400m và hơn hết việc lưu thông 

qua đường tránh này cũng giúp đảm bảo an toàn giao thông hơn. 
ÔNG CÁN BỘ “ĐÁNH” NGHIỆN, XÓA CÂY ANH TÚC 

Từ chân đèo Pha Đin chúng tôi lại tiếp tục xuôi theo một con đường khoảng 

3km để về xã Mường É. Nghe đâu, suốt bao đời nay, người dân Mường É đã cố công 

chinh phục suối Nặm É có nguồn từ chân đèo Pha Đin. Nước từ con suối này chảy 

quanh năm, là nguồn chính giúp phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho hàng trăm gia đình 

nơi đây. 

Mới đây, cùng sự quan tâm sát sao và đầu tư kịp thời của Nhà nước, Mường É 

đã xây dựng 30km kênh mương và 7 đập kiên cố, 30 đập tạm. Sự đầu tư chăm lo đời 

sống sinh hoạt, sản xuất kịp thời này đã thúc đẩy kinh tế nơi đây phát triển vượt bậc. 

Theo một thống kê gần đây, toàn xã hiện có 135 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 

trong đó có 53 hộ làm giàu từ sản xuất cây lương thực, 20 hộ kinh doanh tổng hợp và 

62 hộ chăn nuôi. 

Đời sống người dân ở Mường É đang từng ngày thay da đổi thịt, thế nhưng 

được sự “mách nước” của cư dân bản địa, chúng tôi quan tâm hơn đến chuyện một vị 

nguyên là cán bộ xã đã dũng cảm trả lại chức để đi cai nghiện. Nghe đâu, vị cán bộ 

này tên Khổ, ông cũng là một trong số ít người vì mê đánh án cướp bóc trên đèo Pha 

Đin, triệt phá cây anh túc ở Mường É mà khiến bản thân mắc nghiện. 

Vật lộn với nhiều khúc quanh, và con đường lầy lội hố hõm chưa kịp “bê tông 

hóa”, mãi sau nửa giờ đồng hồ, chúng tôi mới tìm được vào nhà ông Khổ ở đầu bản 

Pom Mé. Ông Khổ tên đầy đủ là Bạc Cầm Khổ, mới nghỉ chức Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Mường É từ năm 2012. Theo lời của nguyên cán bộ xã này thì khắp đất Mường 

É chẳng đâu kiếm được cái tên họ kỳ lạ như của ông. Cái tên ấy cũng ít nhiều khiến 

cuộc đời ông xảy ra biến cố khổ sở. Nhưng có điều trùng hợp là vợ ông Khổ cũng có 

một cái tên “lạ” - Quàng Thị Khốn. Ghép tên hai người lại thì người ta được một cặp 

Khốn - Khổ. 

Nghe kể lại, trước khi về công tác tại địa phương, ông Khổ từng là lính trinh sát 

đặc công thuộc đơn vị C44 - E335, đóng quân ở Xiêng Khoảng (Lào). Năm 1977 ông 



xuất ngũ về đảm nhiệm “chân” cán bộ lâm nghiệp. Đến năm 1983, ông Khổ được bầu 

làm Phó chủ tịch xã kiêm Trưởng Công an Mường É. Nhớ lại chuyện quá khứ “đánh” 

cây anh túc ở Mường É và chống giặc cướp ở đèo Pha Đin, ông Khổ thuật lại: 

“Mường É trước đây tím ngắt hoa thuốc phiện, số người nghiện nặng lên tới hơn 80 

người, riêng bản Chiềng Ve sát Quốc lộ 6 có tới 90% nhà có người nghiện và tham gia 

trộm cướp các xe khách dọc tuyến Quốc lộ 6 từ Sơn La đi Tuần Giáo”. 

Là cán bộ nắm rõ sự tình địa bàn, ban ngày ông Bạc Cầm Khổ tích cực tuyên 

truyền để người dân xóa cây anh túc. Đêm đến, ông lại cùng lực lượng Công an huyện 

Thuận Châu phá án. Những đận đánh án ấy, khi thì ông phá được lô hàng cướp quân 

trang, quân dụng, lúc lại triệt được đường dây buôn hàng trắng, Bạc Cầm Khổ trở 

thành tấm gương sáng trong bản làng. Ấy nhưng, chính vào lúc ông Khổ đánh án 

“sung mãn” nhất lại chẳng hay bản thân đã dính vào nghiện ngập. Thì ra, trong những 

chuyến mật phục, trà trộn vào đội ngũ kẻ xấu, ăn nằm và giao du với chúng ông đã 

nghiện. 

“Làm cán bộ, làm gương đi đầu mà lại nghiện thì đâu nói được ai nữa, nghĩ thế 

nên tôi họp cùng với mấy anh đảng ủy xin gửi lại cái chức để đi cai” - ông Khổ thành 

thực nhắc lại quá khứ. Sau khi “gửi” lại chức, ông Khổ tìm đến Công an huyện Thuận 

Châu nhờ giúp đỡ cai. Tám lần thử cai là chừng ấy lần ông Khổ thất bại. “Con ma” 

nghiện cứ đeo bám ông Khổ dai dẳng, mãi đến lần thứ chín với quyết tâm cao độ ông 

mới có được kết quả viên mãn. 

Cũng nhờ việc cai khó khăn ở bản thân, ông Khổ mới hiểu kẻ nghiện ngập gặp 
khó khi rũ bỏ “cái chết trắng” như thế nào. Cũng từ đấy, ông càng nỗ lực hơn trong 
việc tuyên truyền chống trồng cây anh túc trong bản làng. Ông lấy bản thân mình ra để 
người trong bản hiểu rằng nghiện ngập sẽ gây đau khổ. Và đáng quý là, hàng trăm 
người đã được cai nghiện ma túy ở Mường É, thậm chí có cả trường hợp cụ ông 80 
tuổi với thâm niên 60 năm chìm trong làn khói trắng đã dứt nghiện thành công. 

Cuộc sống ấm no đang đến từng ngôi nhà, từng ngõ bản dọc đèo Pha Đin bốn 
mùa mây phủ. Khắp con đèo huyền thoại này đang từng ngày thay da đổi thịt nhờ “bộ 
ba” cà phê - táo mèo - sa nhân. Chỉ mươi năm nữa thôi, nếu đặt chân lại vùng đất này, 
tôi tin chắc “quả ngọt” đã về với cuộc sống bà con nơi đỉnh đèo Pha Đin lộng gió...  

09. Vân Đình. NGÔ LAI LVN61 TRÊN ĐỈNH CÒ NÒI / Vân Đình // Nông 

nghiệp Việt Nam.- Ngày 20/10/2015.- Số 209.- Tr.13. 
 

Xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La) từ lâu là điểm trung chuyển ngô lớn nhất 

không chỉ của Sơn La mà cả vùng Tây Bắc. Ở đây đang có hàng trăm đầu mối bao 

tiêu, thu mua ngô trực tiếp hoặc bỏ tiền cho dân vay trả chậm bằng phân bón, giống 

ngô rồi đến vụ thu mua ngô, tính công nợ. Ở đây cũng là nơi trồng hàng ngàn ha ngô 

mỗi vụ, với nhiều triệu phú, thậm chí tỷ phú nông dân người dân tộc hay người Kinh. 

 Đi khắp vùng đất bao la trên là trời dưới là ngô, vụ này hỏi từ đại lý giống đến 

nông dân loại ngô gì tốt, câu trả lời là nhiều trong đó không thể thiếu được cái tên 

LVN61 - niềm tự hào ngô nội.  

LVN61 thực ra không phải là một giống ngô mới đối với một số vùng miền. 

Không chỉ khá phổ biến ở trong nước, LVN 61 còn là sản phẩm xuất khẩu chiến lược 

của ngô Việt sang các thị trường khu vực như Lào, Campuchia và Trung Quốc.  

Trên nhiều vùng đất, với nhiều thói quen canh tác khác nhau nhưng giống đều 

cho năng suất trung bình từ 70 - 95 tạ/ha. Thế nhưng mới chỉ vụ trước thôi, nhiều bà 

con ở Cò Nòi còn chưa được biết đến LVN61. Bởi thế vụ xuân hè năm 2015, Hội 



Nông dân xã đã phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư & phát triển ngô Việt Nam thực 

hiện mô hình trình diễn LVN61 tại tiểu khu 32.  

Mục đích của mô hình là đưa các giống ngô có tiềm năng, năng suất cao, khả 

năng chống chịu điều kiện bất thuận và sâu bệnh tốt vào sản xuất giúp nâng cao hiệu 

quả kinh tế cho bà con.  

Nông dân tham gia mô hình hồi hộp một (bởi đã được đảm bảo năng suất) 

nhưng nông dân bên ngoài hồi hộp mười. “Còn phải xem cái giống ngô này có thích 

hợp với đất Cò Nòi không thì vụ sau mới rủ nhau trồng được chứ!”. Bà con bảo nhau 

thế. Bởi thế họ quan tâm đến từng giai đoạn phát triển của cây từ nẩy mầm, cây con 

đến phun râu, đóng bắp. 

 Quy mô triển khai của mô hình chỉ khiêm tốn 0,5ha nhưng sử dụng ngay đối 

chứng là một giống ngô ngoại đang rất phổ biến trên địa bàn lại càng làm cho bà con 

thêm tò mò. Mật độ cây theo đúng khuyến cáo phải 6,1 vạn/ha với chế độ phân bón 

cho 1ha: 400kg ure; 500kg lân, 160kg kali… Nhưng thực tế có đôi chỗ chưa thực sự 

đảm bảo.  

Theo đại diện của Hội Nông dân xã Cò Nòi thì giống LVN61 có thời gian sinh 

trưởng ngắn hơn với giống đối chứng tới 5 ngày. Cây sinh trưởng phát triển khỏe, cao 

to, bộ lá xanh đậm, bản lá rộng, trỗ cờ, phun râu tập trung, độ đồng đều cao.  

Một điều hoàn toàn thuận lợi là trong thời gian ngô trỗ cờ gặp điều kiện thời 

tiết rất thuận lợi kết hợp phòng trừ sâu bệnh đúng kỹ thuật nên bắp thu được vừa to 

vừa dài, lõi rất nhỏ, màu sắc hạt đẹp, múp bắp hơn hẳn giống đối chứng.  

Về khả năng chống chịu sâu bệnh hại thì LVN61 thích ứng tốt với điều kiện 

ngoại cảnh, chống đổ, chống hạn tốt. Ít nhiễm sâu bệnh hại. Xét các yếu tố cấu thành 

năng suất như số bắp/cây, số hàng/cây, số hạt/hàng, trọng lượng ngàn hạt cho thấy 

giống ngô LVN61 đã “đánh gục” giống đối chứng với năng suất thực tế cao hơn tới 9 

tạ/ha. Đã năng suất cao lại giá giống rẻ chỉ bằng 2/3 ngô ngoại nên bà con bảo với 

nhau rằng vụ sau sẽ chuyển về dùng hàng nội mà thôi.  

LVN61 có thời gian sinh trưởng vụ xuân 110 - 115 ngày; vụ xuân hè 100 - 105 
ngày; vụ hè thu 90 - 95 ngày; vụ thu đông 100 - 105 ngày. Năng suất thường đạt 8 - 9 
tấn/ha trong điều kiện thâm canh năng suất đạt tới 10 - 12 tấn/ha; ổn định ở tất cả 
các mùa vụ và các vùng miền sinh thái. Chiều cao cây 180 - 190 cm ± 5cm; chiều cao 
đóng bắp 90 - 95cm ± 5cm; chiều dài bắp 20 - 22cm; đường kính bắp 4,8 - 5,5cm; hạt 
màu vàng cam, dạng răng ngựa, số hàng hạt 16 - 18 hàng; số hạt/hàng 40 - 42 hạt; 
trọng lượng 1.000 hạt 300 - 320 gr.  
 

10. Sơn Trang. CHỈ VÌ TIỀN CÔNG 1 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ VẬN CHUYỂN MA 

TÚY, CÔ GIÁO CẮM BẢN VÔ TÌNH KÉO CHỒNG VÀO VÒNG LAO LÝ / 

Sơn Trang // Đang yêu.- Ngày 20/10/2015.- Số 42.- Tr.7. 
 

Niềm khao khát có được cuộc sống sung túc, đầy đủ cứ thế lớn dần lên 

trong suy nghĩ của cô giáo trẻ cắm bản. Hồng bảo, giá như ngày đó cứ bằng lòng 

với cuộc sống giản đơn của mình thì đâu có kết cục của ngày hôm nay, chính 

Hồng đã làm mất tuổi xuân của mình, làm hỏng đời chồng, làm mất đi tuổi thơ 

của con... 

LÒNG THAM LÀM MỜ MẮT 



Phạm nhân Lừ Thị Hồng, sinh năm 1977, quê ở Yên Châu, Sơn La. Trước khi 

phạm tội, Hồng dường như có trong tay tất cả trừ tiền bạc. Một cô giáo tiểu học xinh 

xắn, có anh chồng hiền lành, khỏe mạnh và một đứa con trai gần 2 tuổi kháu khỉnh. 

Hồng bảo, chị chưa bao giờ phàn nàn về chuyện chồng không giỏi kiếm tiền bởi ở cái 

xã vùng biên như Phiêng Khoài, người ta chỉ quen với măng rừng và những thứ trồng 

ra, nuôi được, đâu có nhiều trò giải trí để mà tiêu tiền. Chị bằng lòng với cuộc sống 

hiện tại. Ấy vậy mà, khi hạnh phúc tưởng chừng như thế cũng là đủ đầy nhưng lòng 

tham tiền đã đẩy người đàn bà này phạm tội và dẫu chỉ một lần thôi cũng đủ để Hồng 

ân hận đến bây giờ. 

Là người dân tộc Khơ Mú, lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình có học thức 

ở Yên Châu, tỉnh Sơn La nên sau khi học xong, Hồng được phân công về bản Ái, một 

bản gần biên giới của xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, dạy học. Một cô giáo vùng 

cao xinh đẹp dù sống ở điểm trường heo hút vẫn khiến nhiều trai làng tìm đến tán tỉnh. 

Tuy nhiên, Hồng lại đem lòng thương một anh thợ mộc hiền lành ở cạnh trường. 

Người thanh niên ấy tên là Hà Văn Chung, kém Hồng một tuổi. Lý do Hồng không 

lấy đồng nghiệp hay bạn làm ở các cơ quan khác là vì để có người ở nhà chăm con 

chứ “chia nhau đi cắm bản thì con cái khổ”. Vậy mà Hồng lại làm khổ chồng khổ con 

chỉ vì một phút nông nổi khi lòng tham trỗi dậy. 

“Chúng tôi không cùng một dân tộc, anh ấy người Thái còn tôi người Khơ Mú 

nhưng yêu nhau thì phải đến với nhau thôi. Chung không đẹp trai nhưng chăm chỉ, ít 

nói. Tôi quý tính anh ấy. Từ khi là vợ là chồng chưa bao giờ anh ấy nói nặng với tôi 

một câu kể cả khi can ngăn việc tôi cầm hộ ma túy”, Hồng kể về chồng. 

Hồng vẫn còn nhớ như in ngày 24/5/1999 định mệnh, có 2 người đàn ông tìm 

đến nhà Hồng đặt vấn đề nhờ mua hộ thuốc phiện, vì chồng không có nhà nên Hồng 

từ chối khéo rằng không có tiền mua và được 2 vị khách này thỏa thuận sẽ nhờ Hồng 

mua hộ rồi trả công 1 triệu đồng. Vận chuyển trên một đoạn đường chưa đầy 200m. 

Công việc quá đỗi nhẹ nhàng, thù lao lại cao ngất ngưởng đã khiến Hồng - một cô 

giáo có học thức không nỡ chối từ. Bởi với Hồng 1 triệu đồng ngày đó bằng cả mấy 

tháng lương gõ đầu trẻ và nói rát cổ bỏng họng, có thể làm được nhiều việc cho gia 

đình. Nghĩ mình vẫn hàng ngày đi từng nhà dân vận động cho con em tới trường, nếu 

có mua ma túy cũng chẳng ai để ý. 

Hồng nhận lời và ngay chiều hôm đó Hồng đã đi tìm mua được 9kg thuốc 

phiện đem về nhà cất giấu. Tối đó về nhà, nghe vợ kể chuyện, Chung nhất định không 

đồng ý mà bắt Hồng mang số thuốc phiện trên ra khỏi nhà rồi gọi người mua tới lấy, 

không được lấy tiền công vì ảnh hưởng tới gia đình. Hồng không nghe, cô cho rằng 

mình đã mất công cả buổi chiều tìm kiếm rồi nịnh nọt chồng chỉ làm một lần thôi. 

Hẹn khách tới lấy hàng, Hồng nỉ non nhờ chồng chở đi với lời hứa lần duy nhất 

và cuối cùng. Lo an nguy tính mạng của vợ, Chung đã chở Hồng đi nhưng khi hai 

người đèo nhau đến Cổng Trời, xã Chiềng On, huyện Yên Châu (Sơn La) thì bị bắt. 

Với gần 9kg thuốc phiện bị bắt quả tang, cả hai vợ chồng Hồng đều nhận về cùng bản 

án chung thân. 
MƠ MỘT HẠNH PHÚC 

“Ngày em bị bắt, đứa con trai chưa đầy 2 tuổi, còn bấu chặt lấy mẹ khóc ngặt 

nghẽo khi bị giằng ra khỏi tay em. Em nhớ mãi cảnh đó, hơn chục năm rồi mà không 

thể quên nổi”, Hồng bùi ngùi. Đứa con trai ấy của Hồng giờ đã gần 20 tuổi. Năm vừa 

rồi cậu bé thi đỗ vào trường đại học sư phạm. Hồng cho biết, con Hồng chưa một lần 



hờn trách bố mẹ vì để tuổi thơ của con bị thiệt thòi, thiếu thốn bàn tay chăm sóc của 

cha mẹ, ngược lại, đứa trẻ ấy thường xuyên viết thư động viên bố mẹ cho dù từ bé đã 

phải sống trong cảnh thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. “May cho em là bố mẹ em 

đều là người có trình độ, cưu mang được con em nên người chứ không thì em còn ân 

hận nữa”, Hồng tâm sự. 

Với Hồng, đứa con ấy không chỉ là một bảo bối của vợ chồng Hồng mà còn là 

cái đích để người mẹ lạc lối này gạt bỏ bi quan, tiêu cực, phấn đấu cho ngày trở về dù 

trong lòng chồng chất nỗi niềm day dứt. Hồng bảo đã rất nhiều lần nhìn thấy phạm 

nhân cùng buồng mang con về phòng, nghĩ cảnh mình mà trào nước mắt. Giá như 

ngày đó Hồng không tham lam thì giờ có lẽ Hồng đã có một đàn con   

để bế bồng, lo lắng. 

Hồng và chồng cải tạo cùng một trại giam nhưng hai tuần, thậm chí có khi một 

tháng họ mới được gặp nhau một lần ở nhà thăm gặp. Hồng cải tạo ở đội may mặc còn 

chồng ở đội sản xuất nên hàng ngày Hồng vẫn nhìn thấy chồng đi về. Hỏi Hồng làm 

sao nhận ra chồng mình trong lớp lớp những người có màu áo giống nhau, chị cười: 

“Chúng em có ám hiệu riêng chứ” rồi bật mí: “Chúng em thỏa thuận với nhau là đầu 

tuần thì anh ấy đi đầu hàng, cuối tuần đi cuối hàng, hôm nào không khỏe thì đi trong 

hàng, ở trong này không thường xuyên được gặp nhau, chỉ có cách đó để báo tin ốm 

hay khỏe thôi”. 

Do có kiến thức nên khi về lao động ở đội may mặc, Hồng được cán bộ quản 

giáo tin tưởng, giao cho làm đội trưởng đội phạm nhân, giúp cán bộ làm một số việc 

như vào sổ sách, chấm công và kiểm đếm hàng do phạm nhân làm ra. 

15 năm cải tạo, Hồng đã được xuống án có thời hạn, đường về cũng không còn 

dài và mù mịt như trước, song nỗi ân hận thì chắc không thể nguôi ngoai bởi “nếu em 

không phạm tội, có lẽ giờ em đã có mấy đứa con rồi, cũng may là ông trời vẫn còn 

thương cho em thằng con ngoan ngoãn”, Hồng thở dài tâm sự. Ý nguyện lớn nhất của 

Hồng khi về nhà là sinh thêm con nữa nhưng “không biết có thực hiện được không 

cho dù cả hai vợ chồng đã bàn bạc rằng cùng quyết tâm về sớm”, Hồng bày tỏ. 

Người ta thường bảo, đàn bà nếu không biết bằng lòng dễ thành “đền bà”, với 

Hồng, có một phần đúng. Cuộc sống gia đình với nhiều thứ phải lo toan, nhất là khi có 

thêm một đứa trẻ ra đời, không giống như suy nghĩ giản đơn ngày nào của cô giáo trẻ. 

Niềm khao khát có được cuộc sống sung túc, đầy đủ cứ thế lớn dần lên trong suy nghĩ 

của Hồng. Hồng bảo, giá như ngày đó cứ bằng lòng với cuộc sống giản đơn của mình 

thì đâu có kết cục của ngày hôm nay, cả hai vợ chồng cùng ở trại giam số 5 này. 

“Lỗi là tại em, em đã “tặng” chồng em bản án chung thân. Nếu em nghe theo 

sự ngăn cản của chồng thì gia đình em không bi đát như bây giờ. Mỗi lần được phép 

gặp nhau, em không dám nhìn anh ấy. Chính em đã làm mất tuổi xuân của mình, làm 

hỏng đời chồng, làm mất tuổi thơ của con, lỗi là tại em tất cả. Vậy mà, chồng em chưa 

bao giờ trách cứ em, nhưng thà chồng em cứ nói với em một câu nặng lời có khi em 

lại đỡ day dứt”, Hồng khẽ khàng, giọng đầy đau xót.  
 

11. Kiều Thiện. “BƠI CÙNG CÁ TẦM” Ở SƠN LA / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 20/10/2015.- Số 251.- Tr.16. 
 

Nhìn những con cá tầm dài tới hơn 1m, to như cột nhà đang lượn lờ trong 

các ô nuôi giữa lòng hồ Thủy điện Sơn La, ông Trần Văn Tuấn - Giám đốc Công 



ty Cá tầm Sơn La chia sẻ: “Tiềm năng là rất lớn. Chúng tôi muốn có nhiều 

doanh nghiệp tham gia phát triển cá tầm cùng với chúng tôi”. 

Sau khi Nhà máy Thủy điện Sơn La tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La đi vào hoạt động (từ tháng 12/2012), diện tích mặt hồ Thủy điện tại tỉnh Sơn La đã 

tăng lên tới gần 21.000ha (gồm cả diện tích lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện 

Sơn La). Đây là diện tích mặt nước sâu, có nguồn thức ăn tự nhiên phong phú và nhiệt 

độ khá ổn định, tạo tiềm năng phát triển nguồn thủy sản đa dạng; trong đó có những 

giống cá có giá trị kinh tế rất cao như cá tầm, cá lăng, cá anh vũ... Tuy vậy, cho đến 

nay, nguồn tiềm năng kinh tế dồi dào này vẫn chưa được đầu tư phát triển, khai thác 

đúng tầm. 
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG VÙNG LÒNG HỒ SƠN LA 

Trên mặt nước lòng hồ Thủy điện Sơn La đã có một số công ty, hợp tác xã, 

doanh nghiệp và tư nhân đầu tư nuôi trồng thủy sản, tập trung chủ yếu tại 3 huyện: 

Phù Yên, Mường La, Quỳnh Nhai. Tuy nhiên, hầu hết những tập thể, cá nhân này mới 

chỉ dừng ở mức đầu tư nhỏ với những giống cá truyền thống, có giá trị kinh tế thấp, 

như trắm, chép, mè, rô phi... Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của các tập thể, cá 

nhân này vẫn dừng ở mức dưới 1/1.000 diện tích mặt hồ với mức thu nhập còn khiêm 

tốn. 

Trăn trở với việc đánh thức nguồn tiềm năng kinh tế - xã hội rất lớn này, tỉnh 

Sơn La đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nghề nuôi trồng thủy sản phát 

triển; đặc biệt quan tâm tới việc nuôi trồng những giống cá quý, hiếm, tạo thị trường 

xuất khẩu và tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 

Mở đầu cho bước đi tiên phong ấy là sự ra đời của Hợp tác xã Hạnh Lợi (huyện 

Quỳnh Nhai) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm Việt Nam - Sơn 

La (huyện Mường La) với sự lựa chọn đầu tư: Phát triển cá tầm thương phẩm và cá 

tầm giống cùng những sản phẩm từ cá tầm. 

Hợp tác xã Hạnh Lợi là đơn vị đầu tiên được tỉnh Sơn La cấp phép nuôi cá tầm 

tại khu vực lòng hồ. Hiện Hợp tác xã đã có trên 3.000 con cá thương phẩm có trọng 

lượng từ 2 - 5kg và đang tiếp tục phát triển số lồng cá. Chị Nguyễn Thị Lợi - Chủ 

nhiệm Hợp tác xã cho biết: Được tỉnh Sơn La quan tâm động viên, khích lệ nên chúng 

tôi cũng mạnh dạn đầu tư. Qua 2 năm nuôi thử nghiệm cho thấy môi trường lòng hồ 

Thủy điện Sơn La phù hợp với việc phát triển cá tầm. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải 

nhập cá giống từ Đà Lạt nên rất tốn kém. Hiện giống cá tầm Nga mà chúng tôi đang 

nuôi có giá thương phẩm tới 300.000 - 350.000 đồng/kg. Nếu phát triển được đàn cá 

lớn thì việc xuất khẩu cá thịt, trứng cá, những sản phẩm từ cá sẽ rất thuận lợi... Hiện 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm Việt Nam - Sơn La đang đầu tư 

theo hướng này. 
TRIỂN VỌNG TỐT 

Đến với khu vực nuôi cá tầm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Cá tầm Việt Nam - Sơn La, chúng tôi được đưa ra khu vực nuôi cá cách biệt với bờ 

khoảng 20m bằng một chiếc phao nổi. Ông Nguyễn Văn Lan - kỹ sư thủy sản phụ 

trách kỹ thuật của công ty cho biết: Ngày khánh thành Nhà máy Thủy điện Sơn La 

chúng tôi cũng bắt đầu ra mắt cơ sở chăn nuôi này. “Trước đó, chưa ai dám nghĩ tới 

chuyện đầu tư phát triển cá tầm với số lượng lớn tại lòng hồ Thủy điện Sơn La, bởi 

đây là vùng nước nóng, khó thích hợp với loài cá nước lạnh như cá tầm. Thế nhưng 

được sự khuyến khích, quan tâm của ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, 



chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư vào đây. Hiện chúng tôi đã có hàng ngàn con cá tầm có 

trọng lượng từ 3 - 30kg; trong đó có hàng trăm con đang sinh sản. Tốc độ sinh trưởng 

của cá tầm ở đây rất tốt”. 

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm Việt Nam - 

Sơn La, ông Trần Văn Tuấn cho biết thêm: Từ đầu năm 2013, chúng tôi đã bắt tay vào 

thực hiện nhiều dự án về cá tầm tại địa bàn này với mong muốn biến tiềm năng thành 

hiện thực. Vừa qua, tỉnh Sơn La đã quy hoạch cho chúng tôi vùng sản xuất cá tầm tại 

lòng hồ thủy điện khu vực xã Mường Trai, huyện Mường La. Chúng tôi sẽ có thêm 

điều kiện thuận lợi để thực hiện 3 dự án lớn: Dự án giống và trứng cá tầm đen; dự án 

phát triển đàn cá thương phẩm; dự án liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

dân để phát triển nuôi cá tầm. Tổng mức đầu tư của các dự án này lên tới hơn 8.100 tỷ 

đồng. Riêng trong năm 2015 này, chúng tôi dự kiến thu hoạch trên 260 tấn cá tầm 

thương phẩm và một số sản phẩm khác từ cá tầm. Sau khi công ty ra đời, tại địa bàn 

Sơn La đã xuất hiện thêm một số đơn vị, cá nhân cũng quan tâm đầu tư phát triển chăn 

nuôi cá tầm ở nhiều vùng lòng hồ trong tỉnh. 
“MỞ RỘNG CỬA” ĐÓN CÁC ĐỐI TÁC CÙNG LÀM ĂN 

Bồng bềnh trên những chiếc phao nổi quanh các ao cá lồng, ông Nguyễn Văn 

Lan chỉ cho chúng tôi xem những con cá tầm dài tới hơn lm, to như cột nhà đang lượn 

lờ trong các hồ nuôi, ông bảo:  Những con cá từ hơn 12kg trở lên, tức là có độ tuổi 

khoảng 3 năm là có thể cho trứng. 5 ngày nữa chúng tôi sẽ thực hiện siêu âm những 

con cá có chửa để tính toán thời gian thu hoạch trứng đạt hiệu quả cao nhất. Mỗi kg 

trứng cá tầm (lấy giống từ nước Nga) có thể có giá lên tới 8.000 - 12.000USD. Thịt cá 

sau khi khai thác trứng, bán từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. 

Nói về khả năng phát triển nghề nuôi cá tầm ở Sơn La và tiêu thụ sản phẩm, 

ông Trần Văn Tuấn cho biết thêm: Tiềm năng phát triển là rất lớn. Nhiệt độ nước ở 

đây thích hợp, môi trường nước đảm bảo sạch sẽ với các nồng độ khoáng chất hợp lý. 

Chính vì thế chúng tôi cũng vừa đầu tư thêm hàng chục tỷ đồng để làm thêm 10 lồng 

cá tròn cỡ lớn, phục vụ cho việc nuôi tạo giống trong lâu dài. Chúng tôi có sẵn những 

mối hàng trong và ngoài nước rất lớn, hiện nay nhiều khi họ đặt hàng mà phải từ chối 

vì không thể đáp ứng được khối lượng hàng. Chúng tôi mong muốn có nhiều hơn nữa 

những nhà đầu tư về đây cùng chung tay phát triển cá tầm. Tiềm năng của vùng lòng 

hồ này là vô tận. 

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kinh nghiệm, cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm. 

Chúng tôi rất mong có được sự hợp tác cùng phát triển cá tầm của các doanh nghiệp, 

doanh nhân, hộ nông dân, để hình thành sức cung ứng và cạnh tranh về cá tầm và sản 

phẩm từ cá tầm ngày một mạnh trên thị trường trong và ngoài nước” - ông Tuấn nói. 

“Chúng tôi mong muốn có nhiều hơn nữa những nhà đầu tư về đây cùng chung 

tay phát triển cá tầm với chúng tôi. Tiềm năng của vùng lòng hồ này lớn như vô tận. 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ kinh nghiệm, cung ấp giống và bao tiêu sản phẩm cho họ”. 

Ông Trần Văn Tuấn - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm 

Việt Nam - Sơn La. 
 

12. Phạm Hiển. HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: TỔ CHỨC KHÁM, TƯ VẤN, 

ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT CHO NGƯỜI CAO TUỔI / Phạm Hiển // Người cao 

tuổi.- Ngày 22/10/2015.- Số 169.- Tr.2. 
 



Thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2012 - 2015, 

Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Trung tâm Các bệnh xã hội tỉnh Sơn La tổ 

chức 3 đợt khám, tư vấn bệnh mắt cho 468 người cao tuổi; sàng lọc để điều trị bệnh 

mắt cho 112 người cao tuổi. Rút kinh nghiệm từ đợt 1 tổ chức khám tại Bệnh viện Đa 

khoa huyện, do đường xa, người cao tuổi đi lại khó khăn, nên đợt 2 và đợt 3 tiến hành 

tại các phòng khám khu vực, người cao tuổi đến khám đông hơn. Quỹ “Mắt sáng cho 

người cao tuổi” huyện hỗ trợ mỗi bệnh nhân người cao tuổi mổ mắt từ 100 đến 500 

nghìn đồng; có 112 người cao tuổi được hỗ trợ số tiền hơn 30 triệu đồng, Quỹ “Mắt 

sáng cho người cao tuổi” của các Hội cơ sở hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt hơn 10 triệu 

đồng. Người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được thanh toán kịp thời chi phí điều trị. 
 

13. Hồng Hạnh. DÂN BẢN THOÁT NGHÈO NHỜ CÂY CÀ PHÊ / Hồng Hạnh 

// Pháp luật Việt Nam.- Ngày 23/10/2015.- Số 296.- Tr.12. 
 

Gần 20 năm kể từ ngày đầu được trồng tại Sơn La, đến nay cà phê đã trở 

thành cây công nghiệp chủ lực, tạo việc làm và thu nhập lớn cho người dân nơi 

đây... 
CÀ PHÊ “SOÁN NGÔI” 

Sơn La có nhiều vùng trọng điểm trồng cà phê như: Xã Chiềng Ban, Chiềng 

Mung (huyện Mai Sơn), Chiềng Pha, Tòng Cọ (huyện Thuận Châu) và một số xã trên 

địa bàn Thành phố Sơn La. Trong đó, xã Chiềng Ban là một xã đi đầu với diện tích 

trồng cà phê lên đến 1.200ha, chiếm 77% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn 

xã với 98% các hộ tham gia trồng. 

Bắt đầu được trồng từ năm 1997 với diện tích 20ha, đến nay diện tích trồng cà 

phê của Chiềng Ban đã ngày một tăng lên, chiếm vị trí quan trọng và dần thay thế các 

cây trồng khác như mía, sắn, ngô,... Với sản lượng cà phê hàng năm đạt từ 10 - 14 tấn 

quả tươi/ha, doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ cà phê trong xã đạt 

trên 18 triệu đồng/người/năm. Với l ha cà phê cho thu nhập gấp 3,2 lần so với trồng 

sắn, gấp 2,4 lần so với trồng ngô 2 vụ. 

Chị Lường Mai (xã Chiềng Ban) chia sẻ, khoảng những năm 2000, nhà chị 

sống dựa vào vài ruộng ngô nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu. Hai vợ chồng 

quyết định chuyển sang trồng cà phê, vào độ thu hoạch mỗi tháng cũng thu được 3 - 

3,5 triệu đồng. Theo chị, thu nhập ngày một ổn định, cuộc sống cũng dần đầy đủ hơn, 

gia đình có “đồng ra đồng vào”, sắp tới có thể mua thêm đất để mở rộng diện tích 

trồng. 

Từ những lợi nhuận thiết thực đó, năm 2014 tỉnh Sơn La quyết định áp dụng thí 

điểm công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel để cà phê đạt năng suất cao. Hệ thống này 

giúp cho nông dân giảm được 2/3 công lao động và trồng được cây cà phê mập hơn, 

hạt to hơn, chín đều hơn so với cách làm thông thường. 
LÀM GIÀU NHỜ CÀ PHÊ 

Ông Đặng Đình Thị, Trưởng bản Hoa Mai, xã Chiềng Ban cho biết, nhà ông có 

2ha cà phê đang vào thời kỳ thu hoạch. Nhờ dùng công nghệ tưới nhỏ giọt nên mỗi 

năm gia đình ông thu được gần 30 tấn cà phê tươi, trừ mọi chi phí, thu lãi được trên 

150 triệu đồng. Cộng thêm những nguồn thu nhập từ chăn nuôi, gia đình đã có chi phí 

để nuôi 4 người con ăn học ở Hà Nội và xây dựng hoàn chỉnh được công trình nhà ở 

với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng... 



Bà Quàng Thị Khởi, bản Củ 2 cho biết, nhà bà có gần 3ha cà phê đang vào độ 

thu hoạch, cộng thêm thu mua hạt cà phê tươi về chế biến để bán thành phẩm nên mỗi 

năm đem lại cho gia đình bà thu nhập gần 300 triệu đồng. Cũng nhờ đó mà gia đình bà 

Khởi có cuộc sống khá giả hơn và còn đạt được  

danh hiệu Gia đình kinh tế giỏi cấp Trung ương. 

Ngoài gia đình ông Thị, bà Khởi, trên địa bàn xã Chiềng Ban còn rất nhiều 

những hộ khác vươn lên trở thành “đại gia” phố núi Tây Bắc từ cây cà phê, đưa tỷ lệ 

hộ khá và giàu lên đến trên 70%. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Xương, Phó chủ tịch UBND xã Chiềng 

Ban khẳng định, nhờ có cây cà phê, kinh tế chung của toàn xã đi lên trông thấy, tỷ lệ 

hộ nghèo đã giảm xuống còn 7,8% và trở thành xã trọng điểm về sản xuất kinh tế của 

toàn huyện. Ông Xương cũng cho biết thêm, hiện xã cũng luôn có những chủ trương 

đổi mới để phát triển và giúp bà con sản xuất đạt được hiệu quả cao… 

“Từ việc trồng cây cà phê, thu hoạch và chế biến để bán thành phẩm, người 

dân Sơn La đã dần thoát nghèo và giàu lên từng ngày. Tuy nhiên, điều mà người dân 

và cấp chính quyền nơi đây trăn trở là làm sao để chất lượng sản phẩm cà phê đáp 

ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Sơn La vẫn đang mong lắm những “bà đỡ” doanh nghiệp 

giúp chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm để cây cà phê “bám rễ” lâu 

bền...”. 
 

14. Phạm Quỳnh. MƯỜNG LỰM - TÍN HIỆU VUI TỪ TRỒNG NGÔ CHUYỂN 

DẦN SANG TRỒNG CỎ CHĂN NUÔI GIA SÚC / Phạm Quỳnh // Tạp chí 

Thanh niên.- Ngày 24/10/2015.- Số 39.- Tr.46-47. 
 

Bởi chị đã tính toán rất kỹ, 01 ha trồng ngô của gia đình chị trong một 

năm chỉ thu được khoảng 06 tấn, trừ đi các khoản chi phí, tiền công cả năm vất 

vả còn lại 6 - 7 triệu đồng, tương đương với nuôi 02 con dê nái cho sinh sản và 

bằng một nửa so với nuôi 01 con bò nái hoặc nuôi 01 con bò thịt trong một năm.

  
SÁNG KIẾN NẢY SINH TỪ BÁM SÁT THỰC TIỄN VÀ GẦN DÂN 

Trên chuyến xe taxi về thị trấn Thuận Châu, chàng thanh niên cao to vạm vỡ 

từng là thầy dạy võ thuật nay chuyển sang nghề “cầm vô - lăng” đem những băn 

khoăn của mình ra kể với tôi về cái khó, cái nghèo của bà con miền núi tỉnh Sơn La. 

Nhưng rồi anh chợt vui vẻ hẳn lên và cứ tấm tắc khen một cán bộ trẻ nào đó mà anh 

chưa nhớ ra tên ở huyện Yên Châu đã táo bạo đứng lên hô hào bà con phá bỏ một 

phần diện tích trồng ngô - một cây lương thực chủ lực từ lâu đời của bà con - để 

chuyển sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc. Ấn tượng mạnh bởi câu chuyện đó, 

tôi đã tìm về xã Mường Lựm và người cán bộ trẻ đó là Phạm Đức Long - Bí thư Đảng 

ủy xã. 

Xã Mường Lựm thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có diện tích trồng ngô 

465,7ha, năng suất bình quân 69,4 tạ/ha, sản lượng 3.264,4 tấn/vụ. Đời sống của 

người dân trong xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và cây ngô là cây chủ lực. 

Tuy nhiên giá ngô giống, phân bón, thuốc trừ cỏ cao, bên cạnh đó do phải mua chịu 

giống, phân bón nên trừ tất thảy mọi khoản chi phí thu nhập còn lại của người dân 

không được là bao, cho nên 52% số hộ dân trong xã thuộc diện hộ nghèo, cao hơn 

nhiều so với bình quân chung của tỉnh và cả nước. 



Sau nhiều lần đến tận nhà các hộ dân tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất làm 

ăn, nhận thấy chăn nuôi gia súc cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn so với trồng ngô, 

nhưng ngặt nỗi đàn gia súc của xã chủ yếu là chăn thả rông tự nhiên, chưa có hộ dân 

nào nuôi gia súc nhốt chuồng, nên đàn trâu, bò, dê của bà con trong xã đã phá hoại 

ruộng nương, làm ảnh hưởng tới mùa màng, vì thế mà công tác phòng  

chống dịch bệnh và chăm sóc phát triển đàn gia súc cũng không mấy hiệu quả. 

Để giải bài toán này, anh Phạm Đức Long (khi đó 36 tuổi) - một cán bộ trẻ mới 

được huyện ủy điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Mường Lựm tháng 3/2014 đã 

đem trăn trở của mình ra bàn bạc trong thường trực và Thường vụ Đảng ủy xã. Và 

ngày 29/9/2014, Nghị quyết số 60 - NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường 

Lựm với nội dung chuyển đổi từ trồng ngô lấy hạt sang trồng cỏ nuôi gia súc nhốt 

chuồng trên địa bàn xã đã ra đời, được chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xã 

cùng quyết tâm đồng loạt triển khai xuống tới các bản và từng hộ dân. 

Để khuyến khích bà con nông dân đầu tư vào chăn nuôi phát triển đàn gia súc, 

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Châu đã cấp 44kg hạt giống 

cỏ Sudan lai (tương đương 11ha) cho xã Mường Lựm. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 

10 con bò cái sinh sản cho 10 hộ nghèo của xã trong khuôn khổ Dự án “ngân hàng 

bò”. 

Hội Nông dân và Ban Xóa đói giảm nghèo của xã đã làm việc với Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện, đồng thời hướng dẫn bà con làm thủ tục được vay vốn. 

Khuyến nông và Đoàn Thanh niên xã đã tuyên truyền và hướng dẫn đến từng hộ dân 

về kỹ thuật trồng cỏ, chế biến, bảo quản thức ăn cho gia súc; kỹ thuật chăn nuôi, chăm 

sóc, vệ sinh thú y, phát triển sinh sản cho đàn gia súc. 

Trong dịp làm việc với bản Na Ban, sau khi anh Long gợi ý bà con trong bản 

dành một khoảnh đất để nuôi nhốt tập trung, thì trưởng bản Cà Văn Hoàn và bí thư chi 

bộ của bản là Cà Văn Soan đã nảy ra sáng kiến vận động 25 hộ gia đình trong bản góp 

gần 70 triệu đồng mua 1.287m lưới thép về rào hai đầu khu vực nương rẫy ở Nặm 

Thúm - Thẳm Hẹt rộng 28ha đang trồng ngô để chuyển dần sang trồng cỏ và nuôi gia 

súc nhốt chuồng. 

Không quản ngại đường trơn, lầy lội - hậu quả để lại của cơn mưa lúc nửa đêm 

về sáng - Bí thư Long cùng hai cán bộ bản Na Ban vẫn hăng hái cuốc bộ đưa tôi vào 

Nặm Thúm - Thẳm Hẹt. Chỉ sung sức được chừng vài chục phút ban đầu với những 

triền dốc thoai thoải, giữa cái nắng ganh mưa cả bốn chúng tôi đều thấm mệt, ai nấy 

mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi túa ra ròng ròng trên mặt, ướt đầm cả quần áo. Càng vào 

gần hủm trồng cỏ, những con dốc càng cao như dựng đứng ngay trước mặt. Nhiều lần 

ý định quay trở lại đã thoáng qua đầu, nhưng rồi tất cả chúng tôi đều quyết tâm lê từng 

bước chân nặng trịch bùn đất, kiên nhẫn nhích từng bước, từng bước... Sau khoảng 

hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm bởi đã vượt qua được đỉnh 

dốc cao nhất. Đây là đỉnh dốc thứ sáu, cũng là đỉnh dốc cuối cùng gian lao nhất trong 

hành trình. Từ đây, con đường đi đến các hộ trồng cỏ nuôi trâu bò nhốt chuồng khá 

thuận lợi và bằng phẳng. Nhưng do cái mệt đã ngấm đến rã rời, tôi đề nghị Bí thư 

Long mượn chiếc xe máy của vợ chồng trẻ đang thu hái ngô bên đường để trưởng bản 

Hoàn chở đi nốt đoạn đường ngắn ngủi còn lại, đến nơi tác nghiệp. 

Tại nơi rào chắn, phần chặn ngang con đường mòn quen thuộc bà con vẫn 

thường đi lại hàng ngày được làm bằng những thanh gỗ khá chắc chắn, có hai cánh 

cổng thường xuyên chốt chặt và chỉ mở khi các hộ dân có nhu cầu, kế đó là thang gỗ 



dành cho người đi bộ dễ dàng trèo qua lại, nhưng lại đủ cao và vững chãi ngăn gia súc 

không thể vượt qua được. Hai bên cạnh phần rào gỗ là hàng rào dây thép sáng trắng 

lên dưới nắng mặt trời, chạy dài xa tít tắp băng qua những nương ngô, bãi cỏ vươn tới 

tận chân dãy núi cao vút, hiểm trở. Chọn một gò đất cao bên đường, chúng tôi phóng 

tầm mắt ra bao quát cả thung lũng rộng lớn, xa xa thấp thoáng những nhà chòi canh 

nương, những chuồng nuôi nhốt gia súc bé xíu bên những triền đồi cỏ đang lên xanh 

mướt. 
TÍN HIỆU VUI TỪ TRỒNG NGÔ CHUYỂN DẦN SANG TRỒNG CỎ VÀ PHÁT 

TRIỂN CHĂN NUÔI GIA SÚC 

Bất chợt tôi rẽ xuống một gia trại nằm trên ngọn đồi khá bằng phẳng, phía 

ngoài có bàn thái cỏ tự tạo của chủ nhân, phía cuối cùng là khu vực nuôi nhốt bò, bên 

tay phải lối vào là chiếc ao và cạnh đó là căn nhà nhỏ, cách chừng vài chục thước là 

khu nuôi lợn, phía dưới vạt đồi là hàng trăm cây chuối đang lên xanh tốt cũng là 

nguồn thức ăn dự trữ cho bò. Chủ nhân của gia trại là chàng trai 28 tuổi Cà Văn 

Nghiên, một điển hình cấp huyện về phát triển kinh tế trong đợt tuyên dương các cá 

nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của 

huyện Yên Châu vừa qua. 

Khi đảng bộ xã có chủ trương trồng cỏ và phát triển đàn gia súc, được sự động 

viên của cán bộ bản, Cà Văn Nghiên đã đầu tư khoản thu nhập có được từ trồng ngô 

và nuôi lợn mấy năm nay mua thêm 05 con bò. Đến nay, gia đình anh đã có cả thảy 10 

con bò (kể cả 03 con bê non mới được đàn bò sinh sản), trong đó có 04 con đang có 

chửa, như vậy đến tháng 5/2016 đàn bò của anh sẽ tăng thêm 04 con nữa. Anh dự tính 

nguồn thu nhập để sinh sống của gia đình cho đến vài năm nữa cũng chưa cần đến bán 

bò, mà chỉ cần thu hoạch từ chăn nuôi thường xuyên hơn 30 con lợn bản địa, 50 - 70 

con gà và trồng ngô là đủ. Khi đàn bò phát triển đến 20 - 30 con, anh mới tính đến bán 

tỉa từ đàn bò để đầu tư sang nuôi trâu, dê, mở rộng gia trại và kiến thiết nhà cửa. 

Gia đình chị Lò Thị Nâng, tháng 9 năm ngoái được Nhà nước cấp cho 01 con 

dê nái từ nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Chỉ sau dăm 

tháng miệt mài chăn dắt, dê mẹ đã đẻ ra thêm 02 chú dê con. Đến tháng 10 này, dê mẹ 

lại tiếp tục sinh nở. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm dê nái sẽ đẻ 02 lứa, mỗi lứa 02 con, 

rồi dê nái con lại tiếp tục sinh nở thì 2 - 3 năm tới chị sẽ có đàn dê lên đến 10 - 15 con, 

khi đó chị sẽ bán bớt đi để đầu tư vào mở rộng diện tích trồng cỏ nuôi bò. Bởi chị đã 

tính toán rất kỹ, 01 ha trồng ngô của gia đình chị trong một năm chỉ thu được khoảng 

06 tấn, trừ đi các khoản chi phí, tiền công cả năm vất vả còn lại 6 - 7 triệu đồng, tương 

đương với nuôi 02 con dê nái cho sinh sản và bằng một nửa so với nuôi 01 con bò nái 

hoặc nuôi 01 con bò thịt trong một năm. 

Tính đến tháng 5/2015, chỉ sau 08 tháng triển khai thực hiện chủ trương chuyển 

đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ chăn nuôi gia súc nhốt chuồng, cả xã 

Mường Lựm đã có 504 hộ/647 hộ dân sinh sống ở cả thảy 12 bản phấn khởi tham gia 

phong trào trồng cỏ phát triển chăn nuôi gia súc nhốt chuồng; diện tích trồng cỏ đã 

tăng 7,6ha (từ 13,3ha lên 20,9ha); đàn bò tăng 190 con (từ 578 con lên 768 con), đàn 

trâu tăng 37 con (từ 832 con lên 869 con). Trong đó bản Na Ban dẫn đầu phong trào 

thi đua với 27/32 hộ hăng hái tham gia, đến tháng 9/2015 đã chuyển 9,6ha trồng ngô 

sang trồng cỏ, đàn bò tăng 23 con (trong đó đầu tư mua mới là 15 con). Tiêu biểu như 



hộ gia đình trẻ Cà Văn Hoàn với 04 con bò, 03 con trâu (trong đó mua mới là 03 con 

bò và 01 con trâu), gia đình Cà Văn Soan với 02 con trâu, 03 con bò và 04 con dê, gia 

đình ông Hoạt với 5 con bò, ông Anh 8 con bò, ông Quynh 7 con bò, ông È 7 con bò 

và 1 con trâu… 

Khi biết tôi thu thập thông tin để viết bài, anh Phạm Đức Long (Bí thư Đảng ủy 

xã) cứ phân trần: Kết quả này là công sức của tập thể Đảng bộ xã và bà con nhân dân 

chứ không phải của em đâu ạ! Nhưng tôi biết và rất nhiều người trong xã, trong huyện 

và cả đến người lái taxi xa xôi ở tỉnh... cũng đều biết có công góp sức rất lớn của anh, 

người cán bộ trẻ không ngại việc khó, củng cố được niềm tin của nhân dân vào cán 

bộ, làm thay đổi căn bản tập quán chăn nuôi gia súc thả rông của bà con, giảm được 

đáng kể số lượng trâu bò chết hàng năm do bị đói rét, bệnh tật. Và đặc biệt đã từng 

bước dịch chuyển cơ cấu kinh tế của mỗi hộ gia đình và cả xã theo hướng giảm dần 

diện tích trồng ngô chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi gia súc nhốt chuồng. Mở ra hướng 

chăn nuôi hàng hóa, tạo sinh kế ổn định, lâu dài cho bà con tái định cư Thủy điện Sơn 

La cũng như đồng bào 06 dân tộc anh em cùng sinh sống trong xã. 
 

15. Phạm Quỳnh. CHUYỆN VỀ CỰU BÍ THƯ ĐOÀN VÀ GẦN 20 NĂM LÀM 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Ngày 

24/10/2015.- Số 39.- Tr.30-31. 
 

Sau 4 tiếng đồng hồ kiên quyết truy hỏi, bằng những lý lẽ chặt chẽ, xác 

đáng của ông, đối tượng đã không chứng minh được mục đích mang súng vào 

rừng ngày hôm trước làm gì, buộc phải cúi đầu nhận tội và khai ra thêm 05 đồng 

phạm. Từ đó đến nay, nạn mất trộm trâu bò ở xã không còn xảy ra nữa. 
KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ KHI LÀM BÍ THƯ ĐOÀN XÃ 

Theo gia đình kể lại, ông sinh năm Kỷ Hợi (1959), đúng vào dịp Nhà nước tổ 

chức họp Quốc hội và có Phó chủ tịch xã Thào Sùng Lử dân tộc Mông ở bản Pá 

Khôm cùng xã đến chơi đã đặt tên cho ông là Hội. Năm lên 6 tuổi thì bố mất, gia cảnh 

gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mẹ và các chị vẫn chắt chiu dành dụm cho ông đi học 

hết cấp 1 ở xã, rồi lại tiếp tục khăn gói xa gia đình ra thị trấn huyện học hết cấp 2. Ở 

tuổi của ông thời bấy giờ học hết cấp 2 là hiếm hoi lắm, và càng là của quí hiếm đối 

với đồng bào dân tộc Thái sống ở một xã miền núi xa xôi cách trở như quê ông - 

Mường Lựm - nơi được gọi là vùng đất bị bỏ quên theo tiếng của đồng bào Thái. 

Thấy chàng trai trẻ Hà Minh Hội tuổi mới ngoài đôi mươi, hoạt bát chăm chỉ 

lại có cái chữ Bác Hồ, bà con tín nhiệm bầu anh vào ban kiểm soát hợp tác xã, rồi phó 

chủ nhiệm hợp tác xã và là thủ lĩnh thanh niên của xã từ năm 1987 - 1990. 

Trước đó mấy năm, các phong trào hoạt động của thanh niên trong xã giảm sút 

rõ rệt, do đời sống kinh tế của cả nước rơi vào khó khăn thiếu đói lương thực triền 

miên. Anh Hội đã không ngại gian khổ, cần mẫn trèo đèo, lội suối băng rừng ròng rã 

suốt mấy tháng trời đến với các bản vùng cao ở trên đỉnh núi gần như quanh năm 

sương mù che phủ, vận động từng người còn đang trong độ tuổi thanh niên tham gia 

tái lập chi đoàn ở bản Giảo và Ôn Ốc. Cho đến nay anh vẫn tự hào bởi chi đoàn thanh 

niên ở hai bản đó vẫn hoạt động có hiệu quả, nhất là chi đoàn bản Ôn Ốc luôn là chi 

đoàn điển hình nhất trong số 12 chi đoàn của đoàn xã. 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian làm công tác đoàn còn đọng lại sâu sắc 

trong anh suốt mấy chục năm qua là những ngày hội vui xuân đón tết do Đoàn xã tổ 



chức, với rất nhiều các tiết mục múa, hát, trò chơi đẩy gậy, ném còn, đu quay... mang 

đậm sắc thái dân gian của đồng bào các dân tộc rẻo cao miền núi Tây Bắc. Những 

ngày này, không chỉ là ngày hội của tuổi trẻ mà còn là ngày hội của bà con từ các bản 

làng trong xã cùng về đây tham dự. 

Tính từ khi chuyển sang làm Phó Công an xã năm 1995 và Trưởng Công an xã 

từ năm 1997 cho đến nay, ông Hà Minh Hội đã có hơn 20 năm làm công an xã trong 

đó có 18 năm làm Trưởng Công an xã. Hiện nay ông là Trưởng Công an xã dày dạn 

kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ, có nhiều thành tích phá án cũng như ổn định tình 

hình an ninh trật tự tại địa phương nhất ở huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La). 
KỲ TÍCH PHÁ ÁN MẤT BÒ VÀ BẮT TỘI PHẠM MA TÚY 

Đã 10 năm trôi qua, mà bà con trong xã vẫn kể cho nhau nghe về kỳ tích phá án 

của ông Trưởng Công an xã - Hà Minh Hội. Năm ấy (2005), gia đình ông Hà Nà Tấu 

(bản Na Ban) báo với công an xã bị mất con bò khi chăn thả ở khu rừng trên quả núi 

cao cách trung tâm xã quãng 10km đường đèo dốc hiểm trở. Mặc cho một số ý kiến 

ngăn cản cho rằng hiện trường đã bị xáo trộn, không đi xác minh nữa. Ông vẫn nhanh 

chóng thành lập tổ công tác gồm 03 đồng chí, do ông dẫn đầu khẩn trương lên xác 

minh hiện trường. 

Dấu vết còn sót lại là đống phân bò cùng máu me loang lổ, cho biết các đối 

tượng đã mổ bò chia nhau tẩu tán hết xương thịt. Ông Hội yêu cầu mọi người cởi áo 

quấn qua mũi và miệng làm khẩu trang, rồi chia nhau ra xung quanh vạch từng chiếc 

lá, bới thật kỹ càng từng chút, từng chút... đống phân to đùng được trút ra từ dạ dày, 

ruột non, ruột già của con bò xấu số. Mặc cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cộng với 

cái nóng như rang trên chảo lửa của những trận gió Lào thổi liên hồi giữa buổi trưa 

tháng tư và cơn khát của anh em sau hơn 3 giờ đồng hồ vừa leo núi cắt rừng, vừa kiên 

trì tìm kiếm. Chợt ông Hội bới được một viên đạn chì 9 ly nằm lẫn trong đống phân 

tươi. Tất cả anh em đều mừng rỡ như quên đi cơn mệt nhọc, bởi đã xác định được 

nguyên nhân cái chết của con bò. 

Ngay lập tức ông báo cáo lên trên xin lệnh kiểm tra vũ khí vật liệu nổ của các 

hộ dân bản Kháu Khoang trên ngọn núi đó. Trong khi đợi lệnh, ông và tổ công tác lên 

bản tìm vào một quán hàng nhỏ để nắm tình hình. Là quán bán hàng nên người dân 

trong bản vẫn thường xuyên qua lại, trong đó có một nam thanh niên đến xin chút dầu 

nhớt. Bằng linh tính nghề nghiệp, ông Hội nhận định khả năng nam thanh niên xin dầu 

nhớt về để thông súng. Tiến hành xác minh, ông được biết đối tượng có một khẩu 

súng săn. Bàn bạc nhanh với anh em trong tổ, ông quyết định triệu tập đối tượng về xã 

làm việc. Sau 4 tiếng đồng hồ kiên quyết truy hỏi, bằng những lý lẽ chặt chẽ, xác đáng 

của ông, đối tượng đã không chứng minh được mục đích mang súng vào rừng ngày 

hôm trước làm gì, buộc phải cúi đầu nhận tội và khai ra thêm 05 đồng phạm. Từ đó 

đến nay, nạn mất trộm trâu bò ở xã không còn xảy ra nữa. 

Vụ án vây bắt tội phạm ma túy cách đây đã 03 năm, cũng được nhân dân và 

đồng nghiệp càng thêm khâm phục tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm và tư duy 

phá án của ông. 

Hôm đó, ông được lệnh phối hợp với Đội Phòng chống ma túy Công an huyện 

phục kích bắt đối tượng buôn bán ma túy nhưng giả làm người bán chổi tại địa bàn 

bản Nà Nắng (Mường Lựm) giáp ranh bản Nậm Lin, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên. 

Khi phát hiện ra 02 đối tượng đã lọt vào ổ mai phục, quan sát kỹ đối tượng, kinh 

nghiệm cùng linh cảm đã mách bảo ông Hội báo với tổ phục kích chặn đầu rằng đối 



tượng đi trước không có hàng, đối tượng đi sau mới có hàng. Khi cả bốn tổ phục kích 

chặn đầu, khóa đuôi và hai bên sườn bất ngờ ập tới, thì một tình huống nảy sinh xảy ra 

ngoài dự kiến - khi đối tượng đi sau (là người quen cùng xã) chủ động chào và bắt tay 

ông. 

Qua tiến hành kiểm tra rất kỹ trên người đối tượng, tổ công tác vẫn không phát 

hiện ra chỗ cất giấu ma túy. Nhận định đối tượng đã kịp ném ma túy phi tang, anh em 

cố gắng nhịn đói, nhịn khát kiên trì tìm kiếm trong suốt 3 giờ đồng hồ từng hốc đá, 

lùm cây nằm trong bán kính hàng chục mét xung quanh nơi tạm giữ đối tượng. Khi 

mọi nỗ lực đã trở nên tuyệt vọng, cả tổ phục kích định rút quân, thì ông Hội vẫn kiên 

định đề xuất gắng tìm, đừng để mất hy vọng. 

Một suy nghĩ mong manh chợt lóe lên trong đầu, ông tiến đến yêu cầu đối 

tượng đứng lên để kiểm tra khu vực hắn ngồi. Nhẹ nhàng gạt những đám lá cây, ông 

quan sát thật kỹ và phát hiện ra một khoảnh đất có dấu hiệu không bình thường, đưa 

tay bới nhẹ ông tìm thấy 01 gói nilon nhỏ có chứa bột màu trắng. Thấy vậy mặt đối 

tượng biến sắc xám ngắt, vội vàng thành khẩn khai nhận đó là ma túy mà đối tượng 

mang đi bán kiếm lời. 

Thì ra khi biết là bị phục kích, chỉ trong tích tắc đối tượng đã kịp trấn tĩnh, lợi 

dụng lối mòn cây cối che khuất tầm nhìn đã kịp thả gói ma túy luôn cầm trong tay thả 

xuống đất, dùng mũi chân day thật mạnh gói ma túy lẫn trong đám đất và lá cây khô 

rồi ngồi ngay tại khu vực đó. Nhưng thủ đoạn tinh ranh của hắn vẫn không thể qua 

được con mắt nhà nghề, dày dạn kinh nghiệm của Trưởng Công an xã - Hà Minh Hội. 

Tuy còn đang sung sức trong công việc, nhưng đến tháng... ông sẽ về nghỉ chế 

độ theo quy định của Nhà nước, để lại công việc cho các đồng nghiệp trẻ được đào tạo 

quy chuẩn tiếp tục thực hiện. Ông thanh thản trở về cuộc sống vui thú điền viên cùng 

gia đình sau mấy chục năm trời công tác với những kỷ niệm đẹp dành cho tuổi trẻ và 

bà con trong xã khi là thủ lĩnh thanh niên, cùng với những kỳ tích phá án khi là 

Trưởng Công an xã. 
 

16. Quỳnh Nga. ĐỘC ĐÁO NƠI BÒ “XẾP HÀNG” ĐI VẮT SỮA / Quỳnh Nga // 

Tiền phong.- Ngày 24/10/2015.- Số 297.- Tr.6. 
 

Quy trình chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu được tuân thủ nghiêm ngặt từ 

khâu trồng thức ăn, chăm sóc bò đến vắt sữa, bảo quản, chế biến để tạo nên dòng 

sữa mát lành khi đến tay người tiêu dùng. 
NGÚT NGÀN THẢO NGUYÊN XANH 

Từ Quốc lộ 6, rẽ vào những con đường đồi ở Mộc Châu (Sơn La) là những 

cánh đồng ngô, cỏ xanh ngút tầm mắt. Đây là vùng nguyên liệu cây thức ăn cho vùng 

chăn nuôi bò sữa của Công ty Cổ phầnP Giống bò sữa Mộc Châu (Mochaumilk). 

Vừa chất đầy những thân ngô lên chiếc xe kéo, anh Lê Văn Đức (Tiểu khu 

19/5, thị trấn Nông trường Mộc Châu) hồ hởi: “Đây là lứa ngô thứ 3 gia đình tôi trồng 

theo quy trình VietGAP. Nhờ sự hướng dẫn của các kỹ sư của công ty, năng suất ngô 

cao hơn, lượng phân bón được sử dụng ít và đúng cách. Vừa đảm bảo ngô sạch làm 

thức ăn cho bò vừa giảm bớt chi phí, lại an toàn cho chính mình”. 

Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc Mochaumilk cho biết: “Chương trình 

liên kết với người dân trong vùng để trồng và cung cấp thức ăn cho chăn nuôi bò sữa 

của công ty đang cho kết quả rất tốt. Riêng vụ xuân hè 2015, công ty đã mua trên 



80.000 tấn ngô cây cả bắp để ủ ướp, 12.000 tấn ngô hạt khô, 3.500 tấn sắn khô tại địa 

phương. Các chương trình trên đã tạo công ăn việc làm cho trên 1.000 lao động với 

thu nhập khá”. 

Theo lãnh đạo Mochaumilk, Mộc Châu có thế mạnh về khí hậu mát lành, thuận 

lợi cho việc trồng cây nguyên liệu như ngô, cỏ. Nghề chăn nuôi bò sữa Mộc Châu đã 

phát triển từ những năm 1958. Đến nay, mỗi người dân ở đây như một kỹ sư về trồng 

trọt, chăn nuôi. 

Hiện thức ăn cho bò sữa có nhiều loại. Trong đó chủ yếu là thức ăn tươi như 

cỏ, ngô; thức ăn phối trộn theo khẩu phần tổng hợp (TMR) và rỉ mật mía. Ngoài lượng 

cỏ, ngô tươi cho bò ăn hàng ngày, đến mùa thu hoạch, ngô sẽ được băm nhỏ, dùng 

công nghệ ủ yếm khí.  

Mỗi gia đình, trang trại bò đều có hầm ủ để đảm bảo lượng thức ăn cho bò 

quanh năm. Mộc Châu cũng là một trong những nơi đi đầu trong việc áp dụng quy 

trình VietGAP trong trồng trọt và chăn nuôi bò sữa cho toàn bộ các hộ chăn nuôi 

trong công ty. 

Nhờ sự liên kết, tạo được vùng nguyên liệu thức ăn ổn định, quy mô trang trại 

của các hộ chăn nuôi liên tục mở rộng. Hiện quy mô trung bình của các hộ là 32 con 

bò/trại, nhiều trang trại có quy mô gần 200 con/hộ, góp phần phát triển sinh kế của 

người dân địa phương, đồng thời thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững. Hiện 

tổng đàn bò sữa ở Mộc Châu đã lên tới 18.000 con, cung cấp khoảng 180 tấn sữa/ngày 

ra thị trường. 
BÒ TẮM MÁT, XẾP HÀNG ĐỢI GỌI TÊN ĐI… VẮT SỮA 

Chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình ông Lâm Thanh Trân (Tiểu khu 

19/5) - một người từng được mệnh danh “Vua bò sữa Mộc Châu”. Cuối giờ chiều, 

trang trại của ông nhộn nhịp người cắt cỏ tươi, người lấy thức ăn ủ chua, người dọn 

dẹp chuồng… phục vụ cho gần 100 con bò.  

Đúng 4 giờ chiều, ông Trân thay quần áo bảo hộ lao động, đi ủng, đeo găng tay 

rửa sạch bộ dụng cụ chuẩn bị vắt sữa bò. Dọn dẹp, rửa sạch máy vắt, thùng đựng sữa, 

ông Trân bắt đầu công đoạn vắt sữa. 

Ông gọi tên theo số hiệu như 10, 13, 19… lập tức từng cô bò mang số hiệu 

được gọi thủng thẳng bước vào vị trí vắt sữa. Sau khi được tắm mát, sạch sẽ, núm vú 

chân không lần lượt chụp vào. Hết mỗi đợt, bò vắt xong về chuồng, lượt bò khác vào 

vị trí… 

Ông Phạm Hải Nam, Phó tổng giám đốc Mochaumilk cho biết, cũng giống như 

hộ ông Trân, nhiều năm lại đây, nông dân Mộc Châu đã có quy trình sản xuất khép 

kín, có máy vắt sữa và các thiết bị đồng bộ để bảo quản sữa nhằm giữ chất lượng sữa 

được tốt nhất trước khi giao cho nhà máy. 

Mọi tiêu chuẩn ở đây đều phải thực hiện rất nghiêm túc theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật. Quy trình vắt sữa được thực hiện bằng máy. Bò được tắm rửa hai lần/ngày. 

Trước khi vắt sữa, bầu sữa bò phải được phun rửa sạch để đảm bảo vệ sinh.  

Sau khi thu mua sữa bò mới vắt ra ở nhiệt độ 35 - 37 độ C sẽ được chuyển 

xuống bảo quản ở nhiệt độ 2 - 4 độ C và kiểm tra nhanh độ tươi của sữa để phân loại. 

Tiếp đó lấy mẫu của tất cả các bình sữa để kiểm tra các chỉ tiêu như: Nhiệt độ, hàm 

lượng chất khô, chất béo, tỷ lệ vi sinh… trong sữa. 



Theo ông Nam, hàng tháng, công ty cũng cử một đội ngũ nhân viên kỹ thuật 

đến kiểm tra từng hộ chăn nuôi về các điều kiện chăn nuôi sau đó chấm điểm đánh giá 

từng hộ. Hết quý công ty sẽ tổng kết một lần, hộ nào đạt loại tốt, sữa đạt loại một sẽ 

được trả thưởng thêm 800 đồng/kg. 

Hiện Mochaumilk có 18 điểm thu mua sữa tươi đặt gần trại bò của người nuôi, 

nên việc mua, kiểm tra chất lượng và đảm bảo sữa được tốt, chất lượng cao. 

Theo ông Nam, nông dân nuôi bò có nhiều loại cỏ tốt, bò được chăm sóc sức 

khỏe và hưởng dịch vụ thú y miễn phí, bò được thụ tinh miễn phí với nguồn giống cao 

sản tốt, sữa chất lượng cao nên được thu mua với giá thuộc hàng cao nhất cả nước. 
 

17. Trương Thúy Hằng. TẠO VIỆC LÀM CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU 

SỐ Ở MỘC CHÂU / Trương Thúy Hằng // An ninh biên giới.- Ngày 25/10/2015.- 

Số 43.- Tr.11. 
 

Chúng tôi có mặt ở trang trại nuôi bò sữa của ông Phan Doãn Huấn, Đội 

sản xuất 26/7, Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào lúc 4 giờ sáng để được 

“mục sở thị” một ngày lao động của những người nông dân đang làm việc tại 

đây. Cặp vợ chồng người Mông, anh Vàng A Cang và vợ Giàng Thị Lan đang 

chuẩn bị vắt sữa và băm cỏ tươi cho bò. Ông Doãn Huấn nói rõ lý do để ông giữ 

họ lại trong trang trại của mình nhiều năm nay vì họ làm việc rất chăm chỉ và 

chu đáo - những đức tính cần phải có trong nghề chăn nuôi vất vả khuya sớm 

này. 

6 giờ rưỡi sáng, gia đình ông Doãn Huấn và 2 người làm thuê đã vắt xong sữa 

từ 60 con bò và bắt đầu chở sữa ra trạm thu mua. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa 

nắng, bò sữa phải được vắt sữa 2 lần trong ngày, tiếp đó là những công việc khác 

trong trang trại. “Điều cần nhất ở người làm thuê là họ phải coi những công việc đó 

như việc nhà của mình, chăm lo chu đáo, không được sơ sểnh” - ông Doãn Huấn nói. 

Gia đình ông nhận cặp vợ chồng Cang - Lan vào làm việc từ khi họ lặn lội từ 

Phù Yên, Sơn La tới đây, được ở trong trang trại, mỗi tháng được trả lương khoảng 

trên dưới 10 triệu đồng cho cả hai vợ chồng. Hằng ngày, đứa trẻ Mông của gia đình 

làm thuê vẫn chơi đùa, ăn uống chung với con cái gia chủ, không có sự phân biệt nào, 

sắp tới chúng còn được đi học chung trong lớp học mầm non. Có thể nói, đây là cặp 

vợ chồng người Mông may mắn, có việc làm, thu nhập ổn định, chấm dứt cảnh di cư 

tự do để tìm sinh kế, đồng thời, được sống trong môi trường vùng chăn nuôi bò sữa 

gồm toàn những gia đình lao động lương thiện, an toàn, xen kẽ và cùng làm việc với 

các gia đình, các dân tộc khác. Đó là một môi trường sống thuận lợi đối với họ. 

Chỉ tiếc rằng, những trường hợp như gia đình vợ chồng anh Cang - chị Lan ở 

Mộc Châu không nhiều. Hiện nay, Công ty Cổ phần Sữa Mộc Châu vẫn kiên định 

phát triển theo mô hình kinh tế hộ chăn nuôi là chính. Với đàn bò sữa 18 ngàn con, 

sản lượng sữa tươi 180 tấn/ngày, họ đã và đang trở thành doanh nghiệp thành đạt và 

tăng trưởng khá của vùng kinh tế Tây Bắc nước ta. Quy mô hộ chăn nuôi trên nông 

trường nhiều nhất là trang trại 200 con và trung bình là 30 con bò sữa mỗi hộ. Sau gần 

60 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu giờ đây gắt 

gao tính đến việc phát triển tiềm lực kinh tế địa phương, trong đó, có việc tạo càng 

nhiều việc làm càng tốt, sao cho người dân địa phương có thể tham gia và sau đó là 

làm chủ guồng quay, quy trình chăn nuôi bò sữa. Mộc Châu là vùng sinh sống của 



đồng bào Mông, Dao... lâu đời là chủ yếu, ngoài ra còn có bộ phận dân cư kinh tế mới 

và các nông trường thành lập sau ngày giải phóng đất nước, các đơn vị bộ đội làm 

kinh tế. 

Với đặc thù là vùng đất biên giới tiếp giáp với Lào, địa hình núi cao và nhiều 

lối mòn hoang vu qua lại nên Mộc Châu mặc nhiên trở thành nơi có số cư dân bị cuốn 

vào những phi vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy nhiều nhất Tây 

Bắc. Tạo việc làm cho người dân, xây dựng môi trường sống lành mạnh, khuyến 

khích làm giàu đang là phương án khả thi nhất, giúp các vùng dân cư tránh xa ma túy, 

bỏ hẳn di cư tự do và bị lôi kéo vào các hoạt động mạo danh tôn giáo trái phép. Nhà 

nước và các doanh nghiệp cùng đứng ra gánh lấy trách nhiệm này, coi đó là một 

nhiệm vụ và ân nghĩa với vùng đất mà doanh nghiệp đã đứng chân. Có thể nói, đây là 

cơ hội dành cho người nông dân địa phương. 

Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Giống bò sữa Mộc Châu nói: “Chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất chăn nuôi bò 

sữa đang mang lại hiệu quả cao. Chúng tôi sẽ đồng thời phát triển thêm các hộ chăn 

nuôi, ưu tiên cho người dân địa phương. Và quan trọng nhất là phát triển vùng sản 

xuất thức ăn cho bò, sẽ nhiều người có việc làm hơn, thu nhập ổn định hơn, giúp Mộc 

Châu trở thành vùng đất trù phú, người dân và doanh nghiệp đều giàu lên”. Riêng vụ 

xuân hè năm 2015, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã thu mua 80 tấn cây 

ngô để ủ chua, 12 ngàn tấn hạt ngô khô, 3,5 tấn sắn khô để chế biến thức ăn chăn nuôi, 

tạo việc làm cho hơn 1 ngàn lao động có thu nhập khá. Toàn bộ số thức ăn chăn nuôi 

này thu mua từ nương rẫy của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 

trong vùng. Ông Chiến cho biết thêm, tương lai của Mộc Châu không dừng lại ở bò 

sữa. Vì tiềm năng thế mạnh của cao nguyên xanh tươi này còn nhiều, bà con sẽ phải 

phát triển chăn nuôi bò thịt, dê... dựa trên nguồn thức ăn sản xuất được để làm giàu 

chính đáng. 

Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay vẫn là việc người dân tiếp cận với khoa học 

kỹ thuật. Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu khẳng định, họ có thể hỗ trợ rất 

nhiều yếu tố về vốn, công cụ, tư liệu sản xuất, nhưng kiến thức, vốn hiểu biết và khả 

năng tiếp cận với khoa học tiên tiến và ý chí làm giàu thì phải tự người dân nỗ lực. 

Đồng bào Mông chăm chỉ lao động, kiên nhẫn trong tính cách cũng như trong công 

việc là một thế mạnh của họ, cần phải khơi dậy. Nhưng công nghệ chăn nuôi bò sữa là 

công nghệ cao, quy chuẩn khắt khe, đòi hỏi người chăn nuôi phải trở thành những 

người quản trị trang trại giỏi mới có lợi nhuận cao và nếu thất bại thì thua lỗ cũng 

không hề nhỏ. Việc tạo ra một môi trường sống mơ ước là việc mà doanh nghiệp đã đi 

đầu tạo dựng. Khác với các địa phương khác cần có đối ứng trong chương trình sữa 

học đường, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã phát sữa tươi miễn phí hằng 

ngày cho 10 trường mầm non với 3 ngàn cháu bé các dân tộc Mông, Thái, Mường, 

Dao... của 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Phúc lợi xã hội là một trong những mục 

tiêu phấn đấu không chỉ của doanh nghiệp, mà còn của chính quyền địa phương, của 

mỗi người dân. 

Ông Trương Hoa Bắc, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, trong 

định hướng phát triển kinh tế những năm tới đây của Mộc Châu bao gồm cả việc phát 

triển vùng đất này thành khu du lịch trọng điểm của cả nước. Mộc Châu hội tụ nhiều 

yếu tố để có thể trở thành điểm đến lý tưởng, nhưng người dân địa phương chưa làm 



giàu được bằng du lịch. Gần như họ chưa sẵn sàng và vẫn đứng ngoài mọi động thái 

bung ra làm du lịch với nhiều xu hướng mới mẻ hiện nay. 

Điều quan trọng là cần tạo điều kiện để người dân hòa nhập xu thế và quyết 

tâm làm giàu dựa trên các yếu tố tiềm năng luôn là mục tiêu không chỉ của Mộc Châu. 
 

18. Tân Linh. HỌA SỸ KÀ KHA SAM - CHÀNG RỂ HÀ NỘI TÀI HOA / Tân 

Linh // An ninh thủ đô.- Ngày 26/10/2015.- Số 4535.- Tr.10. 
 

Mỗi lần lên Tây Bắc, tôi lại muốn được ngồi uống rượu và trò chuyện về 

xứ sở của hoa ban cùng chàng rể Hà Nội Kà Kha Sam, người đang dành thời 

gian cho công việc lưu giữ nét đẹp văn  

hóa núi rừng Tây Bắc bằng chính những tác phẩm hội họa của mình... 
SÓNG GIÓ ĐẦU ĐỜI 

Ngôi nhà ông đơn sơ như những ngôi nhà dân nghèo ở phố núi Sơn La. Cái mõ 

trâu treo ngay cửa vào, mấy bức vẽ dở dang dựng ở cửa... Chủ nhân ngôi nhà là họa sỹ 

người Khơ Mú - Kà Kha Sam từng được giới thiệu trong các tài liệu du lịch cho khách 

ngoại quốc. Sau cái bắt tay là câu mở đầu quen thuộc: “Uống rượu nhé!”.  

Kà Kha Sam kể rằng, quê ông bên dòng Đà giang hung dữ và heo hút. Thuở 

nhỏ, mới 6 tuổi đã mồ côi cha mẹ. Tây càn lên đây đốt cháy nhà, cháy làng. Cha mẹ 

mất, thằng bé Khơ Mú ấy nhớ mẹ, lang thang trong rừng, gọi mẹ khản cả hơi. May 

thay có cô gái Thái là Kà Thị Nhại đi tìm chồng là Kà Văn Sỹ. Kà Văn Sỹ đi đâu Nhại 

không biết được... Người đàn bà Thái đã nhặt được cậu bé mồ côi ngay đầu bản. Cô 

ôm lấy đứa bé như là thứ quà của đất núi Tây Bắc. Không thấy Kà Văn Sỹ về, Kà Thị 

Nhại đã làm lễ cúng, tuyên bố với thần núi, thần nhà rằng từ nay xin cho Kà Kha Sam 

làm con.  Kha Sam mang họ Kà người Thái từ đó.  

Mẹ Nhại nuôi Kà Kha Sam một mình. Rồi một hôm khi Sam từ rừng về thì 

không thấy mẹ Nhại đâu. Cậu bé lại một lần nữa lay lắt giữa đời, hôm sớm nhờ dân 

bản cưu mang. Một hôm có người lạ mặc áo Tây đầu đội mũ nồi người Thái đến bảo: 

“Bố mày theo Việt Minh nên Tây bắt mẹ mày làm gái xòe rồi. Mày phải về ở với tao, 

chăn trâu cho tao”. Vậy là Kà Kha Sam thành người ở cho nhà giàu Lò Văn Muôn ở 

bản Hẹo gần thị xã Sơn La. Chiến thắng Điện Biên Phủ rồi, Sam vẫn còn ở đấy. Bỗng 

một hôm có người đàn bà lạ trở về ôm lấy cậu mà khóc. Lúc ấy Khà Kha Sam mới 

biết bố đi làm cách mạng nên mẹ bị bắt đi vào đồn Tây rồi đưa về chốn thị thành. “Bố 

con đã hy sinh ở Mường Mơn ngoài Mai Sơn rồi...”, mẹ Nhại bảo thế rồi đưa Sam về 

dựng lại túp lều bằng những đồng tiền cóp nhặt được...  

Buổi chiều cuối năm núi rừng mờ sương khói, tôi ngồi với Kà Kha Sam để 

cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp Tây Bắc qua những bức tranh mới vẽ của ông. Ông đang 

nhớ nếp nhà sàn nghèo Khơ Mú, cái nhà sàn mà vì không có “khau cút” (chi tiết trang 

trí nóc nhà bằng gỗ) nên ngày xưa ông mãi thuộc về đẳng cấp nghèo...  
MUỐN LƯU GIỮ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC  

14 tuổi, Sam được đi học trường Thiếu nhi dân tộc Trần Đăng Ninh. Mới học 

lớp 3, nhưng năng khiếu hội họa bộc lộ sớm nên cậu có một bước rẽ khác, ấy là Nhà 

nước lại cho cậu về Hà Nội học trường Mỹ thuật. Năm 1963, Kà Kha Sam tốt nghiệp 

Trung cấp Mỹ thuật rồi xung phong trở lại Sơn La làm việc ở Ty Văn hóa. Được 

chừng 1 năm, Kà Kha Sam lại thi tiếp vào Đại học Mỹ thuật Hà Nội và trúng tuyển. 

Học được 3 năm, chàng trai người Thái gốc Khơ Mú này làm đơn xung phong đi 



chiến trường. Thế là trong đoàn quân vào Nam chiến đấu năm ấy có người họa sỹ trẻ 

Kà Kha Sam. Ở chiến trường được 3 năm, đơn vị phát hiện ra ông là… con một, lại 

mồ côi nên buộc phải về hậu phương theo quy định. Sau khi về an dưỡng tại Bộ Tư 

lệnh Thủ đô, ông xin không đi học tiếp mà trở lại Sơn La. 

Quen biết và đem lòng yêu cô gái ngoại thành Hà Nội thời còn vác giá đi vẽ ở 

Gia Lâm. Chàng trai Tây Bắc trở về quê hương công tác đã dẫn cô theo cùng. Về Sơn 

La, Kà Kha Sam lại trở về Ty Văn hóa.  

Đang công tác sôi nổi như vậy nhưng lòng say mê hội họa đã đưa Kà Kha Sam 

trở lại Hà Nội để học tiếp năm thứ tư Đại học Mỹ thuật. Ông được học thầy Trần Lưu 

Hậu và một số họa sỹ tên tuổi khác... Năm 1982, Kà Kha Sam tốt nghiệp với tấm bằng 

thủ khoa. Tác phẩm sơn dầu “Uống rượu cần” của ông hiện vẫn còn treo ở Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam và ông trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ ấy. 

Còn một điều ít người biết là Kà Kha Sam đã từng là Đại biểu Quốc hội Khóa 

IX và là Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của 

Quốc hội. Bằng hội họa, bằng cống hiến của mình, cậu bé mồ côi Kà Kha Sam năm 

nào đã góp phần làm rạng danh cho dân tộc mình, quê hương mình... 

Vốn sống, vốn hiểu biết và đặc biệt là nét đẹp văn hóa truyền thống đã ăn vào 

máu thịt của ông, nên tranh ông vẽ gần gũi với đời sống vùng cao. Ông vẽ thiếu nữ 

Thái, Mông, Mường... vùng  Tây Bắc cùng những sinh hoạt gắn với truyền thống văn 

hóa của các dân tộc. Thế mạnh và sở trường của Kà Kha Sam và cũng là tâm huyết 

của ông là làm sao lưu giữ vốn văn hóa, bản sắc vùng đất, dân tộc trong các tác phẩm 

hội họa và trong đời sống thường nhật... Hai lần triển lãm riêng ở Bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam và Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội là hai mốc đánh dấu sự đầy đặn 

trong sáng tác của ông. Không ít lần Kà Kha Sam được nhận Giải thưởng Mỹ thuật 

quốc gia, nhưng điều ông vui nhất đó là giải thưởng công chúng dành cho mình. Hầu 

như bức nào của ông vẽ ra cũng đều có người mua.... Hội họa Kà Kha Sam là hồn vía 

bản làng quê ông, chính vì thế mà bố cục, mầu sắc trong các tác phẩm dù chất liệu sơn 

dầu, màu nước hay sơn mài... đều mang vẻ nguyên sơ, hồn hậu. Ông còn rủ tôi có dịp 

vào một bản Mông, nơi có nghề làm giấy dó đặc biệt. “Đến đấy bạn sẽ thấy giá trị của 

văn hóa bản địa còn lại đáng trân trọng khi công nghệ làm giấy thủ công độc đáo 

không nơi nào giữ được...”.  

Tôi hứa với ông là sẽ cùng đi, mặc dù từng bao lần lỡ hẹn trong đời làm báo 

của mình mà về sau cứ tiếc mãi… 
 

19. Hiếu Phan. THẢ TIỀN TRONG THUNG / Hiếu Phan // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 27/10/2015.- Số 214.- Tr.5. 
 

Từng là một trong những người nghèo nhất bản, ông Phàng A Của (sinh 

năm 1958) đã biết tận dụng lợi thế nơi núi rừng để nuôi trâu. Từ con trâu ban 

đầu mà bố mẹ cho khi ở riêng, giờ ông đã có đàn trâu hơn 40 con.  

Ông Của còn ấp ủ quyết tâm biến bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La trở thành trang trại nuôi trâu lớn nhất cao nguyên Mộc Châu.  
GÓI MUỐI, TIẾNG HÚ VÀ ĐÀN TRÂU  



Ngôi nhà gỗ chắc chắn của gia đình ông Của nằm cuối bản. Nhà ông Của có ti 

vi, xe máy đầy đủ. So với những gia đình khác trong bản, gia đình ông thuộc diện khá. 

Ông thích sắm gì cũng được, chỉ cần vào rừng dắt theo vài con trâu ra là có khối tiền.  

Gặp khách lạ muốn thăm đàn trâu của mình, ông Của phải đắn đo mãi mới chịu 

dẫn đi. Không phải ông ngại đường xa, mà lo là nhiều khi vào lũng cũng không gặp 

được đàn trâu của mình. Chúng tôi phải thuyết phục mãi, ông Của mới đồng ý. Năm 

nay đã gần 60 tuổi, nhưng nom ông Của còn rắn rỏi lắm. Minh chứng là ngày mưa 

ông vẫn cuốc bộ 20 cây số đường rừng để lên kiểm tra đàn trâu của mình. 

Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với con đường mòn xuyên qua tán rừng, chúng 

tôi mới đến được lũng Sáng Nhu. Cả một miền rừng rộng lớn giữa bốn bề mây núi. 

Nói là trang trại, chứ đất thả trâu của ông rộng cả trăm hecta. Ông Của đứng bên mỏm 

đá nhìn trời, nhìn đất rồi nhìn vết chân trâu in trên nền đất, tủm tỉm: “May cho anh 

nhé, đàn trâu ăn gần đây thôi, chứ chưa đi xa đâu”.  

Ở bản, ông Của chậm chạp, ít nói là vậy, nhưng khi đến lũng, ông lại vui tươi 

như người đi xa lâu ngày mới được trở lại quê hương. Ông để túi muối bên mỏm đá 

rồi dùng cái loa tay đưa lên miệng hú một hồi dài. Tiếng hú của ông già người Mông 

to và vang tới tận dãy núi Pha Luông rồi đập lại nghe thật vui tai.  

Hú xong, ông dừng lại nhìn về phía rừng già như đón đợi một điều gì đó. Thời 

gian khi đó trôi như chậm hơn. Đợi một lúc chưa thấy động tĩnh gì, ông Của lại hú 

tiếp, tiếng hú lần này mạnh và vang xa hơn. Quả nhiên sự điều chỉnh của ông đã phát 

huy tác dụng, từ phía rừng xa các lùm cây bụi bỗng nhiên chuyển động. Tiếng động 

đó cứ nhằm thẳng chỗ ông đứng mà tiến về.  

Lát sau đàn trâu đã tề tựu bên ông Của. Với túi muối dưới chân, ông cho chúng 

vào bàn tay, đám trâu tranh nhau ăn hết chỗ muối. Chúng quấn quýt lấy ông như 

không muốn rời. Khi tôi tiến đến gần, chúng bỗng chạy thục mạng vào rừng ẩn nấp. 

Hóa ra, chúng đã đánh hơi thấy mùi lạ nên đề phòng và chạy mất dạng. Ông Của lại 

đưa cái loa tay lên miệng mà hú. Tiếng hú lần này không sâu và nặng âm lượng như 

lần trước mà nó dè dặt, dịu dàng như vỗ về đàn trâu. Chỉ đợi có thế, một số con trâu ló 

đầu ra cửa rừng như còn trông chừng điều gì đó.  

Từ lúc đàn trâu trở về, ông Của vui ra mặt. Những nếp nhăn trên khuôn mặt 

ông bỗng giãn ra như vừa nhận ra một sự thay đổi trong đàn trâu này. “Lần này tôi có 

thêm 4 con nghé đấy. Bữa trước, tôi đếm mới chỉ có 42 con tất thảy, nay con số này đã 

lên 46 con. Có mấy con trâu cái vừa đẻ được khoảng nửa tháng. Thảo nào, chúng sợ 

người lạ. Hóa ra là vậy”, ông Của tự thưởng thức niềm vui mà đàn trâu mang lại. 

Ông Của bảo: Ở đây tôi không phải làm chuồng trại cho chúng. Nắng, mưa, 

chúng đều ở trong rừng. Nuôi đám này nhàn lắm, chỉ vất vả khi gây dựng đàn thôi, 

chứ giờ mỗi tuần tôi chỉ cần lên lũng cho chúng ăn muối là chúng quen đường về.  
KẾ HOẠCH TÁO BẠO  

Giờ đây đường nhựa đã vào đến bản Khò Hồng. Dãy núi đá cao ngất trời Pha 

Luông đã không thể ngăn nổi con đường thương mại với bên ngoài của bà con bản 

Khò Hồng. Tự nhiên đàn trâu của ông Của có giá cao gấp 2 - 3 lần so với trước đây. 

Mỗi khi nhớ lại những ngày gian nan đã trải qua, ông Của chưa hết ngậm ngùi. 

Bà con người Mông trước đây nghèo khổ lắm, cái đói, cái nghèo bủa vây. Bố mẹ ông 

lại sinh nhiều con vì thế cuộc sống của gia đình càng thêm gian khổ. 



“Bát cơm, củ sắn anh em tôi phải chia đều cho mấy người. Tôi nhớ nhất là nhà 

có chiếc áo mà bố tôi bán trâu mua được, 4 anh em chia nhau mặc. Ai có việc gì ra thị 

trấn hay ra xã thì mới diện vào. Về nhà thay ra phải giặt ngay để cho nó mới”, ông 

Của nhắc lại một thời đầy gian khó mà khuôn mặt đượm buồn.  

Ngày ông Của lấy vợ, được bố mẹ cho ra ở riêng. Tài sản duy nhất là mà 

bố mẹ cho đôi vợ  

chồng trẻ là 1 con nghé. Cũng như bao đời trước, vợ chồng ông Của lại lần hồi kiếm 

ăn bên mảnh nương, thửa ruộng. Nhớ lời bố dạy, ông Của đã kiên trì chăm bẵm con 

nghé, dần dần nó lớn thành con trâu. Mỗi mùa qua đi, con trâu cái này lại đẻ được 1 

con nghé con. Không như những gia đình khác, nuôi nghé con được vài tháng rồi họ 

bán, ông Của giữ lại nuôi.  

Sau chục năm, đàn trâu của ông Của đã lên đến 12 con. Đàn trâu mỗi năm lại 

bổ sung thêm được 1 - 2 con. Có những lúc đàn trâu của ông lên đến 70 con. Khi đó, 

ông mới bán tỉa dần. Một con trâu dắt ra khỏi lũng là mua được 1 cái xe máy. 5 con 

trâu to bán đi là dựng được một ngôi nhà. Chẳng thế mà ông Của dựng vợ, gả chồng 

cho con hay dựng nhà mới nhẹ tựa lông hồng. Của ở ngoài núi, ông chỉ việc hú hồi dài 

là đám trâu khắc tề tựu về đông đủ.  

Suốt mấy chục năm chăm bẵm và tìm tòi cách chăm sóc đàn trâu, một điều ông 

Của nhận thấy rằng nuôi đám động vật “ăn cỏ uống nước lã” này là dễ kiếm tiền nhất. 

Rừng Chiềng Xuân rộng mênh mông, có thể nói rộng nhất nhì tỉnh Sơn La. Bản lại 

nằm cạnh Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, ông trời đã trao cơ hội làm giàu từ chăn 

nuôi cho bà con người Mông nơi đây. Chẳng thế mà bản Khò Hồng luôn là đơn vị có 

nhiều trâu, bò nhất huyện Vân Hồ.  

Nói về cách làm của ông Của, ông Di, Trưởng bản Khò Hồng, không giấu nổi 

niềm tự hào, từ cách làm của ông Của, các hộ gia đình cũng biết rào lũng để thả trâu, 

thả bò. Đến giờ toàn thôn có trên 400 trâu bò, so với trồng ngô, trồng lúa, nuôi trâu bò 

cho lợi nhuận cao gấp hàng chục lần. Con trâu, con bò đang giúp bà con nơi đây xóa 

đói, giảm nghèo và tiến tới làm giàu.  

Con mắt nhìn xa trông rộng của ông Của đã và đang giúp bà con nơi đây tìm 

được con đường thoát nghèo nhanh nhất. Theo ông Của, hiện giờ lũng thả trâu, bò 

của ông đã trở nên chật chội. Muốn nhân rộng đàn cần phải mở rộng vùng chăn thả ra. 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha rộng cả mấy ngàn hecta, nếu như bà con người 

Mông nơi đây mà đồng thuận cùng nhau làm rào, đoàn kết để chăn nuôi, chắc chắn số 

lượng trâu, bò trong bản không dừng lại ở con số hơn 400 con như bây giờ.  

“Quan trọng là sự đồng thuận giữa bà con với nhau. Mỗi gia đình chỉ cần nuôi 

được 40 - 50 trâu bò, chắc chắn khi đó cái nghèo sẽ không còn đất sống ở nơi này. Giờ 

chỉ là cách làm của bà con thôi, chỉ khi nào bà con người Mông biết nắm tay nhau 

đoàn kết mới hy vọng “dự án” thả trâu trong Khu Bảo tồn thiên nhiên mới thành hiện 

thực”, ông Của tự tin khẳng định... 
 

20. Anh Thư. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ 

THỦY ĐIỆN SƠN LA / Anh Thư // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/10/2015.- Số 

257.- Tr.2. 
 

Tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 26/10, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã 

yêu cầu các địa  



phương tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án di 

dân, tái định cư Thủy điện Sơn La đảm bảo tiến độ, chất lượng, mục tiêu, hiệu quả đầu 

tư của các dự án thành phần. Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 151 dự án thành phần đang thi công, chuẩn bị 

thi công (tỉnh Sơn La 86 dự án, tỉnh Điện Biên 55 dự án, tỉnh Lai Châu 10 dự án) và 

sửa chữa các dự án hư hỏng, xuống cấp do thiên tai trong quý IV/2015. 

Theo quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định 

cư Thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 khẩu. Tổng số khu, điểm tái định cư tập 

trung của Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư 

xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện... 
 

Cũng xem: 

21. ĐN. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN DI DÂN, TÁI 

ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA / ĐN // Đại biểu nhân dân.- Ngày 28/10/2015.- 

Số 301.- Tr.5. 
 

22. Phương Hiếu. TRI THỨC TRẺ LÀM PHÓ CHỦ TỊCH XÃ: NỤ CƯỜI NGÀY ĐI - 

BĂN KHOĂN NGÀY VỀ / Phương Hiếu, Xuân Tùng // Tiền phong.- Ngày 

27/10/2015.- Tr.7; Ngày 28/10/2015.- Số 301.- Tr.7.  
 

BÀI 1: HÁO HỨC LÊN ĐƯỜNG 

Tham gia Đề án đưa 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch (Đề án 600) xã 

vùng sâu, vùng xa của 63 huyện nghèo trên cả nước, các trí thức trẻ hồ hởi ngược 

núi nhận nhiệm vụ. Họ mang theo trí thức, khát vọng và quyết tâm đổi thay đời 

sống dân nghèo ở những vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, sau 5 năm cắm bản, 

không ít người lại đang băn khoăn về công việc sắp tới của mình. 

Để làm phó chủ tịch xã, các trí thức trẻ đã tích cực học hỏi để tổ chức cuộc 

sống, làm việc phù hợp với điều kiện địa phương. Những việc tưởng đơn giản 

như thổi cơm, đi rừng, vượt suối… cũng phải học vì phần lớn đã quen với bếp 

gas, ánh điện.      
ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KHÓ KHĂN 

Lội suối, trèo đèo, leo núi cùng các trí thức trẻ Đề án 600 về làm phó chủ tịch 

tại những xã vùng cao, vùng sâu còn nhiều khó khăn của Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, 

Bắc Giang... phóng viên Tiền phong có dịp gắn bó, cùng họ tới những vùng gian khó. 

Không ít xã còn gắn với lắm “không” như: Không đường, không điện, không sóng 

điện thoại, không Internet… 

…Không ít nữ trí thức trẻ quê vùng đồng bằng hồ hởi xách ba lô lên núi công 

tác như Lê Thị Hương (quê Nam Định) làm Phó chủ tịch xã Nậm Ét (huyện Quỳnh 

Nhai, Sơn La); Lương Thị Huyền (quê Hải Phòng) làm phó chủ tịch xã Mường Trai 

(huyện Mường La, Sơn La). “Xác định nếu tham gia dự án, tôi sẽ phải xa gia đình, 

bạn bè, quê hương, nhưng tôi chắc rằng sẽ được sống với khát vọng của mình là góp 

phần xóa đói giảm nghèo cho bà con, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn 

và thành thị, giữa miền xuôi với miền ngược”, Huyền chia sẻ. 

Đôi chân vượt đường rừng còn bỡ ngỡ, nhưng Hương, Huyền nhanh chóng làm 

quen việc điều khiển xe máy trên những con đường lắm dốc cua, hay thường xuyên 



trơn trượt, sạt lở mỗi khi mưa và bụi mù khi nắng. Lê Thị Hương kể, đi đường dốc 

trơn ngã xe là bình thường, thậm chí có lần ngã đứt gân bàn chân hay suýt bị lũ cuốn 

mất xe... Được khen “dũng cảm”, chị Hương bảo: “Chính sự trải nghiệm, đồng cảm 

trên vùng đất khó khăn cộng thêm tình cảm bà con đã giúp cho mình có thêm dũng 

khí, tình yêu thương để dồn công sức làm thật tốt trọng trách được giao”… 
…NỖ LỰC LÀM GIÀU CHO THÔN, BẢN 

Kể về những ngày đầu công tác, Lương Thị Huyền cho hay: “Đan xen với cảm 

xúc ban đầu là những băn khoăn, suy nghĩ, trăn trở dần lớn hơn. Liệu rằng, 5 năm 

mình sẽ làm được gì cho con người và vùng đất nơi đây”. Trong thời gian đầu, chị 

Huyền đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tham gia huy động làm nhà bán trú 

cho học sinh trường trung học cơ sở; thành lập hai đội văn nghệ mới tại hai bản nhằm 

phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ những ngày lễ tết của địa phương, tạo ra môi 

trường sinh hoạt và lưu giữ giá trị văn hóa cộng đồng của địa phương. Đặc biệt, 

Lương Thị Huyền tham gia thực hiện xóa mù chữ cho phụ nữ trong độ tuổi 18 đến 45, 

trên địa bàn. 

Được phân công phụ trách mảng văn hóa xã hội, chị Lê Thị Hương còn xin 

thêm phụ trách các mô hình của trung tâm khuyến nông huyện khi triển khai tại xã. 

Bên cạnh việc xây dựng 16 đội văn nghệ trên toàn xã, lần đầu tiên tổ chức hội 

thi thể dục thể thao toàn xã, hội thi văn nghệ bản xóm, tổ chức Trung thu cho thiếu 

nhi..., chị Hương còn thành công trong việc phát triển kinh tế với nhiều mô hình như 

chăn dê, nuôi cá lồng, thành lập hợp tác xã thủy sản.     

Khi đưa ra bàn bạc, nhiều người băn khoăn về nguồn vốn, rủi ro thời tiết bất 

thường dịch bệnh, đầu ra cho sản phẩm..., Lê Thị Hương lại hăng hái tháo gỡ từng khó 

khăn và vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất mới, chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi. Riêng mô hình cá lồng, từ chỗ có 2 - 3 hộ nuôi với 4 lồng theo dự 

án của tỉnh, xã Nậm Ét đến nay đã có hơn 30 hộ với khoảng 100 lồng cá. Tiêu biểu có 

hộ anh Lò Văn Thanh (sinh năm 1982, dân tộc Thái) với số vốn chưa đầy 6 triệu đồng 

đầu tư nuôi cá nheo, sau ba tháng đã thu được hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh việc tham 

gia tư vấn, hỗ trợ người dân trị bệnh cho cá, chị Hương tìm nguồn vốn vay hỗ trợ 

người dân. Gia đình anh Thanh tiếp tục đầu tư tới 9 lồng nuôi 3 - 4 loại cá.  

…Qua những năm làm phó chủ tịch xã tại các xã vùng cao, các trí thức trẻ như 

Trần Sỹ Trung, Lương Thị Huyền, Lê Thị Hương, Đặng Anh Dũng... luôn sẵn sàng và 

mong muốn được cống hiến, giúp đồng bào. Họ không ngừng trăn trở, ấp ủ những dự 

án, mô hình giúp đồng bào cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, xóa đói nghèo, nhưng 

“đầu ra” lại mỗi nơi một khác, họ chưa biết đi đâu, về đâu. 

Trước khi về xã nhận nhiệm vụ phó chủ tịch, các trí thức trẻ Đề án 600 trải qua 

lớp bồi dưỡng do các nhà khoa học, nhà quản lý hướng dẫn. Trong đó, 6 tuần học lý 

thuyết, rèn kỹ năng, được trang bị kiến thức quản lý Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, 

xã hội... Được học kỹ năng dân vận, lập kế hoạch và tổ chức cuộc họp, kỹ năng soạn 

thảo văn bản. Với 5 tuần thực tế cơ sở, đội viên tìm hiểu tổ chức bộ máy ở địa 

phương, phong tục tập quán, điều kiện kinh tế - xã hội cũng như các mối quan hệ 

công tác tại địa phương nơi dự kiến bố trí về công tác. Sau đó, họ bảo vệ đề án phát 

triển kinh tế - xã hội. 

BÀI 2: CHUYỆN KHÔNG VUI CỦA NHỮNG NGƯỜI “CẮM BẢN” 

575 trí thức trẻ được đưa về làm phó chủ tịch xã. Hầu hết những phó chủ 

tịch xã trẻ chúng tôi gặp tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn đều được chính 



quyền, cấp ủy đánh giá cao, người dân tin yêu, quý mến. Tuy nhiên, không ít 

người trong họ đang có tâm tư vì không được quy hoạch và cơ cấu vào cấp ủy. 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CAO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CƠ CẤU 

Từ Thành phố Sơn La, phải vượt 65 cây số chỉ có thể đi bằng xe máy, nhiều 

đoạn đường sạt lở, trơn trượt như muốn văng cả người lẫn xe xuống vực thẳm, chúng 

tôi về xã Nặm Ét gặp Lê Thị Hương (sinh năm 1984). Đó cũng là cung đường nữ phó 

chủ tịch xã trẻ đến với người dân nghèo và đi đi, về về khi tăng cường công việc ở 

huyện cũng như lên tỉnh. 

Hương đi đến đâu cũng được bà con từ cụ già tới em nhỏ chào đón nhiệt tình, 

gọi trìu mến “chị  phó chủ tịch”, “cô phó chủ tịch”. Dù được phân công phụ trách lĩnh 

vực văn hóa xã hội, nhưng Hương luôn đảm nhận cả 2 vai, kiêm thêm nội dung phát 

triển kinh tế với các dự án đã và đang được người dân thực hiện như nuôi cá lồng 

trong lòng hồ Thủy điện Sơn La với 30 hộ đang thoát nghèo và làm giàu nhờ dự án. 

Hương đã tổ chức đại hội thể dục thể thao, liên hoan văn hóa bản xã lần đầu tiên và 

duy nhất tại xã… 

Dù tất cả những công việc của cô đang làm thay đổi cuộc sống của dân nghèo ở 

xã đặc biệt khó khăn, được nhân dân hết sức ca ngợi, tin yêu, cấp ủy Đảng đánh giá 

cao, nhưng Hương không có trong Ban chấp hành Đảng ủy xã Nặm Ét. Điều đáng tiếc 

cho Hương, Đại hội Đảng bộ xã tổ chức vào tháng 5 thì đến tháng 8 cô mới được kết 

nạp Đảng, dù hồ sơ đã hoàn thiện rất sớm! 

Những trí thức trẻ tham gia dự án ở Sơn La ngậm ngùi giấu nỗi buồn đắng vào 

trong vì không được cơ cấu vào cấp ủy xã. Lãnh đạo Sở Nội vụ Sơn La khẳng định do 

“người tham gia dự án” (tức là các phó chủ tịch xã) chưa đủ các điều kiện như công 

chức biên chế của xã, chưa phải là đảng viên… để có thể giới thiệu bầu vào Ban chấp 

hành Đảng bộ cấp xã. Tuy nhiên, khi chúng tôi chất vấn, trước khi tham gia dự án, đã 

có 10 trí thức trẻ là đảng viên và đều được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác hàng năm, ông Trần Bình Minh, Phó giám đốc Sở Nội vụ Sơn La 

lại nói, vẫn phải chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên và do các địa phương đã có đủ biên 

chế! 

Theo số liệu Sở Nội vụ Sơn La cung cấp, ngoài 10 đảng viên trên còn có thêm 

31 phó chủ tịch xã được kết nạp Đảng trong thời gian tham gia dự án, nâng tổng số 

đảng viên của dự án tại tỉnh lên 41 người. Tuy nhiên, trong 49 phó chủ tịch xã ở Sơn 

La chỉ duy nhất có anh Hà Nguyên Nam (sinh năm 1988), Phó chủ tịch UBND xã 

Hang Chú, huyện Bắc Yên được giới thiệu và bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
…TRỚ TRÊU 

Sau Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBND các xã, thị 

trấn sắp xếp bố trí lại các chức danh chủ chốt trong đó có chức danh Chủ tịch UBND, 

Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại xã Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai, 

Sơn La) cả 2 ứng cử viên tại chỗ vào chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã 

được duyệt cơ cấu để bầu đều không trúng cử! Ông Nguyễn Hoài Thu, Phó chủ tịch 

huyện Quỳnh Nhai thừa nhận, 2 ứng viên này đều không đáp ứng được các yêu cầu 

của chức danh tương ứng. Điều quan trọng, họ không phải là những lãnh đạo được 

dân tín nhiệm. Do đó, hiện nay, ở xã Chiềng Ơn, Điêu Thị Nga (sinh năm 1988), trí 

thức trẻ Dự án 600 đang giữ vai trò phó chủ tịch xã tăng cường trở thành lãnh đạo duy 



nhất của UBND xã. Nga được ủy nhiệm thực hiện quyền chủ tịch cũng như trọng 

trách của 2 phó chủ tịch, giải quyết toàn bộ công việc lãnh đạo của xã Chiềng Ơn. Vị 

nữ phó chủ tịch xã trẻ tuổi đang nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả, một mình gánh trọn 

cả mấy vai, cho dù Đại hội Đảng bộ cấp xã vừa qua, cô không được cấp ủy cơ cấu bầu 

vào Ban Chấp hành Đảng ủy xã. 

Theo Hướng dẫn số 819 tháng 9/2014 của Sở Nội vụ Sơn La về việc quy 

hoạch, bố trí, sử dụng đội viên Dự án 600 phó chủ tịch xã tại tỉnh Sơn La: Đội viên 

trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và chức danh chuyên môn khác 

được bố trí, sử dụng theo các vị trí chức danh được quy hoạch. Khi điều động công tác 

phải đảm bảo các điều kiện: Có thời gian công tác tại các xã thuộc huyện nghèo của 

tỉnh Sơn La ít nhất 5 năm. Trường hợp đội viên có thành tích xuất sắc hoặc có sáng 

kiến đổi mới trong quản lý được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đồng thời 

được cơ quan có thẩm quyền dự kiến bố trí vào các vị trí công việc khác thì thời gian 

công tác tại các xã nghèo không được dưới 3 năm. Với quy định này, những đội viên 

của Dự án 600 phó chủ tịch xã không được xem xét đưa vào quy hoạch và danh sách 

bầu cử đại hội Đảng bộ cấp xã. 

Kết quả đại hội Đảng cơ sở của 20 tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Dự án 600 phó 

chủ tịch xã có 153 đội viên Dự án đủ điều kiện và được giới thiệu tham gia cấp ủy. 

153/153 đội viên (đạt 100%) trúng cử Ban Chấp hành Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 

2020, chiếm 26,6% trên tổng số 575 đội viên hiện đang công tác.  
 

23. PV. KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐIỂM TRƯỜNG MẦM NON VÙNG CAO 

VÂN HỒ / PV // Giáo dục và Thời đại.- Ngày 29/10/2015.- Số 259.- Tr.7. 
 

Vừa qua, tại điểm trường Nà Bai thuộc Trường Mầm non xã Chiềng Yên, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La diễn ra lễ khởi công công trình lớp học mầm non do Công 

ty Cổ phần quản lý dự án SENA và những người bạn tài trợ, với tổng mức đầu tư gần 

1 tỷ đồng. Công trình gồm 1 nhà lớp học có 4 phòng và 2 nhà vệ sinh, diện tích sử 

dụng 243m
2
. Công trình được xây dựng sẽ thay thế các phòng học tạm, phòng học 

nhờ, nâng cao chất lượng dạy và học của các thầy cô giáo và học sinh. 
 

24. Xuân Trường. DÂN QUÂN XÃ CHIỀNG XÔM CHUNG TAY XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI / Xuân Trường // Quân khu 2.- Kỳ 3 tháng 10/2015.- Số 869.- 

Tr.7. 
 

Nhận thức sâu sắc mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với việc xây dựng xã vững mạnh toàn 

diện. Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng 

Xôm (Thành phố Sơn La) đã ban hành các nghị quyết, quyết định lãnh đạo thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó trước mắt tập 

trung giải quyết vấn đề đường giao thông, có được đường giao thông sẽ cơ động tốt 

lực lượng và để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần cho nhân dân. Theo khảo sát để có được đường giao thông theo đúng 

tiêu chuẩn, toàn xã phải giải tỏa 15.000m² đất để mở đường, chặt, phá gần 7 nghìn cây 

ăn quả. 

Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua với 

chủ đề: Dân quân xã Chiềng Xôm chung sức xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ huy 



quân sự xã phân công nhiệm vụ cho từng tiểu đội, trung đội, xác định mỗi chiến sỹ 

dân quân là một tuyên truyền viên ở cơ sở, vận động nhân dân, trước hết là vận động 

gia đình, anh, em, dòng họ làm gương cho nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây ăn quả, giải 

phóng mặt bằng để mở đường giao thông theo quy hoạch. Từ phong trào thi đua xây 

dựng nông thôn mới ở mỗi bản, tiểu khu trở thành khí thế sôi nổi. Sau một tháng 

tuyên truyền vận động nhân dân đã tự nguyện hiến đất và tự chặt bỏ cây ăn quả để làm 

đường giao thông. Để thực hiện giải phóng mặt bằng có hiệu quả, xã đã phát huy vai 

trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân trong việc đi 

trước, thực hiện trước để quần chúng noi theo. Trong quá trình thực hiện một số hộ 

phải phá bỏ tường rào, gia đình nào không có nhân lực thì lực lượng dân quân đến 

giúp giải phóng mặt bằng.  

Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của xã tham mưu 

cho Đảng ủy, UBND quyết định ngày ra quân đồng loạt. Lực lượng tham gia làm 

đường lấy lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên trong xã làm nòng cốt, ngoài ra 

mỗi hộ gia đình cử 1 người tham gia. Xã vận động những hộ không bị ảnh hưởng 

đóng góp ủng hộ bằng tiền, công sức để giúp đỡ các gia đình phải giải phóng mặt 

bằng. Các đoàn thể và lực lượng dân quân trong xã đã đóng góp được hơn 100 triệu 

đồng để giúp đỡ các gia đình giải tỏa, di rời, giải phóng mặt bằng. Số tiền đóng góp 

ủng hộ của khối đoàn thể và dân quân tuy không lớn, nhưng có ý nghĩa thiết thực 

động viên kịp thời nhân dân giải tỏa, bàn giao đất cho công trình. Quá trình thực hiện 

đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đoàn kết, đồng thuận của nhân 

dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến 15 nghìn 

m² đất, chặt, phá gần 7 nghìn cây ăn quả, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 37,33km 

đường giao thông nông thôn. Thành công ban đầu về việc giải phóng mặt bằng và tu 

sửa, làm mới 37,33km đường, nhân dân và lực lượng vũ trang xã còn đóng góp nhiều 

ngày công, tạo ra động lực và khí thế để xã tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 

những bước tiếp theo. 

Ngoài thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, lực 

lượng dân quân xã  

Chiềng Xôm còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương. 

Hàng năm Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tổ chức xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ, DBĐV của xã vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 

chức; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; 98,6% quân số dân quân được huấn 

luyện, luyện tập theo phương án, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu trong đó 80 - 

85% khá, giỏi. Lực lượng dân quân của xã còn phối hợp với các lực lượng công an, 

kiểm lâm tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ rừng, tham gia phòng chống khắc phục hậu 

quả thiên tai, hàng năm Ban Chỉ huy quân sự xã và nhiều cá nhân được UBND, Ban 

Chỉ huy quân sự thành phố tặng bằng khen, giấy khen. 
 

25. Đèo Ngọc Sơ. HỘI CỰU CHIẾN BINH SƠN LA, ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU: TỔNG 

KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2015 / Đèo Ngọc Sơ // Quân 

khu 2.- Kỳ 3 tháng 10/2015.- Số 869.- Tr.2. 
 

Ngày 9/10, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Cụm thi đua số 1 Hội Cựu chiến 

binh 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu 

nước năm 2015. 



Trong năm qua, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; Cụm thi đua cựu 

chiến binh số 1 đã tổ chức tặng quà cho trên 2000 đối tượng chính sách, cựu thanh 

niên xung phong, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với tổng số tiền gần 500 

triệu đồng. Cụm thi đua cũng tích cực khai thác các nguồn vốn vay phát triển sản xuất 

xóa đói giảm nghèo, hiện toàn cụm có số dư nợ 980,630 tỷ đồng, trong đó vốn vay nội 

bộ luân chuyển trên 21 tỷ đồng; giảm được 5,7% hộ cựu chiến binh nghèo, xóa được 

25 nhà dột nát, nhà tạm, đưa vào cho hội viên sử dụng. Thực hiện phong trào “Cả 

nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hội viên cựu chiến binh đã hiến 48.000m
2
 

đất để xây dựng các tuyến đường nông thôn, trong đó có 36 tuyến đường mang tên 

cựu chiến binh tự quản. Trong năm, Hội Cựu chiến binh 3 tỉnh cũng đã kết nạp được 

1.792 hội viên, thành lập mới 14 Chi hội. Công tác đối ngoại các cấp Hội ở các huyện 

biên giới luôn phát huy tình đoàn kết; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương 

giải quyết có hiệu quả các vụ việc trên địa bàn. 

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La được Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”. 
 

26. X.L. TRUY TỐ CẶP VỢ CHỒNG MUA BÁN TRÁI PHÉP 20 BÁNH 

HEROIN / X.L // Đời sống và pháp luật.- Ngày 30/10/2015.- Số 45.- Tr.3. 
 

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng, truy tố ba bị can gồm: 

Nông Văn Quảng, quê ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Tạ Thị Minh và chồng 

là Vũ Văn Nhân, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo cáo trạng, tháng 10/2014, vợ 

chồng Minh - Nhân đã móc nối với Quảng để mua bán, vận chuyển 20 bánh heroin từ 

Sơn La sang Trung Quốc tiêu thụ. Theo thỏa thuận, sau mỗi phi vụ làm ăn trót lọt, 

Quang sẽ trả cho vợ chồng Minh 10 triệu đồng/bánh. Ngày 12/11/2014, Nhân đi ô tô 

đi trước dò đường, còn Minh lái xe vận chuyển 20 bánh heroin đi sau. Chiều cùng 

ngày, khi Minh điều khiển xe đến khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội thì bị bắt giữ. 
 

27. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 30/10/2015.- Số 

2699.- Tr.9. 
 

Đến hết tháng 9/2015, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 161 xã có đường ô tô đến 

trung tâm đi được 4 mùa. Dự kiến đến hết năm 2015, hoàn thành tiếp 9 dự án đang 

triển khai, đạt 165 xã có đường ô tô đến trung tâm đi được 4 mùa. 
 

28. Nguyễn Bắc. LỜI SÁM HỐI MUỘN MẰN VÀ TÂM SỰ CỦA TỬ TÙ MA 

TÚY MONG… “ĐƯỢC TRẢ ÁN SỚM” / Nguyễn Bắc, Nguyễn Hường // Đời 

sống và pháp luật.- Ngày 31/10 - 6/11/2015.- Số 46.- Tr.15. 
 

Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 58 bánh ma túy, giữa tháng 3/2013, 

Biên phải nhận bản án tử hình do tội lỗi mà mình gây ra. Nhưng khác với những 

tử tù hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang, Biên luôn 

thể hiện mong muốn được trả án sớm. Tâm sự với phóng viên trong cuộc gặp gỡ 

cuối tháng 10 vừa qua, tử tù Biên rút lòng: “Nói thật, là con người, ai mà chẳng 

muốn tồn tại. Nhưng, với bản thân em thì khác…”. 
TỬ TÙ “YÊU ĐỜI” NHẤT TRẠI 



Kê từ khi bị tuyên án tử hình và được chuyển về trại tạm giam Công an tỉnh 

Bắc Giang, đến nay, tử tù Nguyễn Duy Biên (sinh năm 1984), trú tại tiểu khu 11, thị 

trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã có thâm niên gần 3 năm ở phòng 

biệt giam. Và cũng từ khi về đây, Biên được các phạm nhân và cán bộ quản giáo đặt 

cho biệt danh khá thú vị: Đó là Biên “yêu đời”. Lý giải cho cách gọi này, Trung tá 

Nguyễn Hùng Cường, cán bộ quản giáo cho biết: “Cứ ngủ thì thôi, chứ cứ tỉnh là Biên 

lại hát. Thời gian đầu, thấy Biên như vậy, chúng tôi đã nhắc nhở. Nhưng, càng nhắc 

nhở thì anh ta càng hát to hơn và có biểu hiện chống phá. Chính vì thế, anh em quản 

giáo đã phải thay nhau tâm sự, chia sẻ với Biên. Nhờ sự gần gũi, động viên của cán bộ 

trại mà lâu nay, Biên đã không còn đập phá, chống đối nữa”. 

Trung tá Cường cũng cho biết, thời gian mới về trại, Nguyễn Duy Biên liên tục 

có ý định tự tử. Vừa mới nhập buồng, Biên đã xé quần áo làm dây treo cổ. Rất may 

trong quá trình này, các cán bộ nghe thấy một tiếng động lạ nên chạy vào phòng thì 

phát hiện Biên đang nằm trên sàn, cổ vẫn còn quấn bằng dây vải. Trước hành vi “thích 

chết” của Biên, công tác giám sát được cán bộ trại tiến hành nghiêm ngặt hơn. Thế 

nhưng, hôm sau, anh ta không dùng dây thắt cổ nữa mà đâm đầu vào bờ tường hai lần 

liền. Không chỉ có vậy, Biên còn lấy mắc quần áo đâm vào mạch máu rồi thẳng thừng 

tuyên bố: Tôi đã nuốt một cái kim để chết... 

Quả đúng như lời giới thiệu của vị cán bộ quản giáo, khi vừa đến khu phòng 

giam dành cho những tử tù, chúng tôi đã nghe thấy giọng hát của Biên. Từ những bản 

tình ca dành cho tình yêu đôi lứa cho đến những bài hát hờn giận, than trách... Biên 

đều hát rất thuần thục và cũng đầy tâm tư. Dường như, tiếng hát của tử tù này đã trở 

thành một “món ăn” tinh thần cho nhiều tử tù bị giam giữ tại đây. Trước khi vào gặp 

Biên, phóng viên đã có cuộc tiếp xúc với tử tù Lăng Văn Khương. “Từ khi về đây, 

hôm nào anh ấy (Biên) cũng hát. Nếu hôm nào không nghe thấy tiếng hát thì, chúng 

tôi biết ngay anh ấy bị ốm, hoặc là đi thi hành án”, tử tù Khương cho biết. 

Nhận hộp thuốc trị phong tê thấp mà cán bộ quản giáo đưa cho, Biên nói với 

phóng viên: “Em bị bệnh phong tê thấp lâu rồi. Từ khi về đây phải nhờ các cán bộ 

mua thuốc điều trị chứ không thì toàn thân đau nhức không thể chịu được. Giá như em 

được thi hành án sớm thì không phải phiền hà tới cán bộ quản giáo, cũng như người 

thân trong gia đình”. 

Tâm sự với phóng viên, tử tù Nguyễn Duy Biên cho biết, anh ta là con thứ ba 

trong gia đình có 4 anh chị em. Vì bố mẹ đều là công nhân viên chức nên ngay từ khi 

ngồi trên ghế nhà trường, Biên được tạo điều kiện hết mức cho ăn học. Ngoài ra, cha 

mẹ Biên cũng lo sợ khi “cơn bão ma túy” đang tràn về Mộc Châu sẽ ảnh hưởng đến 

con, nên cách duy nhất giúp con tránh xa ma túy thì chỉ là lo cho con ăn học. Học hết 

lớp 12, do không thi đỗ đại học, Biên tiếp tục được bố mẹ động viên thi tiếp năm sau, 

với hy vọng cậu con trai thứ ba sẽ đỗ một trường đại học nào đó. Nhưng rồi những 

mong mỏi đó đã không thành bởi Biên thi mãi mà chẳng thể đỗ nổi một trường nào. 

Không còn cách nào khác, họ đành phải cho Biên đi tìm kiếm việc làm. 

Nhưng những điều mà cha mẹ Biên lo nhất đã đến. Năm 2009, Nguyễn Duy 

Biên bị bắt và bị tuyên án 3 năm về tội Tàng trữ chất ma túy trái phép. Năm 2011, 

Biên được mãn hạn tù. Tưởng rằng, những ngày tháng chuộc lại lỗi lầm sau song sắt 

trại giam, Biên sẽ hoàn lương, tránh xa khỏi ma túy. Nào ngờ... 
MUỐN ĐƯỢC THI HÀNH ÁN ĐỂ GIẢM… GÁNH NẶNG 



Theo hồ sơ lưu ở trại thì vào khoảng 8h30, ngày 13/10/2012 trên Quốc lộ 1, 

thuộc địa bàn xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác Phòng 

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe ô tô taxi BKS 30K-0164 

đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập 

tức, tổ công tác đã yêu cầu lái xe do Vi Văn Bằng (sinh năm 1984), trú tại thôn Hậu 

Dưỡng, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội dừng lại để kiểm tra. 

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên ngồi ở ghế phụ đang ôm 

ba lô màu nâu ngoài ra còn một ba lô màu nâu khác để ở ghế sau xe. 

Thấy đối tượng có biểu hiện khác thường, tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát 

hiện trong ba lô mà nam thanh niên ôm trước ngực có 30 bánh heroin, trong ba lô để ở 

ghế sau xe có 28 bánh heroin. Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên đã khai nhận tên là 

Nguyễn Duy Biên và thừa nhận toàn bộ 58 bánh heroin với tổng trọng lượng 

20.091,4g kia là của mình. Biên cũng khai, toàn bộ số ma túy trên là do у nhận vận 

chuyển thuê với giá 2 triệu đồng/bánh cho Nguyễn Văn Thuận, ở tiểu khu 11 thị trấn 

Mộc Châu lên Lạng Sơn tiêu thụ. Ngay 18/3/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại 

phiên tòa, Nguyễn Duy Biên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau 

thời gian nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Biên mức án cao nhất là tử 

hình. 

Nói chuyện với phóng viên, Biên lộ ánh mắt buồn rầu và vẻ mặt đầy tâm 

trạng: “Lúc đang thụ  

án, em đã có quyết tâm tránh xa ma túy. Nhưng, những cám dỗ về tiền bạc đã khiến 

em mờ mắt và giờ phải trả giá về hành động đó. Em cũng không muốn cha mẹ khổ 

nữa. Tội em làm em chịu. Tội trạng cũng đã quá rõ ràng rồi, nếu em còn sống ngày 

nào thì những gánh nặng cứ ngày một đè lên bản thân, gia đình và ngay những cán bộ 

quản giáo”. Biên cũng cho biết, vì gia đình ở quá xa, bố mẹ lại già yếu nên từ khi nhập 

trại cho đến nay thi thoảng Biên mới được người nhà xuống thăm. Những lần thấy 

người thân xuống thăm gặp, Biên chỉ khóc, bởi phạm nhân này hiểu được rằng: Chỉ vì 

mình mà bao người phải khổ. “Anh thấy đấy, sức dài vai rộng lẽ ra phải báo hiếu bố 

mẹ, đằng này lại ăn bám như này thì sống không bằng chết. Thà mình chết sớm hơn 

thì mọi người sẽ không phải suy nghĩ vì có một thằng con mang án tử nữa anh ạ”, 

Biên ngậm ngùi chia sẻ. 

Theo Trung tá Nguyễn Hùng Cường, sau khi bị kết án tử hình: Biên đã không 

làm đơn kháng cáo. Được đưa về trại, Biên đã liên tục viết đơn xin được thi hành án 

sớm. Điều đó cho thấy tâm lý trái ngược của Biên với những phạm nhân bị kết án tử 

hình đang bị giam giữ ở đây. 
KHÓC KHI NHẬN ĐƯỢC QUÀ TẾT TỪ TAY GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 

Với những phạm nhân đang thụ án thì thời khắc đêm giao thừa là một mốc 

không thể nào quên. 

Nhưng với phạm nhân đang “gánh” án tử thì thời khắc đó còn đặc biệt hơn, bởi họ 

nhận ra rằng, mình đã thêm được một tuổi nữa. Hỏi về điều này, Biên nghẹn ngào cho 

biết: “Điều em không ngờ là tết vừa rồi chú Thường, Đại tá Phạm Mạnh Thường, 

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, xuống tận buồng giam, tặng cho mỗi người một 

chiếc bánh chưng và một khoan, giò nạc. Em cầm món quà đó, thấy ấm lòng hơn và 

cũng nhận ra, dù sao mình vẫn được các cán bộ quan tâm, vẫn được thưởng thức dư 

vị của ngày tết”. 



 

29. Thùy Chi. MỘC CHÂU MILK NỖ LỰC TẠO VIỆC LÀM CHO ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ / Thùy Chi // Nhân dân.- Ngày 31/10/2015.- Tr.2. 

 

Ngoài ba trang trại bò giống lớn, với gần 5.000 con bò chăn nuôi theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật cao, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) 

còn chú trọng phát triển hệ thống trang trại quy mô nhỏ tại các hộ chăn nuôi rải 

khắp cao nguyên Mộc Châu. Với quy mô từ 40 đến 200 con bò sữa/trang trại, 

hiện nay, Mộc Châu Milk đang “sở hữu” đàn bò với 18 nghìn con, cung cấp ra 

thị trường khoảng 70 tấn sữa/ngày. Điều này đã góp phần quan trọng trong phát 

triển sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, 

đồng thời thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững. 

Tới thôn Pa Chè 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ hôm nay, so với chục năm trở về 

trước, bộ mặt thôn bản có sự đổi thay rõ rệt. Ông Sồng A Trào - Bí thư thôn Pa Chè 2, 

phấn khởi nói, đó là nhờ có sự liên kết với Công ty Mộc Châu Milk. Trước đây, bốn 

chục nóc nhà trong thôn, mỗi năm chỉ trồng một vụ ngô. Kể từ khi liên kết, trồng ngô 

cung cấp cho công ty làm thức ăn ủ ướp, thức ăn tươi cho bò, bà con đã trồng lên hai 

vụ/năm. Nhờ đó, đời sống dân bản khấm khá hơn trước rất nhiều, chỉ còn vài hộ 

nghèo theo chỉ tiêu. Nói là nghèo nhưng cơm ăn thoải mái, nhà nhà có xe máy. Bán 

ngô cho công ty bà con yên tâm vì có đầu ra ổn định, lại bán giá cao từ 100 đến 300 

đồng/cân, so với giá thị trường. 

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống bò 

sữa Mộc Châu Trần Công Chiến, chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất chăn nuôi bò sữa 

đang có hiệu quả cao; việc phát triển vùng sản xuất thức ăn cho bò đã tạo việc làm cho 

nhiều người dân địa phương, có thu nhập ổn định và tốt hơn, từng bước để người dân 

và doanh nghiệp cùng giàu lên, giúp Mộc Châu trở thành vùng đất trù phú. Riêng vụ 

xuân hè năm 2015, Mộc Châu Milk đã thu mua từ nương rẫy của các hộ gia đình đồng 

bào dân tộc thiểu số trong vùng 85 nghìn tấn cây ngô để ủ chua, 12 nghìn tấn hạt ngô 

khô, 3,5 tấn sắn khô đưa vào nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, tạo việc làm cho 

hơn một nghìn lao động có thu nhập khá. Trong năm 2016, chúng tôi tiếp tục đầu tư 

mở rộng vùng nguyên liệu, phấn đấu thu mua 100 nghìn tấn cây ngô làm thức ăn, tạo 

thêm việc làm cho nhiều người dân địa phương. 

Bốn giờ sáng, có mặt ở trang trại nuôi bò sữa của anh Phan Doãn Huấn, đội sản 

xuất 26/7, Nông trường Mộc Châu, đã thấy vợ chồng người Mông Vàng A Cang và 

Giàng Thị Lan đang chuẩn bị vắt sữa, băm cỏ tươi cho bò. Anh Huấn cho biết, cách 

đây bốn tháng, vợ chồng Vàng A Cang đi xe máy từ huyện Phù Yên (Sơn La), cách 

nông trường 100km, vào trang trại xin việc làm. Ban đầu, họ được giao nhiệm vụ tắm 

cho bò và vệ sinh chuồng trại, chẳng bao lâu sau, họ tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ 

vắt sữa bò. 

Vàng A Cang cặm cụi công việc, ít nói, nhưng được hỏi vẫn cởi mở cho biết, 

hai vợ chồng anh hiện có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, chưa kể lễ, tết được chủ 

trang trại tăng thêm. Hằng ngày, đứa con của vợ chồng Vàng A Cang vẫn chơi đùa, ăn 

uống chung với con cái gia chủ, không có sự phân biệt, sắp tới chúng còn học chung 

trong một lớp học mầm non. 

Ông Trần Công Chiến cho biết: Mỗi trang trại thu hút từ hai đến năm nhân 

công người dân tộc thiểu số. Việc bà con tiếp cận hình thức chăn nuôi chất lượng cao 



này là tiền đề để trong tương lai, công ty mở khoảng 200 trang trại bò, quy mô từ 20 

đến 30 con bò, chủ nhân chính là những người dân tộc thiểu số. 

Sau gần 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty Giống bò sữa Mộc Châu giờ 

đây gắt gao tính đến việc phát triển tiềm lực kinh tế địa phương, trong đó, đẩy mạnh 

tạo thêm nhiều việc làm, sao cho người dân địa phương có thể tham gia và sau đó làm 

chủ guồng quay, quy trình chăn nuôi bò sữa. Ngoài bộ phận dân cư kinh tế mới, các 

nông trường thành lập sau khi giải phóng đất nước, các đơn vị bộ đội trở về làm kinh 

tế, Mộc Châu còn là vùng sinh sống của đồng bào Mông, Dao... lâu đời. 

Là vùng đất biên giới tiếp giáp Lào, địa hình núi cao, nhiều lối mòn hoang vu, 

Mộc Châu trở thành mảnh đất khá màu mỡ cho những phi vụ vận chuyển, tàng trữ, 

buôn bán trái phép chất ma túy vùng Tây Bắc. Vì vậy, tạo việc làm ổn định, thu nhập 

cao, xây dựng môi trường sống lành mạnh, khuyến khích bà con dân tộc làm giàu 

chính đáng, là biện pháp hữu hiệu ngăn chặn một bộ phận bà con dân tộc không trở 

thành những mắt xích vận chuyển thuê cho các đường dây buôn bán ma túy. 

Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Trương Hoa Bắc cho biết: Đến với Sơn 

La, du khách đều biết tới thương hiệu sữa Mộc Châu. Trong thời gian dài, Mộc Châu 

Milk đã phát triển mô hình rất đặc thù, đó là mô hình nông hộ. Mô hình này giải quyết 

sản xuất, kinh doanh, thu nhập của gần 800 hộ gia đình chăn nuôi bò sữa. Bên cạnh 

đó, đàn bò sữa ngày càng phát triển về quy mô, số lượng, đòi hỏi nhu cầu về thức ăn 

chăn nuôi đang ngày càng lớn. Việc cung cấp nguồn nguyên liệu thức ăn, cỏ tươi ủ 

ướp hiện đang được khoảng 800 hộ ngoài phạm vi nông trường, chủ yếu là đồng bào 

dân tộc thiểu số trồng và cung cấp cho nhà máy. Theo tính toán sơ bộ, ngô cây tươi có 

thu nhập cao hơn từ 15 đến 20 triệu đồng/ha so với ngô thu hạt. Đây là tín hiệu tốt, 

bước đầu hình thành mối liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân, thực hiện 

đúng tinh thần Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ trong phát triển cánh đồng 

lớn. Ngoài ra, các hoạt động, sản phẩm mà bò sữa mang lại đã trở thành các sản phẩm 

du lịch rất có ý nghĩa đối với Mộc Châu. Đặc biệt, phải kể tới cuộc thi “Hoa hậu bò 

sữa” được Công ty Mộc Châu Milk tổ chức 11 năm qua, đã trở thành nét văn hóa độc 

đáo riêng trên vùng cao nguyên này. 
 

 


