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01. Hồng Anh. BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG KHU VỰC TÂY BẮC / 

Hồng Anh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 01/11/2015.- Số 305.- Tr.3. 
 

Ngày 31/10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức 

Hội nghị Nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực Tây Bắc, nhằm tiếp tục đổi 

mới hình thức tuyên truyền an toàn giao thông, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật an 

toàn giao thông của người dân để giảm tối đa tình trạng tai nạn giao thông tại các vùng nông thôn, 

đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. 

Đánh giá của đại diện các tỉnh khu vực Tây Bắc cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình 

trạng tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn còn cao là do hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao 

thông của đồng bào dân tộc khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế; chưa tự giác chấp hành pháp 

luật khi tham gia giao thông; tỷ lệ người vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn còn cao. Ngoài ra, 

mật độ dân số không đồng đều, nhiều khu vực đồng bào dân tộc sinh sống ở các khu vực hiểm trở 

nên khó khăn cho việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống các biển báo và thiết bị bảo đảm 

an toàn giao thông, tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuất... cũng là nguyên nhân gây tai nạn 

giao thông. Lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông còn mỏng, trang thiết bị phục vụ 

công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát còn hạn chế nên chưa thể thực hiện khép kín trên tất cả các 

địa bàn. 

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh vùng Tây Bắc đã tập trung thảo luận, chỉ ra những nguyên 

nhân, hạn chế, những vấn đề tồn tại trong công tác bảo đảm an toàn giao thông hiện nay như: Việc 

thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm của đồng bào dân tộc; quản lý các phương tiện đường thủy; 

kiểm soát tải trọng; xử lý vi phạm nồng độ cồn... 

Thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở khu vực Tây Bắc đạt hiệu quả 

thiết thực, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, cần cụ thể hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường hơn nữa các chế tài xử lý người, phương tiện vi phạm giao 

thông. Bên cạnh đó, các địa phương trong khu vực tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi 

phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. Lực lượng công an xã phối hợp 

cùng lực lượng thanh niên, tổ tự quản an toàn giao thông tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp 

luật an toàn giao thông đến các thôn, bản; huy động nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng 

giao thông nông thôn... 
 

02. Xuân Mai. GÓP PHẦN GIỮ BÌNH YÊN VÙNG CAO TÂY BẮC / Xuân Mai, Nguyễn 

Hằng // Công an nhân dân.- Ngày 02/11/2015.- Số 3750.- Tr.3. 
 

5 năm với 11 lần tập thể trung đoàn; 23 lượt tập thể các đơn vị trực thuộc; 270 lượt cán 

bộ chiến sỹ được Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố và 

các cấp tặng bằng khen, giấy khen; 204 lượt cá nhân được tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ 

vẻ vang các hạng và Huy chương Vì an ninh Tổ quốc… Những phần thưởng Trung đoàn 

Cảnh sát cơ động Tây Bắc đạt được, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực 

lượng Cảnh sát cơ động. 

Thời gian thấm thoát vậy đã tròn 5 năm. Nhớ lại những ngày đầu đặt chân lên vùng đất mới, 

những lớp cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc vừa thành lập, đều thấy sống mũi 

cay cay… Ngày 16/6/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ 

động Tây Bắc. “Tây Bắc” chỉ cái tên ấy cũng phần nào khắc họa được những gian khó ở vùng đất 

nơi nhiều tiểu đoàn của Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang đứng chân. Đó là những địa danh như 

Thanh Nưa (Điện Biên), Chiềng Mung (Mai Sơn, Sơn La)… hay mảnh đất từng đi vào thơ ca của 

biết bao văn sỹ, là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở những nơi đó ngẩng mặt lên là núi, quay 

lưng lại là rừng, ngoài sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết còn là những khó khăn cả về đời sống 

vật chất và tinh thần. 

“Vạn sự khởi đầu nan”, những ngày đầu trụ sở làm việc và nơi ở của cán bộ chiến sỹ đều 

phải đi thuê; số khác thì ở nhờ trong các nhà dân, điều kiện sinh hoạt vô cùng eo hẹp. Khu doanh 



trại khang trang, sạch sẽ được quy hoạch một cách gọn gàng bây giờ cũng chỉ là những chiếc lán, 

dựng tạm bợ được làm bởi những vật liệu xây dựng đơn giản, mùa hè cái nóng như thiêu như đốt 

còn đông đến thì ngồi ở trong nhà cũng chẳng khác gì bên ngoài. Trong cái khó khăn của buổi đầu 

bỡ ngỡ ấy, không ít cán bộ, chiến sỹ từ nhiều vùng quê, tập hợp dưới “mái nhà” chung, trong số đó 

có những cán bộ trẻ chuyển từ Hà Nội lên, không tránh khỏi nỗi nhớ nhà. Nỗi nhớ cồn cào vào 

những lúc chiều tà, khi màn đêm buông xuống, bao trùm cả một vùng rừng núi, xung quanh chỉ còn 

là không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích… Cùng với sự quan tâm của Đảng ủy 

lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an các tỉnh 

Điện Biên, Sơn La và Yên Bái, nơi các tiểu đoàn trực thuộc đóng quân, cấp ủy, chỉ huy trung đoàn 

đã làm công tác tư tưởng, gắn kết những đồng đội trong một đơn vị cùng xây dựng một mái nhà 

chung. Đến thời điểm hiện nay, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã và đang được hoàn thiện 

với 4 ban chuyên môn; 2 đội đặc nhiệm và 4 tiểu đoàn trực thuộc...  

Trên thao trường vào những ngày đặc biệt này (Trung đoàn Cảnh sát cơ động đang thi đua 

lập thành tích kỷ niệm 5 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành) các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 

Cảnh sát cơ động Tây Bắc vẫn miệt mài tập luyện. Giữa tiết thu nhưng mồ hôi trên trán vẫn rịn ra… 

Những động tác võ thuật, các phương án tác chiến đều được tiến hành một cách thuần thục và bài 

bản cho phù hợp với đặc điểm tình hình và địa hình địa bàn rừng núi Tây Bắc. Trong lòng mỗi cán 

bộ, chiến sỹ đều hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với sự bình yên của vùng đất Tây Bắc. “Tập 

luyện đổ mồ hôi, ra quân bớt máu đổ”, “an toàn, đoàn kết, hiệu quả, quyết thắng” là những khẩu 

hiệu hàng ngày mỗi cán bộ chiến sỹ trung đoàn luôn ghi nhớ. 

Phần việc của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc không chỉ thuần túy là tập luyện, sẵn 

sàng chiến đấu cơ động nhanh mà còn phải ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu 

tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự 

nguy hiểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và 

trật tự an toàn xã hội… Rồi kế đó là việc tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc 

phục hậu quả bão, lũ lụt và hỏa hoạn tại khu vực Tây Bắc bộ và một số tỉnh Đông Bắc bộ. Trong 5 

năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã phối hợp với công an các địa phương và lực 

lượng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại 

của quốc gia; các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011); 

cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XIII (năm 2011)… Trong đó đáng chú ý là việc giải quyết các điểm 

nóng về an ninh trật tự, ngăn chặn các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn, trong đó có giải quyết điểm 

nóng về ma túy ở địa bàn tỉnh Sơn La, nơi được coi là cái rốn của ma túy từ nước ngoài thẩm lậu 

vào Việt Nam… 

Hơn hai mươi cuộc hành quân dã ngoại đến những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các 

xã vùng sâu, vùng xa, vừa làm công tác dân vận, vừa nắm thông tin, tình hình, giúp mỗi cán bộ, 

chiến sỹ thêm gắn bó với nghề… Những buổi sinh hoạt chính trị sâu rộng; những cuộc vận động lớn 

của Bộ Công an được triển khai như “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp 

sống văn minh”; “Công an nhân dân học tập 6 điều Bác Hồ dạy”… góp phần  động viên, giúp mỗi 

cán bộ chiến sỹ thêm yêu ngành, yêu nghề. Những đóng góp của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây 

Bắc góp phần quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn trong những năm qua. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh 

sát cơ động Tây Bắc đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 

Ba. Những chiến công trên đã góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng cảnh sát 

cơ động Việt Nam. Chia tay với chúng tôi, các cán bộ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

luôn trăn trở về những phần việc trong thời gian tới, về trách nhiệm của lực lượng cảnh sát cơ động, 

trong điều kiện nước ta hội nhập kinh tế quốc tế sâu hơn… Điều đó đặt ra nhiều thuận lợi song cũng 

là thách thức của lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc 

nói riêng trong công tác phối hợp giữ vững an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của mỗi bản 

làng vùng cao Tây Bắc.  
 



03. PV. ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN / PV // Giáo dục và 

thời đại.- Ngày 03/11/2015.- Số 263.- Tr.13. 
 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, từ năm 2010 - 2014, địa phương này đã đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn được 40.403 người, trong đó số lao động là thanh niên qua đào tạo là 

18.181 người. Các nghề đào tạo chủ yếu như: Kỹ thuật nề xây dựng, kỹ thuật gò hàn, sửa chữa điện 

dân dụng, kỹ thuật may dân dụng, dệt thổ cẩm, nuôi trồng chế biến nấm, nón lá truyền thống... Từ 

năm 2009, tại 35 xã và 11 trường dân tộc nội trú của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La 

đã triển khai mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và cận huyết thống tại cộng đồng. Phát 

huy vai trò tuổi trẻ, tới đây, Sơn La sẽ tập trung thực hiện các tốt các chính sách đào tạo nghề, tạo 

việc làm cho thanh niên; mức vay, vốn vay cho thanh niên; bồi dưỡng đào tạo, sử dụng tài năng trẻ 

trong việc bố trí việc làm cho thanh niên cử tuyển, đội viên dự án 600 trí thức trẻ của tỉnh Sơn La; 

đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật... 
  

04. Minh Phong. MŨ BẢO HIỂM CHO PHỤ NỮ ĐỂ TẰNG CẨU / Minh Phong // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 03/11/2015.- Số 263.- Tr.7. 
 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, khu vực Tây Bắc đang chiếm 38,5% số 

vụ tai nạn giao thông trong số 15 tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là lý do để ngày 31/10, Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia phối hợp Quỹ An toàn giao thông và Phát triển cộng đồng (TCF) 

tổ chức Ngày hội An toàn giao thông đồng bào các dân tộc khu vực Tây Bắc. 
HẠN CHẾ VỀ HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT 

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận 

định: “Ở khu vực Tây Bắc, hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông của một số người dân, đồng 

bào dân tộc còn hạn chế. Nhất là người điều khiển phương tiện xe gắn máy”. 

Các lỗi vi phạm thường thấy đối với người điều khiển xe máy ở khu vực Tây Bắc là lái xe 

sau khi đã uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chở quá số người quy định. Đồng 

thời, hệ thống cơ sở vật chất chưa đồng bộ, như thiếu hệ thống biển báo và thiết bị bảo đảm an 

toàn... cũng là nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. 

Theo ông Khuất Việt Hùng, nhận thức về trách nhiệm của một số lãnh đạo, chính quyền địa 

phương chưa đầy đủ cùng phong tục tập quán của đồng bào cũng là rào cản khiến công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gặp khó khăn. 

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, giai đoạn 2010 - 2014 và 10 tháng đầu 

năm 2015, khu vực Tây Bắc đã xảy ra 10.122 vụ tai nạn, làm chết 4.968 người, bị thương 10.906 

người. So sánh với 15 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, khu vực Tây Bắc chiếm 38,5% về số vụ; 

34,6% số người chết và 41,8% số người bị thương. Còn với địa bàn cả nước, khu vực Tây Bắc 

chiếm 5,11% về số vụ; 8,6% về số người chết; 5,3% số người bị thương. 

Ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết để hạn chế tai nạn giao thông, 

địa phương tổ chức phát động mô hình “Thanh niên với văn hóa giao thông” của đoàn thanh niên, 

mô hình thực hiện an toàn giao thông của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến từng thôn bản. Còn tại các 

trường học, học sinh luôn được học, phổ biến các quy định an toàn giao thông. 
MŨ BẢO HIỂM DÀNH RIÊNG CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng dành sự quan tâm đến phụ nữ dân tộc thiểu số sử 

dụng mũ bảo hiểm chưa đạt độ an toàn do tập tục. Đó là nhóm phụ nữ để tằng cẩu (búi tóc to trên 

đầu). Việc đội mũ bảo hiểm với những phụ nữ này chỉ nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao 

thông chứ không có tác dụng bảo vệ đầu. 

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm 

tham gia thiết kế loại mũ dành riêng cho phụ nữ có tằng cẩu. Cuối tuần qua, mẫu mũ đặc biệt này 

cũng đã được ra mắt tại tỉnh Sơn La. Theo đó, mẫu mũ bảo hiểm này vẫn gồm 3 phần là vỏ, hấp thụ 

xung động, quai đeo. Mũ che 3/4 đầu, có kính chắn gió, hấp thụ xung động theo đúng quy chuẩn 

Việt Nam. Đặc biệt, phần chóp nhọn được thiết kế chiều cao 8 - 9cm để búi tóc riêng cho chị em. 



Mẫu mũ đã được tiến hành các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm như cho một quả dọi 

nặng 3kg rơi tự do ở độ cao 2,83m xuống, vị trí các chỉ tiêu đâm xuyên đạt 100% an toàn, Ủy ban 

An toàn giao thông Quốc gia đã giao Ban An toàn giao thông 6 tỉnh miền núi Tây Bắc lấy ý kiến 

đóng góp của phụ nữ dân tộc để có những chỉnh sửa cho phù hợp.  

“Nếu có chiếc mũ phù hợp với tằng cẩu của phụ nữ Thái chúng tôi mà đáp ứng được cả về 

sự an toàn, tính thẩm mỹ và độ thoải mái thì chắc chắn tôi sẽ sử dụng ngay nhưng giá cả cũng phải 

chăng” - Cô Lò Thị Cương (Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sơn La). 
 

05. Kiều Thiện. KHÔNG VÌ ĐƯỢC ƯU TIÊN MÀ SINH NHIỀU CON / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 04/11/2015.- Số 264.- Tr.4. 
 

“Với dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, rất ít người thì Nhà nước vẫn châm chước về 

việc người dân sinh con thứ ba, nhưng bây giờ không mấy ai nghĩ tới việc sinh nhiều con làm 

niềm vui lớn nữa” - ông Lường Văn Hợp - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La, bảo vậy. 
NHỮNG HỘ GIA ĐÌNH VỪA TRÒN MỘT... TIỂU ĐỘI 

Đến với bản Nà Lếch 2, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, chúng tôi được nghe 

anh Lường Văn Tía - dân bản kể về cuộc sống của những gia đình đông con trước đây. Anh bảo: 

Tôi là giáo viên nên biết có nhiều gia đình học sinh có tới 9 - 10 người con. Đã đông con thì khó mà 

kể hết cái khổ. Nhiều lúc nhìn học sinh đến lớp thiếu ăn, thiếu mặc mà thầy không cầm được nước 

mắt, nhất là trong những ngày đông giá lạnh. 

Nói về những cái khó khăn do nguyên nhân của việc sinh đẻ nhiều con, anh Tía bảo: Cũng 

phải thông cảm với người dân vì nhận thức ngày ấy còn nhiều hạn chế trong khi công tác tuyên 

truyền, vận động chưa được đầy đủ, sâu rộng. Chính gia đình tôi ngày ấy cũng có tới 9 anh chị em; 

thêm ông bà và bố mẹ là 13 người sống trong một nhà. Chật hẹp, đói ăn, lam lũ đã đành nhưng cái 

khổ lâu dài nhất là thất học. Hầu như không mấy ai được ăn học đầy đủ. Ngay bản thân tôi nếu 

không có chế độ Nhà nước cho đi học ở trường dân tộc nội trú thì chắc bây giờ chẳng thành giáo 

viên. 

Chị Lường Thị Ương (54 tuổi) - chị gái anh Tía, góp chuyện: Nhà đông con khổ lắm. Tôi 

cũng đi học như cậu ấy nhưng chả ai quan tâm, động viên nên lúc bỏ học cũng chả ai can ngăn, chỉ 

dẫn gì. Lúc mới bỏ học thì cũng thấy sướng vì không phải làm bài, không bị gò bó. Nhưng sau này 

lớn lên, nhất là khi tôi làm cán bộ phụ nữ ở bản thì mới thấy cái chữ quan trọng thật, nhưng cũng chỉ 

có thời gian để học thêm lớp xóa mù thôi. Ngày ấy thì nhà ai đông con, có nhiều ruộng, nhiều 

nương, bắt được nhiều con cá, hái được nhiều rau rừng là tự hào chứ chả ai nghĩ tới ngày mai. Vì 

thế, chuyện đẻ nhiều con là mừng lắm, còn cái khổ thì chỉ nghĩ là... trời bắt vậy thôi.  
ƯU TIÊN CŨNG... KHÔNG MUỐN NỮA 

Chúng tôi đã có dịp đến với bà con các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái… trên vùng cao Long 

Hẹ (huyện Thuận Châu) - địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống và đang được hưởng chính 

sách ưu tiên là được sinh con thứ ba. Nhưng vào nhiều gia đình trẻ, vẫn thấy chỉ có 1 - 2 đứa con 

chứ không “đông đàn, dài lũ” như trước đây. Ông  Lường Văn Hợp - nguyên Bí thư Đảng ủy xã 

Long Hẹ, bảo: Nhờ được học tập nhiều, đi tham quan nhiều nơi nên chúng tôi hiểu rằng: Sinh nhiều 

con là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc sống khó khăn. Tuy Long Hẹ xa xôi với thị 

trấn, thị tứ; giao thông chưa thuận tiện nhưng hệ thống trạm y tế đã có, nhân viên y tế hoạt động tận 

bản; lại có những chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình hàng năm triển khai 

tại xã và các cụm xã nên hiểu biết của bà con đã được nâng lên. 

“Ngày trước, chị em phụ nữ chúng tôi khi chửa, đẻ, có người thai chết lưu trong bụng mà 

không biết vì có ai khám thai bao giờ đâu. Nhưng bây giờ, ai mang thai cũng được tư vấn, hỗ trợ, 

khám đến vài ba lần, lại được gia đình quan tâm chăm sóc từ chế độ ăn uống đến việc làm. Vì ai 

cũng hiểu rằng: Sinh ra một con người là trách nhiệm lớn lắm nên phải tính toán và chăm lo nhiều 



hơn. Những hộ nghèo thì có ưu tiên cũng không muốn đẻ nhiều con nữa đâu” - chị Lường Thị Hon, 

dân bản Cha Mạy B, xã Long Hẹ, bảo vậy.  

Chỉ vào đứa trẻ khoảng 4 tuổi đang ngồi xếp đồ chơi bằng nhựa bên chái nhà, chị Ương 

bảo: “Cháu ngoại tôi đấy. Vợ chồng nó mới đẻ được 1 đứa con, cháu sắp đi học rồi mà bảo chúng 

nó đẻ nữa cũng chả nghe lời. Chúng nó cứ bảo: Có cho tiền cũng không đẻ nữa, lo làm giàu thôi. 

Khi nào giàu thì đẻ thêm con”.   

06. Thanh Hà. HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA: ĐIỂM SÁNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

NGƯỜI CAO TUỔI / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 04/11/2015.- Số 176.- Tr.5. 
 

Quỳnh Nhai là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La và cả nước, là 1 trong 3 huyện của 

tỉnh phải di dân ra khỏi vùng lòng hồ thủy điện. Toàn huyện có 61 nghìn người, 7 dân tộc anh em 

(chủ yếu người Thái) chung sống tại 191 thôn bản của 11 xã. Nằm ở xa trung tâm tỉnh, điều kiện 

giao thông đi lại khó khăn, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp và nghề đánh cá trên sông 

Đà. 

Sau 6 năm di dân tái định cư, đời sống của người dân từng bước ổn định; Đảng, Nhà nước có 

nhiều chính sách ưu đãi phù hợp, đặc biệt với người cao tuổi. Từ đó, động viên các cấp Hội và hơn 

55 nghìn hội viên người cao tuổi phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trên nhiều lĩnh vực. 

Để chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mắt sáng cho 

người cao tuổi” do Trung ương Hội phát động, từ năm 2012, Ban đại diện Hội Người cao tuổi 

huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời có 

kế hoạch chủ động triển khai. Sau khi nhận được văn bản của Hội cấp trên, Hội Người cao tuổi 

huyện và Mặt trận Tổ quốc phát hành 75 thư kêu gọi ủng hộ chương trình tới các xã, thị trấn, đơn vị 

lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tiểu thương và nhân dân trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền địa 

phương cùng các đơn vị, doanh nghiệp, trường học chung tay vào cuộc, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, 

là trách nhiệm của toàn xã hội chăm lo đôi mắt, sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 

người cao tuổi. Hội Người cao tuổi tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng 

Quỹ “Mắt sáng cho người cao tuổi”. Ban Vận động xây dựng quỹ cấp huyện thành lập do đồng chí 

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, điều hành; Ban đại diện Hội Người cao tuổi và Mặt trận 

Tổ quốc huyện là cơ quan thường trực. Theo đó, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ được ban hành. 

Ban đại diện phát hành 250 giấy ghi nhận tấm lòng vàng nhằm vinh danh, động viên kịp thời các tập 

thể, cá nhân hảo tâm tích cực đóng góp cho Quỹ. Nguồn quỹ tăng nhanh, 6 tháng cuối năm 2012, 

toàn huyện thu 35,1 triệu đồng; năm 2013 thu 111,5 triệu đồng; năm 2014 thu 25,4 triệu đồng; đến 

tháng 6/2015 thu gần 30 triệu đồng, tổng Quỹ “Mắt sáng cho người cao tuổi” huyện đạt 202 triệu 

đồng. Các đơn vị ủng hộ nhiều nhất là khối cơ quan huyện 47,2 triệu đồng; xã Chiềng Khoang 29,6 

triệu đồng; 2 xã Mường Giàng, Mường Giôn hơn 26 triệu đồng; xã Chiềng Bằng 20,6 triệu đồng; Cà 

Nàng 12,8 triệu đồng; Mường Sại 10,5 triệu đồng; Chiềng Ơn 9,7 triệu đồng... 

Toàn huyện tổ chức 3 đợt khám mắt cho người cao tuổi. Tháng 12/2013 đoàn y bác sỹ Bệnh 

viện Mắt Quốc tế (Hà Nội) đến khám và mổ đục thủy tinh thể đợt 1 cho người cao tuổi 4 cụm của 

11 xã. Trong đó, khám mắt cho 3.900 người cao tuổi; khám tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 77,84% 

số người cao tuổi trong huyện; chỉ định mổ thay thủy tinh thể cho 118 người cao tuổi. Tổng chi phí 

đợt khám và điều trị 982 triệu đồng do Bệnh viện Mắt Quốc tế, UBND các huyện, xã chung tay góp 

sức. Đợt 2 vào tháng 6/2014, Bệnh viện Đa khoa huyện khám tài trợ cho 175 người cao tuổi, chỉ 

định phẫu thuật 25 trường hợp tổng trị giá 187 triệu đồng do Bảo hiểm Xã hội tỉnh hỗ trợ. Đợt 3 

diễn ra từ tháng 4 - 5/2015, đoàn bác sỹ Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh khám sàng lọc 

131 người cao tuổi, chỉ định 43 trường hợp mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tổng kinh 

phí 333,5 triệu đồng, trong đó Hội Người cao tuổi trích 11 triệu đồng từ Quỹ “Mắt sáng cho người 

cao tuổi” huyện. 

Như vậy, chỉ trong 3 năm cuộc vận động “Mắt sáng cho người cao tuổi” triển khai, có 100% 

người cao tuổi mắc bệnh về mắt trên địa bàn huyện cơ bản được điều trị. Toàn huyện khám, cấp 

thuốc miễn phí cho hơn 4.200 người cao tuổi; phẫu thuật theo chỉ định 186 người cao tuổi; tổng số 

tiền 1,5 tỷ đồng. Riêng các tổ chức từ thiện thực hiện khám sức khỏe tổng quát, khám mắt và phát 



thuốc miễn phí cho 900 người cao tuổi. Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” của huyện về 

đích trước 6 tháng so với kế hoạch, Quỳnh Nhai trở thành điểm sáng chăm sóc sức khỏe cho người 

cao tuổi của tỉnh Sơn La. 

Tổng kết Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” huyện Quỳnh Nhai, Trung ương Hội 

Người cao tuổi tặng Bằng khen cho Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, Hội Người cao tuổi các 

xã Chiềng Khoang, Mường Giôn; Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen cho Hội 

Người cao tuổi các xã Cà Nàng, Chiềng Bằng; giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, 

THCS Nguyễn Tất Thành. 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình được Hội Người cao tuổi 

tỉnh khen thưởng. 

Ông Phạm Chí Thành, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Quỳnh Nhai chia sẻ: 

Để chương trình đi đến thành công như vậy, Hội tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo địa 

phương; sự ủng hộ tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể; đặc biệt những 

cán bộ Hội năng động, tích cực, không ngại khó khăn vận động được nguồn quỹ tương đối khá cho 

hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thời gian tới, các cấp Hội Người cao tuổi và hội 

viên tiếp tục đẩy mạnh chương trình công tác, thực hiện tốt các cuộc vận động, phát huy vai trò 

“Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần xây dựng quê hương. 
 

07. Hải Long. GIẢI QUYẾT GIÁ BỒI THƯỜNG ĐẤT GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỦY ĐIỆN SƠN LA: 

CẦN BẢO ĐẢM LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN / Hải Long // Người cao tuổi.- 

Ngày 04/11/2015.- Số 176.- Tr.10. 
 

Vừa qua, báo Người cao tuổi nhận được đơn đề nghị của ông Đào Văn Ban trú tại bản Co 

Chai, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đại diện cho 244 hộ dân bị thu hồi thuộc 

khu đất mặt bằng công trình Thủy điện Sơn La, về việc UBND huyện Mường La, tỉnh Lai Châu áp 

giá bồi thường, hỗ trợ đất cho các hộ tái định cư tự nguyện di chuyển. Ông Ban và các hộ dân cho 

rằng, việc bồi thường áp dụng giá đất năm 2013 là thiếu cơ sở và trái pháp luật... 

Theo ông Ban và các hộ dân, đã hơn 10 năm, để có mặt bằng cho công trình Thủy điện Sơn 

La, các hộ dân đã tự nguyện di dời nơi ở của mình, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Ngày 

16/6/2015, UBND huyện Mường La ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

thu hồi đất chi tiết tại Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 và số 745/QĐ-UBND ngày 

15/4/2013 của hộ tái định cư tự nguyện mặt bằng công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La. Cùng 

ngày, UBND huyện Mường La ban hành tiếp Quyết định số 1241/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai cho các hộ tái định cư tự nguyện di chuyển. Kèm theo là Biên 

bản số 42/BB-TĐ của Tổ thẩm định của UBND huyện Mường La về việc thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ đất đai cho các hộ. 

Trước đó, ngày 30/12/2014, UBND huyện Mường La ban hành Quyết định số 3660/QĐ-

UBND thành lập tổ công tác xác định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án di dân tái 

định cư Thủy điện Sơn La và Đề án số 1460. Ngày 9/2/2015, UBND huyện Mường La có các tờ 

trình số 29/TTr-UBND và số 32/TTr-UBND về việc đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể, để tính tiền 

bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La và Đề án 

1460 trên địa bàn xã Tạ Bú và thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Theo đó, UBND huyện đề nghị Sở 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho các hộ dân có đất bị 

Nhà nước thu hồi, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt. 

Ngày 30/4/2015, Tỉnh ủy Sơn La có Thông báo số 2036-TB/TU, thông báo kết luận của ông 

Hoàng Công Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ 

Huyện ủy Mường La. Theo đó, trong mục 2.2 chỉ đạo UBND huyện “Hoàn thiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ khu vực mặt bằng công trình nhà máy Thủy điện Sơn La, trên cơ sở xác định chính 

xác diện tích đất thực tế và áp giá đất năm 2013”. 

Theo ông Ban và các hộ dân, việc chỉ đạo trên của ông Hoàng Công Chất là chưa hợp lý bởi 

việc phê duyệt áp dụng giá đất bồi thường theo khung giá năm nào thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp tỉnh. 



Mặt khác, trường hợp Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để phục vụ Dự án Thủy điện Sơn 

La được quy định tại Nghị định số 471/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2014. Điểm c, Khoản 

4, Điều 34 Nghị định này quy định: “Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa có 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt trước ngày 1/7/2014 thì giải quyết theo 

quy định sau đây: Đối với dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi đất theo 

tiến độ, thì Nhà nước tiếp tục thực hiện thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại và lập, thẩm 

định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013”. 

Điểm đ, Khoản 4, Điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định về tính tiền bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất. Đối chiếu với các điều luật trên, giá đất bồi thường cho các hộ dân tái định cư tự nguyện 

di chuyển, thuộc khu vực mặt bằng công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La phải được tính tại thời 

điểm UBND huyện Mường La ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 16/6/2014. Điều này 

đồng nghĩa với việc phải áp giá đất bồi thường cho các hộ dân theo Quyết định quy định các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2019 do UBND tỉnh Lai Châu 

ban hành. 

Những hộ dân có diện tích đất bị Nhà nuớc thu hồi để phục vụ công trình Nhà máy Thủy 

điện Sơn La, một công trình cung cấp điện cho nhiều thành phố và nhân dân, họ đã tự nguyện di dời 

để có mặt bằng xây dựng nhà máy hơn 10 năm nay, mà chưa được nhận tiền bồi thường để ổn định 

cuộc sống. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Sơn La, UBND huyện Mường La xem xét một cách thấu đáo các 

quyết định về việc áp giá bồi thường cho các hộ dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công 

dân. 
 

08. Minh Thu. CHUNG TAY ĐẨY LÙI TAI NẠN GIAO THÔNG VÙNG TÂY ВẮс / Minh 

Thu // Dân tộc và phát triển.- Ngày 04/11/2015.- Số 1148.- Tr.10. 
 

“Ngày hội An toàn giao thông đồng bào các dân tộc Tây Bắc năm 2015 do Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng UBND tỉnh Sơn La tổ chức. Trên 5.000 người gồm 

lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và đông đảo đồng bào các dân tộc trong tỉnh Sơn La và 

các địa phương lân cận đã tham dự ngày hội. Đây là hoạt động thường niên của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia nhằm tuyên truyền tới người dân những thông điệp về việc chủ 

động, tích cực giảm tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, chung tay đẩy lùi tai nạn giao 

thông ở các tỉnh vùng Tây Bắc”. 

Hòa trong dòng người về tham dự Ngày hội An toàn giao thông đồng bào các dân tộc Tây 

Bắc năm 2015, chị Cà Thị Dung, ngụ phường Chiềng An, Thành phố Sơn La bày tỏ: “Tham gia 

ngày hội, chúng tôi có dịp hiểu biết hơn về những hành vi có thể gây mất an toàn giao thông, qua 

đó, tự ý thức cho mình và gia đình về việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an 

toàn giao thông như không lái xe sau khi uống rượu, phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ bản 

thân mình và người thân, đi đúng phần đường, làn đường...”. 

Với giọng buồn buồn, chị Lò Thị Hiến, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La kể về tai nạn giao 

thông của chồng chị cách đây mới 4 tháng: Trong một lần đi làm về, chồng chị đã uống rượu say và 

không đội mũ bảo hiểm, khi đang trên đường về nhà bất chợt gặp một đàn trâu đi sang đường, do 

không làm chủ được tốc độ, chồng chị đã đâm thẳng vào đàn trâu và ngã vật xuống đường, tử vong 

tại chỗ. Chồng mất đi, chị và hai con nhỏ bơ vơ, nỗi đau không biết bao giờ nguôi ngoai... 

Không chỉ được chia sẻ những kinh nghiệm, nỗi buồn, nỗi đau mất mát do tai nạn giao thông 

đem lại, Ban tổ chức Ngày hội An toàn giao thông còn tạo ra sân chơi bổ ích để biểu dương các 

sáng kiến, mô hình hay trong công tác bảo đảm an toàn giao thông. Theo đó, tại ngày hội lần này, 

chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho phụ nữ dân tộc Thái đã được giới thiệu và được bà con 

hưởng ưng nhiệt tình. Chiếc mũ có một phần nhô lên giữa đỉnh đầu có tác dụng ôm phần tóc búi 

trên đỉnh đầu người phụ nữ dân tộc Thái đã có gia đình (thường được gọi là tằng cẩu). 

Một số chị em phụ nữ dân tộc Thái đã đội thử và có cảm giác dễ chịu, không bị chông chênh 

như những loại mũ bảo hiểm thông thường. Theo đại diện một số ngành chức năng, việc thiết kế và 



sản xuất hàng loạt loại mũ bảo hiểm “đặc chủng” này sẽ được xem xét và có thể phổ biến trong thời 

gian gần đây. 

Cũng tại ngày hội, đồng bào các dân tộc Tây Bắc đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ, 

phối hợp công tác giữa Ban An toàn giao thông với 6 tỉnh Tây Bắc; đại diện các nhà tài trợ đã tặng 

6.000 mũ bảo hiểm cho đồng bào 6 tỉnh (mỗi tỉnh 1.000 mũ); 500 áo phao, cặp phao, dép... cũng đã 

được chuyển tới các em học sinh trong vùng lòng hồ thủy điện các tỉnh Tây Bắc. 

Trong khuôn khổ Ngày hội An toàn giao thông đồng bào các dân tộc Tây Bắc, Hội nghị 

Nâng cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Tây Bắc cũng được tổ chức. Hội nghị 

đã được nghe tham luận của các đại biểu đến từ Ban An toàn giao thông các tỉnh vùng Tây Bắc 

trong việc siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải; giải pháp về việc nâng cao công tác đăng kiểm 

phương tiện thủy nội địa tại các khu vực lòng hồ thủy điện; kinh nghiệm trong việc kiểm soát và xử 

lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông... 

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 10 tháng đầu năm 2015, toàn quốc 

xảy ra 18.437 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.185 người, bị thương 16.755 người. So với 2014 

giảm 2.364 vụ (11,36%), giảm 290 người chết (3,88%), giảm 3.218 người bị thương (16,11%). 

Riêng 6 tỉnh Tây Bắc đã xảy ra 618 vụ tai nạn, làm chết 310 người (giảm 17,5% so với năm 2014). 

So với cả nước, khu vực Tây Bắc chiếm 5,11% vụ, 8,6% về số người chết. 
 

09. Hồng Bài. THÀNH PHỐ SƠN LA: VÀO VỤ CÀ PHÊ - NỖI LO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG / 

Hồng Bài // Người cao tuổi.- Ngày 04/11/2015.- Số 176.- Tr.13. 
 

Chính quyền và cơ quan chức năng xử lý quyết liệt. Doanh nghiệp hứa suông. Cả vạn 

hộ dân “gồng mình” đối mặt với môi trường bị ô nhiễm. Bao giờ người dân Thành phố Sơn La 

mới hết lo “mất” nước sinh hoạt... 

Tháng 9, tháng 10, ở Sơn La đang là thời điểm chính vụ thu mua, chế biến cà phê. Năm nay, 

cà phê Sơn La được mùa. Song, một thực tế rất đáng lo ngại, đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và 

ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt nhà máy nước Sơn La, do chất thải từ các cơ sở chế biến cà phê. 

Ngay từ đầu vụ, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã phải 4 lần (ngày 5 và 11/10; ngày 18 và 

19/10) phát hiện nguồn nước cung cấp cho nhà máy có mùi ô nhiễm từ bã thải cà phê và phải tạm 

dừng cấp nước để xử lý. 

Ngay sau đó, ngày 19/10, Sơn La thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Công ty cổ phần 

Cấp nước Sơn La; Sở Xây dựng; Phòng Tài nguyên - Môi trường UBND Thành phố Sơn La; Phòng 

Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh tiến hành kiểm tra các cơ sở chế biến cà phê 

dọc suối Dòn (đầu nguồn nước sinh hoạt của Thành phố Sơn La) thuộc địa phận xã Muổi Nọi, 

huyện Thuận Châu và xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, thuộc Thành phố Sơn La về việc xử lý nước thải 

sau chế biến cà phê. 

Qua kiểm tra cho thấy, phần nhiều cơ sở chế biến cà phê đều chế biến theo hình thức thô sơ, 

thiết bị máy móc lạc hậu, hệ thống xử lý nước thải, bã thải chưa có. Cơ sở nào có thì không đạt tiêu 

chuẩn theo quy định. Cụ thể, các bể chứa nước thải chỉ được đào như một cái ao, đáy không được 

lót nền chống thấm, bờ xây hoặc kè đá, không trát. Mùa mưa, nước thải từ ao tràn bờ chảy ra suối 

Dòn và xung quanh. Vì vậy, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước là rất lớn. Ngay 

trong khu dân cư, gần cơ sở chế biến cà phê cũng phải ngày đêm hứng chịu không khí ô nhiễm nặng 

nề. Người dân ở bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La than phiền: “Khách ở xa đến chơi, 

không quen thì không ngồi được nửa giờ đồng hồ, nước không dám uống nói gì đến ngồi mà ăn 

cơm, uống rượu với nhau”. Đúng như thế, chúng tôi nhìn những bể chứa nước thải cà phê trước cơ 

sở chế biến mà rùng mình, thấy sợ! 

Cơ sở chế biến “bé” ở các bản đã vậy, doanh nghiệp lớn càng tồi tệ hơn. Tại cơ sở chế biến 

cà phê của doanh nghiệp Thu Thủy trên địa bàn bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi (huyện Thuận Châu), 

là “thủ phạm” số một gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước suối Dòn. Đây là cơ sở chế 

biến cà phê quy mô lớn với diện tích khoảng 15.000m
2
. Máy móc thiết bị sản xuất gồm 1 dàn máy 

xát, tuốt vỏ cà phê; 2 lò sấy; ao chứa nước phục vụ cho sơ chế cà phê và 3 bể chứa nước thải. Mỗi 



ngày, cơ sở này sơ chế từ 20 - 30 tấn quả cà phê, sử dụng hơn 20m
3
 nước/ngày. Nước thải trong bể 

đen kịt, đóng váng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, trong khi bờ bể chứa đã bị sạt lở xung quanh.  

Năm 2014, cơ sở Thu Thủy đã bị cơ quan chức năng tỉnh Sơn La ra quyết định tạm đình chỉ 

hoạt động do để tràn nước thải ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt. Vụ cà phê năm 2015, 

cơ sở chế biến cà phê Thu Thủy vẫn không xây dựng, củng cố lại hệ thống xử lý nước thải. Ông 

Phạm Thu, giám đốc doanh nghiệp “kêu”: “Hiện tại doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, 

để đầu tư xây dựng bể chứa nước thải đúng quy cách cũng phải cần một khoản tiền lớn, doanh 

nghiệp không đủ sức để làm”. Thực tế, chúng tôi thấy, doanh nghiệp Thu Thủy đang dùng máy đào 

hố ngay trong khu sản xuất để xả nước thải xuống. 

Tìm hiểu một số hộ dân quanh khu vực cơ sở chế biến cà phê Thu Thủy, người dân bản Đông 

Hưng phản ánh: Từ khi cơ sở Thu Thủy hoạt động, môi trường bị ô nhiễm nặng, mùi hôi thối nồng 

nặc khó thở. Suối Dòn trước đây là nơi tắm, giặt của người dân trong bản, nay không ai dám đặt 

chân xuống, những ao gần suối, cá bị chết hết. Người dân chúng tôi kêu lên chính quyền xã, huyện 

nhiều lần, nhưng chẳng thấy chuyển biến gì. 

Ông Đỗ Quang Phượng, Trưởng phòng Quản lý chất lượng nước Công ty cổ phần Cấp nước 

Sơn La cho biết: Nhà máy hiện đang cấp nước cho gần 11.000 hộ dân Thành phố Sơn La. Từ năm 

2012 đến nay, cứ vào chính vụ thu hoạch cà phê, các cơ sở chế biến cà phê hoạt động mạnh, nhà 

máy liên tục phải ngừng hoạt động vì nguồn nước bị ô nhiễm. Ngày 1/12/2012, nhà máy phải dừng 

hoạt động 30 giờ đồng hồ; tháng 12/2013 dừng 2 đợt; ngày 15 - 16/9/2014 phải dừng cấp nước. 

Nguyên nhân là do nguồn nước tự chảy cung cấp cho nhà máy bị ô nhiễm nặng từ chất thải của các 

cơ sở chế biến cà phê đầu nguồn nước chảy về. 

Những năm qua, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương Thành phố Sơn La, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã kiểm tra, xử lý quyết liệt những cơ sở chế biến cà phê gây ô 

nhiễm, nhưng tình trạng trên vẫn không chấm dứt, thậm chí nghiêm trọng hơn. Thiết nghĩ, tỉnh Sơn 

La cần có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm những cơ sở chế biến cà phê gây ô nhiễm môi trường, 

để người dân Thành phố Sơn La không còn tâm trạng nơm nớp lo “mất nước“ sinh hoạt mỗi khi vào 

vụ thu hái cà phê. 
 

10. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 06/11/2015.- Số 2702.- Tr.9. 
 

10 tháng qua, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Mường La đã phối hợp với các 

cơ quan, đoàn thể tổ chức 86 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 10.900 

lượt người. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về: Quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ và phát triển 

rừng, khiếu nại, tố cáo, phòng chống ma túy, hôn nhân và gia đình... 
 

11. Thiên Bình. ĐẮNG NGỌT MÓN NẬM PỊA CỦA NGƯỜI THÁI / Thiên Bình // Nhân 

dân.- Ngày 08/11/2015.- Tr.4. 
 

 Ẩm thực của dân tộc Thái (Sơn La) rất đặc sắc. Người Thái sử dụng rất nhiều gia vị để chế 

biến món ăn, gia vị nóng để trung hòa những món ăn lạnh, lấy vị chát bùi trung hòa vị đắng cay… 

trong đó không thể không nói đến món nậm pịa, một món ăn truyền thống có từ lâu đời và được 

đồng bào rất yêu thích. 

Nậm pịa là món ăn đặc trưng chỉ có ở vùng núi Tây Bắc từ Mộc Châu (Sơn La), đến Điện 

Biên, Lai Châu. Nậm pịa có thể dùng để làm nước chấm hoặc dùng trực tiếp như một loại canh, có 

tác dụng giải rượu. Nguyên liệu chính của món này là tiết bò hoặc tiết dê để đông, đuôi, dạ dày, 

cuống tim và không thể thiếu một thứ nước sền sệt lấy từ bên trong ruột non của con bò. Trong 

tiếng Thái, “nậm” có nghĩa là canh, “pịa” là chất sền sệt trong ruột non của bò. Khi mổ bò, người 

Thái rất cẩn trọng trong việc lấy phần pịa. Pịa được lấy ra ngay khi bộ lòng mới được mang ra khỏi 

bụng bò và được bảo quản cẩn thận tránh ruồi nhặng. Phần ruột non ngay sau khi được lấy ra phải 

dùng lạt thắt chặt hai đầu ngăn cách với ruột già và dạ dày, để chất nhũ tương trong ruột non không 

bị pha tạp. Công đoạn nấu món nậm pịa cũng không hề đơn giản. Nồi nước xương bò được ninh 

trong nhiều giờ cho đến khi có đủ vị ngọt và vị ngậy, người nấu mới đổ tất cả những nguyên liệu 



thịt, sụn và lục phủ ngũ tạng vào nồi ninh. Phần ruột non sẽ được cắt khúc ngắn, trộn cùng lá rau 

thơm, bột mắc khén, rau mùi tầu, tỏi, ớt..., tất cả 

đều băm nhỏ rồi đun sôi, cho tới khi sền sệt thì thành món nậm pịa.  

Theo cô Hà Thị May, người dân ở bản Áng, thì chỉ một lần nếm món nậm pịa vị giác chuyển 

từ đắng sang ngọt thôi cũng khiến cho người thưởng thức khó quên. Lần nào đón bạn bè phương xa 

lên Sơn La, gia đình cô May cũng như các gia đình người Thái ở bản Áng đều chế biến nậm pịa, 

cũng là dịp để chia sẻ một phần làm nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo của người Thái ở Sơn La. 

Theo phong tục, người Thái mỗi khi mổ trâu, bò, dê... thường làm món nướng, và phần thịt sẽ hơi 

tái để giữ vị ngọt tự nhiên. Nậm pịa được dùng như một thứ gia vị chấm thịt nướng khiến miếng thịt 

trở nên thơm ngon với hương vị của đồ nướng hòa quyện các vị cay, mặn, ngọt, thơm…  

Khi đến Tây Bắc, khách miền xuôi luôn luôn được người dân bản địa đầy tự hào giới thiệu và 

mời nếm món nậm pịa để tỏ lòng mến khách. 

12. Kiều Thiện. VÙNG CAO MỞ CHIẾN DỊCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH / 

Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/11/2015 .- Số 268.- Tr.15. 
 

“Là người sát với cơ sở, hiểu về văn hóa, mức sống của đồng bào các dân tộc trong 

vùng, tôi cho rằng các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình là những 

mũi nhọn trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe 

bà mẹ, trẻ em” - ông Kiều Liêm - nguyên Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La, bảo vậy. 
ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH LUÔN SÂU, RỘNG 

Năm 2015, Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, khó khăn” (trong 

bài gọi tắt là chiến dịch) ở tỉnh Sơn La được triển khai tại 70 xã và chia thành 2 đợt chiến dịch trên 

cơ sở điều kiện thực tiễn của địa bàn. Nói về những lần triển khai chiến dịch, ông Kiều Liêm - 

nguyên Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tâm sự: Nhiều năm làm cán 

bộ xã ở đây, tôi thấy rằng công tác dân số luôn được huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La quan tâm 

nhưng hiệu quả nhất vẫn là những đợt chiến dịch được triển khai tại xã, bản. 

Lý giải cái “Hiệu quả nhất” ấy, ông Liêm bảo: Thứ nhất, thực hiện chiến dịch là đưa dịch vụ 

tư vấn, tiểu phẫu đến tận cơ sở với đội ngũ y, bác sỹ có tay nghề cao nên người dân tin tưởng hơn. 

Thứ hai là việc tư vấn ở đây là tư vấn trực tiếp, lại lồng ghép thêm với không khí lễ hội nên thu hút 

người dân tốt hơn. Thứ ba là thời điểm tổ chức chiến dịch được tính toán kỹ để phù hợp với yếu tố 

thời tiết và mùa vụ của địa bàn, không gây khó cho người dân tham dự cũng như với các xã triển 

khai thực hiện chiến dịch. Thứ tư là trong  những đợt chiến dịch như thế, công tác tư vấn trực tiếp 

có sức thuyết phục rất lớn tới người nghe mà đối tượng được tư vấn lại tập trung cao trong tinh thần 

hưng phấn của lễ hội nên tiếp thu tốt. Đặc biệt là công tác tư vấn trong dịp này có nhiều đối tượng 

thụ hưởng cả về độ tuổi và giới tính cũng như trình độ dân trí. “Ngay như chúng tôi là cán bộ xã, có 

mấy khi được tư vấn đầy đủ về mảng công tác này. Nhưng một khi xã được chọn làm điểm triển 

khai chiến dịch thì tất cả cán bộ xã, bản phải bám địa bàn, bám dân để phối hợp tuyên truyền, tham 

dự chiến dịch. Như thế là coi như tập thể cán bộ xã, bản đã được tham dự một đợt tư vấn khá hoàn 

thiện. Khi cán bộ đã hiểu được nội dung, ý nghĩa của chiến dịch thì hiệu quả tuyên truyền cũng như 

chỉ đạo sẽ cao hơn và thường xuyên hơn” - ông Liêm nhấn mạnh. 
HIỆU QUẢ CHIẾN DỊCH LUÔN ĐẠT CAO 

Nhiều lần tham dự các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình ở vùng 

cao, thấy rằng việc triển khai các chiến dịch đến cơ sở quả là không dễ dàng nếu không có sự thấu 

hiểu về địa bàn, tâm lý dân tộc. Nếu triển khai chiến dịch vào đúng mùa mưa hoặc mùa thu hoạch 

ngô, lúa thì sẽ rất khó huy động người dân tham gia vì thời điểm này người dân rất bận trong khi 

giao thông vùng cao lại rất khó khăn. Với đồng bào một số dân tộc ít người, tuy là đối tượng quan 

tâm đặc biệt của chiến dịch nhưng bà con lại có quan điểm “ngại cho người ngoài biết, ngại nói cho 

họ nghe về chỗ kín của mình”. Vì thế trước khi triển khai chiến dịch, công tác tuyên truyền phải đi 



trước một bước, phải đến từng nhà, rà từng đối tượng thì khả năng huy động người dân tham gia 

chiến dịch mới đạt cao. 

Tuy nhiều khó khăn là vậy nhưng đầu năm đến nay, từ thực tiễn triển khai chiến dịch, ông 

Trần 

Đình Thuận - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn La, cho biết: “Chúng 

tôi đã đạt được nhiều con số khả quan: Đặt vòng tránh thai: 8.500 ca, tăng 899 ca so với cùng kỳ 

năm 2014; cấy thuốc tránh thai: 110 ca, tăng 46 ca so với cùng kỳ năm 2014; uống thuốc tránh thai: 

8.676 ca, tăng 2.559 ca so với cùng kỳ năm 2014; bao cao su: 5.315 ca, tăng 1.659 ca so với cùng 

kỳ năm 2014; tiêm thuốc tránh thai: 4.000 ca, tăng 998 ca so với cùng kỳ năm 2014... Những kết 

quả đó tuy chưa thật sự như mong muốn nhưng đã minh chứng cho hiệu quả hoạt động của chiến 

dịch; tích cực góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương”. 
 

13. Đức Tuấn. ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT, HÌNH THÀNH CÁC VÙNG SẢN XUẤT 

CHUYÊN CANH Ở SƠN LA / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 09/11/2015.- Tr.1-2. 

Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở Sơn La có sự thay đổi căn bản, từ lối 

sản xuất theo kiểu “chọc lỗ, bỏ hạt”, sản xuất tự cấp tự túc chuyển sang sản xuất hàng hóa. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, Sơn La đã hình 

thành các vùng sản xuất chuyên canh 4.500ha chè, 5.500ha mía, 10 nghìn ha cà phê, 6.200ha 

cao su, 3.200ha sắn, 18 nghìn ha cây ăn quả, 18 nghìn con bò sữa... 
CHUYỂN MẠNH SANG SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

Ra khỏi Thành phố Sơn La, vượt qua dốc bản Mạt, chúng tôi đến thăm vùng chuyên canh 

trồng cây cà phê thuộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn. Cách đây 25 năm, xã Chiềng Ban còn là 

vùng đất hoang vu, khô cằn, người dân sống thưa thớt và đói nghèo. Nay, sau mấy chục năm, nơi 

đây đã thành vùng chuyên canh cây cà phê Arabica lớn nhất tỉnh Sơn La, trù phú, sôi động, hiển 

hiện một mầu xanh no ấm. 

Tháng 1/2014, trong chuyến công tác kiểm tra tình hình phát triển kinh tế và xã hội tỉnh Sơn 

La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian đến thăm bà con nhân dân xã Chiềng Ban. 

Tại đây, đồng chí hoan nghênh bà con trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo. Để trở thành tỉnh giàu có, 

phát triển bền vững, sản phẩm hàng hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới, bà con cần ứng 

dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nếu vườn cà phê được chăm sóc, tưới ẩm thì hiệu quả kinh 

tế sẽ cao hơn. Chính từ gợi ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà tháng 3/2015, xã Chiềng Ban 

được tỉnh hỗ trợ dự án thí điểm kỹ thuật tưới nhỏ giọt bằng công nghệ từ I-xra-en. Hiện nay, diện 

tích cây cà phê của bảy hộ tham gia dự án đã phát triển tốt, quả to, đều từ gốc đến ngọn, hứa hẹn 

một mùa bội thu. 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ban Phạm Văn Khánh, năng suất cây cà phê ở đây bình 

quân từ 15 đến 20 tấn quả tươi/ha, sản lượng hằng năm đạt khoảng 160 đến 180 nghìn tấn, nguồn 

thu từ cây cà phê toàn xã ước đạt 150 tỷ đồng. Nếu ở thời điểm cà phê được giá thì con số đó sẽ còn 

tăng gấp từ hai đến ba lần. Nhờ vậy, đời sống của người dân xã Chiềng Ban ngày càng trở nên khấm 

khá. Trước kia, ở xã chỉ có nhà tranh, vách đất xiêu vẹo, nay gần như 100% số hộ có nhà kiên cố, 

trong đó 1/3 số hộ có nhà xây trị giá một tỷ đồng trở lên. Nhiều hộ đã mua được ô tô. Gặp người 

dân, ai cũng nở nụ cười, nhất là vào mùa chuẩn bị thu hoạch cà phê. 

Gia đình ông Hoàng Văn Chất, dân tộc Thái ở bản Củ, là thí dụ điển hình cho hàng chục 

nghìn hộ nông dân ở Sơn La vươn lên làm giàu. Cách đây 25 năm thực hiện phong trào vận động 

“san hộ, dãn bản” làm kinh tế, ông đã nhiều lần thất bại với việc trồng cây dâu, hương nhu, mía. 

Giờ, ông đã là một “chuyên gia” giỏi về kỹ thuật canh tác cây cà phê, được bà con trong bản tin 

tưởng. Ông Chất tâm sự: “Trồng cây cà phê không đơn giản. Trồng mà không tỉa cành, chăm sóc, 

không am hiểu kỹ thuật thì không bao giờ có ăn”. 

Kết quả lớn nhất của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Sơn La sau hơn 20 năm hoạt động, chính 

là làm thay đổi nhận thức của đại bộ phận nông dân trong việc chuyển sang sản xuất hàng hóa, ứng 

dụng các kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Trung tâm đã tổ chức 23.814 lớp tập huấn cho hơn một 



triệu lượt nông dân; tổ chức 2.295 cuộc tham quan, hội thảo, trình diễn chương trình khuyến nông 

đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, khuyến lâm, chăn nuôi, khuyến ngư. Tất cả các loại cây, con 

có lợi thế cạnh tranh, phù hợp khí hậu Sơn La đều được khảo nghiệm, ứng dụng, mở rộng sản xuất. 

Trong đó, chương trình thâm canh ngô lai đem lại hiệu quả rõ rệt. Khi chưa áp dụng giống mới năng 

suất ngô địa phương chỉ đạt từ 1,5 đến 2 tấn/ha, nay con số đó tăng lên từ 10 đến 12 tấn/ha. Với 

những cây trồng khác đòi hỏi vốn đầu tư, kỹ thuật khắt khe, chỉ một bộ phận nông dân làm được, 

còn cây ngô trở nên gần gũi, dễ làm đối với đại đa số hộ nông dân nghèo. Nhờ cuộc “cách mạng” về 

giống ngô, hiện nay tỉnh Sơn La có bộ giống hơn 40 loại cho năng suất cao, thích ứng điều kiện khí 

hậu thổ nhưỡng của địa phương. Sơn La đã trở thành một trong những vùng ngô lớn nhất cả nước, 

với sản lượng gần một triệu tấn/năm, hằng năm thu về hàng nghìn tỷ đồng, góp phần xóa đói, giảm 

nghèo. 
CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT 

Trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Sơn La đã hình thành nên những vùng sản xuất 

chuyên canh giá trị kinh tế cao. Huyện Mộc Châu - một trung tâm sản xuất nông nghiệp chất lượng 

cao đang hình thành nhiều mô hình chăn nuôi bò sữa, trồng rau, hoa thu nhập đạt 1 đến 1,5 tỷ 

đồng/ha. Trên vùng hồ sông Đà xuất hiện mô hình nuôi cá tầm, cá lồng. Ở vùng di dân tái định cư 

nhờ giống cây ngắn ngày trồng trên vùng bán ngập đã giúp người dân cải thiện đời sống… 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn trong ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chưa đạt hiệu quả tương xứng tiềm năng của tỉnh. Kết quả ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật giai đoạn 2010 - 2014 của tỉnh Sơn La cho thấy, mỗi năm tỉnh triển khai 17 

đến 20 đề tài, dự án, nhưng nội dung, chất lượng đề tài gắn với thực tiễn, “gần” với nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn còn nhiều hạn chế. Trong 64 đề tài được nghiệm thu, chỉ có một đề tài chất 

lượng tốt, còn lại đều ở mức trung bình hoặc phải dừng đề tài. Điều đáng quan tâm, ngân sách chi 

cho nghiên cứu khoa học lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng đề tài sau khi nghiệm thu lại nằm trong 

“ngăn kéo”, chưa đi vào cuộc sống. Trong khi đó, mảng ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lại 

không có tiền, không được ghi vốn, bất cập này đã được nêu tại nhiều diễn đàn từ cơ sở đến Trung 

ương, nhưng vẫn chưa thể tháo gỡ. Theo Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ 

thuật Sơn La Quàng Văn Hoàng, đối với các tỉnh miền núi như Sơn La cần tập trung chủ yếu vào 

lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ. 

Sau nhiều năm hoạt động, công tác khuyến nông có vai trò hiệu quả lớn đối với nông dân, 

nhưng công tác này còn nhiều khó khăn, bất cập, đang đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, điều 

chỉnh. Trong đó, phải tạo được hành lang pháp lý thông thoáng, để tăng cường mối liên kết bốn nhà 

trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Đề cập lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nhiều nông dân và cán bộ xã 

cho rằng, đề nghị tỉnh nghiên cứu giúp nông dân Sơn La thực hiện quảng bá, hỗ trợ xây dựng 

thương hiệu các loại quả, như cà phê Chiềng Ban, thanh long ruột đỏ Sơn La, nếp Mường Chanh, su 

su Mộc Châu, nhãn Sông Mã, táo sơn tra Bắc Yên,… 

Sản xuất nông nghiệp hiện nay đang đặt ra câu chuyện thời sự về chất lượng sản phẩm. Nơi 

nào, ai có sản xuất nông nghiệp sạch, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm có lợi cho sức 

khỏe con người thì thị trường chấp nhận. Với vị trí, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho sản 

xuất nông nghiệp, Sơn La có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Nếu ứng dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất, tạo nên sản phẩm có độ đồng đều, ổn định theo tiêu chuẩn quy định thì ngành nông nghiệp 

Sơn La sẽ có bước phát triển mới, góp phần làm giàu chính đáng cho bà con nông dân. 
 

14. Phạm Ngọc Dương. CHUYỆN “TRUYỀN NHÂN TRÊN NÚI CAO” ĐÁNH TAN SỎI 

THẬN CỨU HÀNG VẠN NGƯỜI THOÁT CHẾT / Phạm Ngọc Dương // Đời sống và pháp 

luật.- Ngày 10-16/11/2015.- Số 45.- Tr.8. 
 

Lương y Hoàng Phong, thầy lang nổi tiếng trong cộng đồng người Thái ở Sơn La, đặc 

biệt nổi tiếng với bài thuốc thải sỏi thận và chữa suy thận.  Hiếm có trường hợp sỏi thận nào 

ông chữa không khỏi. Những bệnh nhân suy thận độ 3 trở xuống, hầu hết đều được ông chữa 



cho ổn định, bệnh không nặng thêm. Thậm chí, có bệnh nhân suy thận độ 4, đã thoát khỏi lưỡi 

hái tử thần nhờ bài thuốc thần kỳ của lương y Hoàng Phong. 

Nữ lang y người Thái Hoàng Thị Tuyết Minh (Mai Sơn, Sơn La), nổi tiếng cả nước với bài 

thuốc tăng cường sinh lý nam, tăng cường nội tiết tố nữ. Chị có 30 năm vào rừng đi tìm loài nấm 

ngọc cẩu để chế thuốc. Thế nhưng, trong cộng đồng người Thái ở vùng Tây Bắc, bố chị, rồi đến đời 

chị, là lang y nổi tiếng với bài thuốc sỏi thận, suy thận. 
“TRUYỀN NHÂN TRÊN NÚI CAO” 

Theo lời chị Hoàng Tuyết Minh, tổ tiên chị, rồi đến đời ông, đời bố, đều là thầy cúng nổi 

tiếng đất Sơn La. Những thầy cúng đều giỏi về bốc thuốc và đều là những thầy thuốc dân gian. Mỗi 

vùng thường có một vài thầy lang và giỏi một vài bài thuốc.  

Tuy nhiên, tổ tiên chị làm nghề thầy cúng và nghề thuốc nhiều đời, nên tích tụ được nhiều 

bài thuốc quý. Bố chị là lương y Hoàng Phong, thầy lang nổi tiếng trong cộng đồng người Thái ở 

Sơn La, mà nhắc đến ai cũng biết. Lương y Hoàng Phong đặc biệt nổi tiếng với bài thuốc thải sỏi 

thận và chữa suy thận. Điều đặc biệt, ông chỉ cần quan sát sắc da, bắt mạch là biết bệnh nhân bị sỏi 

thận, suy thận. Ông thường nhìn màu nước tiểu, sờ nắn vùng thắt lưng, để phán đoán chắc chắn hơn. 

Hiếm có trường hợp sỏi thận nào ông chữa không khỏi. Những bệnh nhân suy thận độ 3 trở xuống, 

hầu hết đều được ông chữa cho ổn định, bệnh không nặng thêm. Thậm chí, có bệnh nhân suy thận 

độ 4, đã thoát hỏi lưỡi hái tử thần nhờ bài thuốc thần kỳ của lương y Hoàng Phong.  

Tuổi thơ chị Minh quanh năm suốt tháng theo bố lên rừng đào thuốc, chặt thuốc. Trong nhà 

chị lúc nào cũng có cả chục bệnh nhân chầu chực, cầu cạnh để có được thuốc dùng. Nhiều bệnh 

nhân ở xa, chủ yếu là đồng bào dân tộc sống trên núi cao, phải đi bộ vài ngày mới tới để được chữa 

bệnh. Thế nên, bố con chị gùi được bao nhiêu thuốc về, là bệnh nhân lấy sạch. Nhiều bệnh nhân 

nặng quá, ông giữ lại nhà để điều trị. 

6 tuổi, chị Minh đã biết hái thuốc. Lương y Hoàng Phong thường sai con gái ra sau vườn, sau 

đồi hái những cây thuốc quen thuộc để ông chế vào bài thuốc chữa bệnh. 10 tuổi, chị đã đeo gùi, 

thuổng, dao vào rừng lấy thuốc. Mấy anh chị em mỗi người đi một hướng, tìm một vài loại cây 

thuốc khác nhau, rồi hẹn đúng lúc mặt trời xuống núi ra khỏi rừng đem thuốc về nhà. 

Năm 2005, lương y Hoàng Phong, vị thần y trong cộng đồng người Thái vùng Tây Bắc qua 

đời. Người học được nhiều bài thuốc nhất lại là chị Minh. Chị Minh tiết lộ: “Người Thái không 

quan niệm truyền cho con trai hay con gái, mà hễ con nào có đam mê, học được nghề, thì sẽ theo 

nghề của bố. Chị mê cây thuốc từ bé, nên bố nói gì là chị nhớ ngay và ngấm lâu. Mặc dù theo nghề 

giáo, nhưng ngoài giờ dạy chị vẫn bốc thuốc quanh năm suốt tháng cho mọi người. Hầu hết các thảo 

dược chị phải đi thu hái, chỉ có một số loại phổ biến thì mới thuê người. Hàng chục người dân ở các 

vùng núi cao ngày đêm lên rừng gom thuốc cho chị”. 

Lương y Hoàng Phong là người Thái, sống cả đời với rừng, nhưng hiểu biết của ông về bệnh 

tật và các chức năng trong cơ thể người chẳng kém gì các bác sỹ tây y hiện đại. Theo chị Minh, 

những cuốn sách thuốc cổ của người Thái mô tả rất kỹ giải phẫu cơ thể. Các bài thuốc trong sách 

hướng dẫn cách trị bệnh rất khoa học. Tiếc rằng, chị Minh chưa kịp đọc thông viết thạo chữ Thái cổ, 

thì bố chị qua đời mất. 

Thế nhưng, những điều bố chị truyền lại, thì chị nhớ như in, bởi chị rất nhập tâm. Trong bài 

thuốc thận do lương y Hoàng Phong truyền lại, có 15 vị, gồm: Quai ửng, tầm gửi co sửu, tầm gửi 

gạo, vàn lêu, sọn na, rễ cỏ tranh, nhọ tây, nạt bá phong, lanh hộm hồng, chứa ngọa, pi nong pọ, dứa 

dại… 

Lương y Hoàng Phong dạy chị Minh rằng, thận có chức năng quan trọng nhất là lọc sạch 

máu. Các loại thức ăn, nước uống, thuốc… khi đưa vào cơ thể được hấp thụ và chuyển hóa. Cặn bã 

từ quá trình chuyển hóa này sẽ được thải qua thận. Khi thận suy, chất cặn bã không được đào thải sẽ 

ứ trệ trong cơ thể. Thận còn điều chỉnh lượng nước cho cơ thể. Khi lượng nước nhập vào nhiều, 

thận sẽ tăng đào thải khiến tiểu nhiều, khi cơ thể thiếu nước, thận sẽ tăng tái hấp thu nước, khiến đi 

tiểu ít. Khi thận suy, quá trình điều hòa nước bị rối loạn, sẽ xảy ra tình trạng thừa nước dẫn đến phù, 

nặng mặt… 
NHIỀU NGƯỜI HÀM ƠN  



Chính vì thế khi điều trị suy thận việc quan trọng là chữa máu xấu, bình ổn huyết áp cho 

bệnh nhân. Tiếp theo, phải tăng cường chức năng gan để gan loại bỏ bớt tạp chất, giúp cho quá trình 

đào thải của thận được giảm nhẹ. Bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày mạn, nóng trong, táo bón 

cũng sẽ ảnh hưởng đến chức năng đào thải cặn bã từ thận. Vì thế, bài thuốc cũng phải có tác dụng 

với những bệnh này. 

Lương y Hoàng Tuyết Minh cho biết: “Viêm đường tiết niệu, sỏi thận, trướng nước thận, 

viêm thận bể thận... là các bệnh thường gặp. Nếu không điều trị tốt, các bệnh này sẽ ảnh hưởng tới 

chức năng thận, dần dần gây biến chứng suy thận mạn. Khi suy thận, thì điều trị khó hơn. Vì thế, 

nếu thận có vấn 

đề, tốt nhất là bệnh nhân phải điều trị ngay”. 

Nữ lang y xinh đẹp Hoàng Tuyết Minh bốc thuốc nhoay nhoáy, tới 15 vị cho 1 ấm thuốc, 

nhưng đặt lên cân thì chính xác gần như tuyệt đối. Trong số 15 vị thuốc, thì khó kiếm nhất là cây 

nhọ tây và tầm gửi co sửu. Hai thứ thảo dược này mọc ở rừng sâu. Chị Minh phải cùng với dân bản 

vào khu rừng già thuộc bản Tà Vịt (xã Nà Ớt), hay đỉnh Hua Pư cao vời vợi của Chiềng Nơi, mới 

thu hái được.  

Co sửu là cây thân gỗ khổng lồ, thân xù xì, vằn vện như cây đa. Chúng mọc trên các núi đá 

cao ở những khu rừng thuộc Sông Mã, Thuận Châu, Bắc Yên. Chỉ những người đi lấy thuốc chuyên 

nghiệp, có khả năng leo trèo như khỉ mới lấy được tầm gửi trên cây co sửu. Tầm gửi co sửu là vị 

thuốc quan trọng giúp thanh lọc cơ thể, thanh nhiệt, điều hòa huyết áp… Rồi cây nhó đông, thân gỗ, 

ở núi đá cao, gỗ vàng tươi, đường kính cả mét cũng là vị thuốc độc đáo. Vỏ của nó có mùi khăn 

khẳn rất khó ngửi, nhưng lại cực tốt với viêm thận và đào thải độc tố… 

Tôi hỏi: “Từ ngày thừa hưởng bài thuốc của cha, chị đã chữa khỏi cho bao nhiêu người bị sỏi 

thận, suy thận?”, chị Hoàng Tuyết Minh bảo rằng: “Chị không thể nhớ hết được, nhưng có lẽ phải 

đến hàng ngàn. Rất nhiều bệnh nhân sỏi thận, chỉ dùng một thang thuốc mà sỏi đã được đẩy ra ngoài 

rồi. Bệnh suy thận thì không thể chữa khỏi hẳn được, nhưng bài thuốc sẽ giúp bệnh nhân giảm bệnh, 

giữ được ổn định. Chẳng hạn suy thận độ 3, có thể hạ xuống độ 2, độ 1, và ổn định ở mức đó. Với 

người suy thận, giữ ở mức ổn định, không phải chạy thận là việc cực kỳ quan trọng. Nếu đã chạy 

thận thì vô cùng tốn kém, mà khó giữ được mạng sống lâu dài”.  

“Tôi chụp lại mấy trang sổ chị Hoàng Tuyết Minh ghi thông tin về bệnh nhân. Tôi gọi cho 

anh Nguyễn Văn Minh, ở tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót để tìm hiểu thực hư bài thuốc của lương y 

Minh. Anh Nguyễn Văn Minh bảo rằng, anh bị sỏi thận 1,3cm, khiến người mệt mỏi, chán ăn, rất 

đau bên mạng sườn, sức khỏe giảm sút, không làm được việc nặng. Uống thuốc của chị Minh chỉ 20 

ngày, tức là chưa hết thang thuốc, viên sỏi đã bị bào mòn, rồi tự đào thải ra khỏi cơ thể. Rồi anh Hà 

Viết Thịnh, ở tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, cũng thoát khỏi ám ảnh bởi sỏi thận. Viên sỏi nằm trong 

thận anh có đường kính 0,9cm. Anh dùng thuốc từ ngày 19/9, thì đến ngày 2/10/2015, sỏi đã tự ra”. 
 

15. AT. TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN DI DÂN, TÁI 

ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA / AT // Người cao tuổi.- Ngày 11/11/2015.- Số 180.- Tr.7. 
 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 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 bảo đảm tiến độ, chất 

lượng, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của các dự án thành phần. Đồng thời, 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. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí đủ nguồn vốn ngân sách và Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam chuyển đủ vốn cho các tỉnh để thực hiện hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ 

được giao. 

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 là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, 



tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 

16.954 khẩu. 

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của dự án là 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép 

vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di 

chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường 

Mường Lay - Nậm Nhùn, giai đoạn 1). 

Đến tháng 9/2015, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hoàn thành việc lập và phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ 78 khu, 285 điểm tái định cư xen ghép vào 37 bản thuộc 16 xã 

và khu tái định cư tự nguyện. 

Nhà nước triển khai gần 8.000 phương án hỗ trợ, bồi thường với số vốn giải ngân hơn 7.000 

tỷ đồng cho hơn 40.000 hộ dân, 232 tổ chức phải di dời hoặc chịu ảnh hưởng. 
 

16. Kiều Thiện. DÂN MƯỜNG LA GIỮ RỪNG ĐỂ LÀM GIÀU / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 11/11/2015.- Số 270.- Tr.15. 
 

Mường La là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La và có khá nhiều diện tích rừng nằm 

trong dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với nguồn lâm sản phong phú. Nhưng đây cũng là địa bàn 

giáp ranh với các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái và huyện Than Uyên của tỉnh 

Lai Châu, nên lâm tặc thường lợi dụng để khai thác lâm sản. 
GẮN TRUY QUÉT VỚI TUYÊN TRUYỀN 

Ông Bùi Mạnh Cường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường La, cho biết: Nhiều năm 

qua,  

các hoạt động khai thác lâm sản lẻ tẻ vẫn xảy ra và thường là khi chúng tôi truy quét thì chỉ thu 

được hàng vô chủ vì lâm tặc chạy trốn hết sang các địa bàn khác. Nhưng Chi cục Kiểm lâm Sơn La 

và Hạt Kiểm lâm huyện đã xác định: Phải bám chắc địa bàn, gắn việc truy quét với tuyên truyền 

nâng cao ý thức người dân, chung sức bảo vệ và phát triển vốn rừng. Với những đối tượng cố tình vi 

phạm, chúng tôi tổ chức điều tra và đưa ra pháp luật xử lý. Vừa qua, chúng tôi đã khởi tố 2 bị can là 

Giàng A Lồng và Giàng A Vảng đều ở thôn Bản Công, xã Bản Công của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên 

Bái. Tòa án đã tuyên phạt 2 bị cáo này từ 6 đến 9 tháng tù giam. 

Đến xã Ngọc Chiến, nơi giáp ranh với 2 huyện Trạm Tấu và Than Uyên của 2 tỉnh bạn, thấy 

những cánh rừng khoanh nuôi bảo vệ phát triển xanh tốt bên những cánh rừng mới trồng. Anh Lò 

Văn Tán - cán bộ văn phòng UBND xã bảo: Xã có 33 bản với hơn 10.000 nhân khẩu thuộc nhiều 

dân tộc anh em. Các bản tuy cách xa nhau, đi lại rất khó khăn nhưng không vì thế mà công tác tuyên 

truyền về bảo vệ rừng bị sao nhãng. Hàng tháng, cán bộ kiểm lâm vẫn phối hợp với cán bộ xã đến 

từng bản, từng cánh rừng để kiểm tra, giám sát và tuyên truyền. Khi cán bộ bám sát dân, nói và làm 

cho dân hiểu thì người dân cũng tăng thêm niềm tin vào cán bộ và sẽ làm theo cái hay, cái tốt. 
NÔNG DÂN HƯỞNG ỨNG 

Anh Quàng Văn Xứng - Công an viên bản Nà Tấu, xã Ngọc Chiến, chỉ tay lên những cánh 

rừng xanh ngắt quanh bản, bảo: Dân bản Nà Tấu cũng như nhiều bản khác ở Ngọc Chiến này rất 

khan hiếm đất sản xuất, nhưng mấy năm nay chẳng ai phá rừng làm nương nữa đâu. Đất ít thì chúng 

tôi đi làm thuê, làm mướn ở nơi khác vì ai cũng hiểu rằng nếu không có rừng thì người nông dân 

khó mà sống được. 

Đến bản Nà Dìa, gặp anh Lò Văn Khụt - Bí thư chi bộ bản đang cho cá ăn. Anh bảo: Bà con 

nói thật đấy, bây giờ người dân không phá rừng bừa bãi nữa mà còn trồng thêm rừng bởi ai cũng 

biết rừng không chỉ mang lại cái gỗ, cái tre, con thú mà còn mang lại nguồn nước ăn, nước sản xuất. 

Nhà tôi cũng trồng thêm hơn 1 ha rừng cây sơn tra, vừa phủ xanh đất rừng, vừa lấy thu nhập lâu dài. 

Nhiều hộ dân tự nguyện trồng rừng ngay trên đất nương của mình chứ không đợi phải nhắc nhở, 

phân chia như trước nữa. 



Hạt trưởng Bùi Mạnh Cường cho biết thêm: Đúng là người dân trong vùng bây giờ không chỉ 

tích cực phối hợp với kiểm lâm bảo vệ rừng mà còn trồng được nhiều diện tích rừng. Đầu năm đến 

nay, toàn huyện đã trồng mới 178ha rừng với 2 loại cây chủ yếu là sơn tra (táo mèo) và lát hoa. 

“Cũng nhờ bảo vệ rừng tốt nên chúng tôi có đủ điều kiện để chi trả dịch vụ môi trường rừng 

cho hơn 76.500ha rừng của 3.671 chủ rừng trong huyện” - ông Bùi Mạnh Cường. 
 

17. PV. HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG / PV // Biên phòng.- 

Ngày 11/11/2015.- Số 91.- Tr.6. 
 

Là tỉnh miền núi, biên giới, có số lượng lớn người nghiện là đồng bào các dân tộc thiểu số, 

những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng 

đồng, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho người nghiện được tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ cai 

nghiện, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện. Mô hình cai nghiện tại cộng đồng của Sơn La đã huy 

động được sự tham gia tích cực của các thôn, bản, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể trong việc vận 

động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện, hỗ trợ cai nghiện cắt cơn tại cộng 

đồng, hỗ trợ quản lý người cai nghiện và chăm sóc sau cai. 

Sau 10 ngày hỗ trợ cắt cơn, người nghiện được tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ sau cai; 

10 ngày/lần được hỗ trợ tiền ăn, tiền thăm hỏi. Hết 12 tháng, nếu không tái nghiện được cấp giấy 

chứng nhận hoàn thành quy trình cai nghiện và được tiếp tục quản lý sau cai tại cộng đồng trong 12 

tháng. Định kỳ hằng tháng, người sau cai nghiện báo cáo với chính quyền cơ sở về kết quả cai 

nghiện. Sau 12 tháng, nếu không tái nghiện sẽ đưa ra khỏi danh sách quản lý. Trường hợp đã kết 

luận nghiện và có hồ sơ quản lý mà người nghiện không tự giác đi cai nghiện, hoặc người đã được 

hỗ trợ cắt cơn tại cộng đồng mà tái nghiện, thì địa phương lập hồ sơ đưa vào Trung tâm cai nghiện 

cấp tỉnh và cấp huyện. 

Với 11 trung tâm hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ trong một thời gian ngắn, Sơn La cơ 

bản đã tổ chức có hiệu quả công tác cai nghiện, góp phần hạn chế tối đa tỷ lệ tái nghiện và không 

để phát  

sinh người nghiện mới. 
 

18. H. Thuận. TIN VẮN / H. Thuận // Văn hóa.- Ngày 11/11/2015.- Số 2704.- Tr.9. 
 

Trong năm 2015, Hội đồng Phổ biến, Giáo dục pháp luật huyện Mường La đã phối hợp với 

các cơ quan, đoàn thể tổ chức 86 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 10.900 

lượt người. Nội dung tuyên truyền về quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, khiếu 

nại, tố cáo, phòng chống ma túy, hôn nhân và gia đình...  
 

19. Chu Khôi. GIẢI BÀI TOÁN LÃNG PHÍ THƯƠNG HIỆU CHÈ MỘC CHÂU / Chu Khôi 

// Kinh tế nông thôn.- Ngày 13/11/2015.- Số 46.- Tr.7. 
 

Chè Shan tuyết Mộc Châu được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 

bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã 5 năm, thế nhưng đến nay, 90% khối lượng sản phẩm vẫn 

được xuất khẩu dưới dạng đóng bao to, không có nhãn mác. Làm thế nào để chỉ dẫn địa lý 

“Chè Shan tuyết Mộc Châu” thực sự phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao lợi nhuận cho 

người trồng chè và được thế giới biết đến vẫn là câu hỏi khó đối với ngành chức năng và 

doanh nghiệp. 
CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI 

Ông Đỗ Thiên Hoàng, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho hay, 

Việt Nam có hàng nghìn nông sản, thủy sản nổi tiếng, nhưng đến nay mới có 42 sản phẩm được Nhà 

nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Việc khai thác sử dụng những chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ vẫn còn 

nhiều bất cập: Do ít hoặc không sử dụng logo, nhãn mác trong thương mại; thiếu sự kiểm soát của 

Nhà nước về chất lượng sản phẩm, nên hàng giả, hàng nhái tràn lan át hàng thật. Hầu hết các sản 

phẩm mới chỉ đăng ký bảo hộ trong nước mà chưa đăng ký bảo hộ quốc tế. Tiêu thụ từng sản phẩm 



thiếu kênh hàng chuyên biệt, thiếu tổ chức đa ngành của các tác nhân hưởng lợi để quản lý và khai 

thác hiệu quả các sản phẩm chỉ dẫn địa lý. 

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, cây chè 

Shan tuyết đã được trồng lâu đời trên cao nguyên Mộc Châu, hiện nay vẫn còn hàng nghìn cây chè 

cổ thụ đang cho thu hoạch. Chè Shan tuyết được trồng ở độ cao 900 - 1.050m so với mặt nước biển, 

nhiệt độ trung bình 18,5 độ C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, sương mù dày đặc vào ban 

đêm, đất trồng chè là loại đất đỏ vàng trên đá sét biến chất. Với đặc điểm này, búp chè Shan tuyết 

Mộc Châu tích lũy hương thơm mạnh hơn, hàm lượng tanin, chất hòa tan trong búp chè cao hơn so 

với các loại chè Shan tuyết trồng ở nơi khác. 

Chè Shan tuyết Mộc Châu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền về chỉ 

dẫn địa lý năm 2010. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập huyện Vân Hồ vào năm 

2013, hiện huyện Mộc Châu có 1.500ha chè Shan tuyết thuộc địa bàn 7 xã; huyện Vân Hồ có 

1.150ha chè Shan tuyết thuộc địa bàn 6 xã.    

Ông Đỗ Như Vưu, Chủ tịch Hội Sản xuất, chế biến và kinh doanh chè Mộc Châu, cho biết, 

Hội được thành lập năm 2011 theo Quyết định của UBND tỉnh Sơn La, đến nay có 7 doanh nghiệp 

thành viên, với 10 nhà máy chế biến chè trên địa bàn huyện. Bao gồm, Công ty Chè Mộc Châu, 

Công ty cổ phần Chè Cờ Đỏ, Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve, 2 hợp tác xã chè, ngoài ra còn có 2 

doanh nghiệp chè tư nhân. Tổng sản lượng chè búp tươi thu mua đưa vào chế biến tại các doanh 

nghiệp thành viên này đạt 16.500 tấn/năm, bằng 80% sản lượng chè trên địa bàn huyện. Trong đó, 

chè Shan tuyết chế biến đạt 3.550 tấn, tiêu thụ trong nước khoảng 280 - 300 tấn (chiếm 8 - 9%), 

xuất khẩu 3.250 tấn/năm (chiếm trên 90%). Toàn bộ khâu trồng trọt, canh tác chè nguyên liệu do 

nông dân, các hộ gia đình công nhân đảm nhiệm, được các doanh nghiệp đầu tư ứng trước phân 

bón và thu mua bao tiêu sản phẩm. 

Theo ông Vưu, từ khi được cấp bằng bảo hộ độc quyền về chỉ dẫn địa lý, giá bán sản phẩm 

chè bao bì mang chỉ dẫn địa lý Mộc Châu tại thị trường trong nước cao hơn 1,3 - 1,5 lần so với 

trước kia. Sản phẩm chè Shan tuyết của các đơn vị tiêu thụ trên thị trường trong nước bước đầu đã 

sử dụng tem nhãn về chỉ dẫn địa lý theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. 

LÀM GÌ ĐỂ GIẢM XUẤT KHẨU THÔ? 

Ông Nguyễn Duy Chánh, Giám đốc Công ty Chè Mộc Châu, thẳng thắn nhận định, đến nay, 

chỉ dẫn địa lý chè Mộc Châu chưa được khai thác hiệu quả. Hơn 90% sản lượng chè Mộc Châu vẫn 

xuất khẩu dưới dạng đóng bao to không nhãn mác, chủ yếu bán vào thị trường Pakistan và 

Afghanistan. Các đối tác nước ngoài mua chè Mộc Châu về đấu trộn và chuyển thành một thương 

hiệu khác của họ rồi mới tiêu thụ. Do chưa đăng ký được chỉ dẫn địa lý ra nước ngoài nên chè Shan 

tuyết Mộc Châu chưa được dán tem nhãn về chỉ dẫn địa lý và chưa có thương hiệu đối với thị 

trường ngoài nước. 

Theo ông Chánh, Công ty Chè Mộc Châu là đơn vị thành viên sản xuất chè quy mô lớn nhất 

của Hội Sản xuất, chế biến và kinh doanh chè Mộc Châu,  nhưng lại trực thuộc Tổng công ty Chè 

Việt Nam nên không được ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp. Phần lớn sản phẩm chè công ty sản xuất 

ra đều chuyển về Tổng công ty, rồi xuất khẩu chung với sản phẩm của các công ty khác. Bởi vậy, 

giá xuất khẩu của Công ty Chè Mộc Châu thường thấp hơn 6.000 - 9.000 đồng/kg so với các đơn vị 

thành viên của Hội được ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp nên chưa tạo được sự bình đẳng trong các 

hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp có cùng tính chất, đặc điểm trên cùng địa bàn. 

Ông Chánh đề nghị, Cục Sở hữu trí tuệ quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý đối với sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu tại Thái Lan, các nước tiểu vùng sông Mê 

kông và EU. Sở dĩ đăng ký vào các khu vực này mà không kiến nghị đăng ký chỉ dẫn địa lý tại 

Pakistan - thị trường hiện tiêu thụ đến 80% khối lượng chè Mộc Châu, là vì quốc gia này là đầu mối 

xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, họ chuyên thu mua chè ở các nước khác, đóng nhãn mác của 

Pakistan rồi lại xuất sang nước thứ ba. Muốn xuất khẩu chè có nhãn mác Mộc Châu, chúng ta nên 



chuyển hướng sang bán trực tiếp cho các nước EU và các quốc gia khác, thay vì xuất khẩu vào 

Pakistan. 

Ông Stephane Passeri, chuyên gia của Tổ chức Nông - Lương Liên hợp quốc (FAO), cho 

biết, Dự án “Tăng cường xây dựng nông thôn thông qua phát triển chỉ dẫn địa lý nông sản ở cấp khu 

vực châu Á” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ, FAO triển khai. Trong khuôn khổ dự án 

này, sẽ hỗ trợ Hội sản xuất, chế biến và kinh doanh chè Mộc Châu nâng cao năng lực kiểm soát nội 

bộ và chứng nhận độc lập cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý “Chè Shan tuyết Mộc Châu”. Dự án sẽ 

nghiên cứu tại thực địa ở các đồi trồng chè, các nhà máy chế biến chè, sau đó phối hợp với Hội xây 

dựng quy trình, kế hoạch kiểm soát sản phẩm, dựa trên những kinh nghiệm của Hiệp hội ngành 

hàng nông sản ở châu Âu đã đúc kết. Dự án cũng sẽ tập huấn cho cơ quan kiểm soát bên ngoài và 

các cán bộ tư vấn quốc gia về kỹ năng kiểm soát chất lượng sản phẩm, các biện pháp xử phạt đối 

với những trường hợp không tuân thủ quy định. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn 

địa lý chè Shan tuyết Mộc Châu tại châu Âu và một số nước trên thế giới. 
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Những cánh hoa đào, hoa mận vốn là biểu tượng của mùa xuân đua nhau khoe sắc nơi 

núi rừng Tây Bắc. Những cánh đào hồng phớt, mận trắng tinh trái vụ đua nhau nở đang hút 

khách 

du lịch chiêm ngưỡng. 

Trong chuyến công tác mới đây tại Sơn La, chúng tôi kịp ghi lại những hình ảnh thú vị từ 

những 

cây đào cổ hàng chục tuổi đang hối hả ra hoa cùng lộc non đâm chồi. Nhà anh Quàng Văn Học ở xã 

Chiềng Cọ (Thành phố Sơn La) có cây đào cổ trước sân ra hoa trái vụ thu hút người qua lại dừng 

chân ngắm. Anh Học cho biết, dịp này những cây đào cổ ra hoa chen lẫn lá non rồi cho quả. Sau đó, 

vào dịp Tết chúng lại nở rộ đúng vụ. Không chỉ đào cổ được người dân trồng bung nở trong tiết trời 

mùa thu mà những cánh rừng đào tự nhiên cũng đua nhau khoe sắc, đâm chồi. 

Tại xã Chiềng Đen (Thành phố Sơn La), nơi có nhiều cánh rừng mận tự nhiên, hoa mận trái 

mùa nở trắng thu hút du khách chiêm ngưỡng. Từ những cánh hoa, mận cũng cho lứa quả trái vụ để 

sau đó lại tiếp tục nở hoa vào chính vụ mùa xuân. Anh Đỗ Việt Anh, một nhiếp ảnh gia chuyên 

“săn” cảnh đẹp núi rừng Tây Bắc cho biết, năm nay, hoa đào, hoa mận trái mùa nở rộ là điểm khác 

lạ thu hút khách du lịch. Thời tiết đẹp, ấm nóng kéo dài hơn mọi năm nên hai loại hoa vốn là biểu 

tượng của mùa xuân bung nở… 
 

 

 

 


