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01. Trung Hà. HUYỆN VÂN HỒ (SƠN LA): DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG 

THỦ NĂM 2015 / Trung Hà // Quân khu hai.- Ngày 12/11/2015.- Số 872.- Tr.6. 
 

Sau khi nhận kế hoạch của trên, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy quân sự huyện 

đã tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch, hoàn thành hệ thống văn bản chỉ 

đạo, huy động lực lượng cho thực hiện nhiệm vụ diễn tập. 

Quá trình diễn tập đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc trong điều hành, xử trí các 

tình huống, bảo đảm nhanh, gọn, sát thực tế chiến đấu, an toàn tuyệt đối về người và 

vũ khí trang bị; phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự, công an, biên phòng trong xử trí các 

tình huống: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển 

địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến; chuẩn bị tổ 

chức tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ chuyển trạng thái sẵn sàng 

chiến đấu. 

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vân Hồ năm 2015, UBND tỉnh và 

huyện đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 

trong chuẩn bị, phục vụ và thực hành diễn tập. 
 

02. Xuân Trường. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA: PHONG QUÂN HÀM SỸ 

QUAN DỰ BỊ / Xuân Trường // Quân khu hai.- Ngày 12/11/2015.- Số 872.- Tr.3. 
 

Vừa qua, Trường Quân sự tỉnh Sơn La phối hựp với Trường Quân sự Quân khu 

2 tổ chức bế giảng khóa đào tạo sỹ quan dự bị năm 2015 bằng nguồn kinh phí địa 

phương. Tham gia khóa đào tạo sỹ quan dự bị khóa 8 có 50 học viên. 

Kết quả thi tốt nghiệp, 100% học viên đạt khá trở lên và được Hiệu trưởng T 

rường Quân sự Quân khu cấp bằng tốt nghiệp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết 

định phong quân hàm thiếu úy sỹ quan dự bị. Bế giảng khóa học, Trường Quân sự 

tỉnh đã tặng giấy khen cho 11 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập. 

 

03. Thảo Lan. ĐỔI THAY Ở BẮC YÊN / Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã 

hội.- Ngày 01-15/11/2015.- Số 514.- Tr.48-49.  
 

Bắc Yên là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Sau gần 10 

năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo giai đoạn 

2005 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015; 6 năm thực hiện chương trình giảm nghèo 

nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, huyện vùng cao Bắc Yên 

đã có những bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống 

nhân dân các dân tộc trên địa bàn từng bước ổn định và ngày càng được nâng  cao. 

Huyện đã tận dụng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, phát huy nội lực, triển 

khai có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo. Chỉ riêng năm 2014, ngoài 14 tỷ 

đồng do Tổng công ty Giấy Việt Nam hỗ trợ, huyện đã giải ngân gần 36 tỷ đồng vốn 

Chương trình 30a đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, bản khó khăn. Nhiều biện 

pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống nhân dân đã được huyện triển khai 

thực hiện như: Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thông qua 

chính sách ưu đãi tín dụng, giải quyết việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động... Trong 

6 năm qua đã có hơn 14 nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện với tổng dư nợ hơn 188 tỷ đồng. Huyện đã tổ chức 30 cuộc tư vấn, giới 

thiệu việc làm cho hơn 2.500 lao động; tổ chức hơn 100 lớp dạy nghề kỹ thuật chăn 



nuôi gia súc; trồng nấm; xây dựng; sửa chữa xe máy... cho khoảng 3 nghìn lao động 

nông thôn. 

Bên cạnh đó, Bắc Yên còn quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, như 

hỗ trợ hộ nghèo về у tế, giáo dục - đào tạo, nhà ở... Đến nay, huyện đã xây dựng, bàn 

giao khoảng 1.600 căn nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ 

nghèo. Toàn huyện có hơn 21 nghìn người nghèo và 7.400 người cận nghèo được cấp 

thẻ bảo hiểm у tế; 600 nghìn lượt người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Mỗi 

năm học có trên 25 nghìn lượt học sinh, sinh viên được hỗ trợ các chính sách về giáo 

dục - đào tạo. Các chính sách về khuyến nông, khuyến lâm cũng được chính quyền địa 

phương chú trọng nhằm giúp các hộ gia đình nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi. 

Huyện đã tổ chức gần 600 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn trái, kỹ 

thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm cho 32 nghìn lượt hộ nghèo; thành lập 25 câu lạc bộ 

khuyến nông hoạt động nền nếp, hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác phát triển 

kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Là loại cây cho quả không chỉ có công dụng dùng làm nước giải khát, chế biến 

làm rượu vang, mứt, ô mai, mà sơn tra còn là một vị thảo dược chữa bệnh huyết áp 

cao, mất ngủ, tiểu đường... Trước nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với 

loại quả đặc sản của núi rừng này, huyện Bắc Yên đã ra nghị quyết đưa cây sơn tra trở 

thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương. Huyện đã chỉ đạo các xã vận 

động nhân dân phát triển, mở rộng diện tích để vừa tăng thêm thu nhập, vừa góp phần 

phủ xanh đồi trọc, bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, hầu hết người dân tại các 

xã vùng cao của huyện Bắc Yên như: Làng Chếu, Háng Đồng, Xím Vàng đã chuyển 

sang trồng cây sơn tra. Bản Cáo A, xã Làng Chếu có 118ha cây sơn tra với trên 70ha 

đã cho thu hoạch. Vụ sơn tra vừa qua, nhờ giá bán lên cao, nên hộ thu thấp nhất cũng 

được hơn 15 triệu đồng, nhiều hộ thu trên 100 triệu đồng. Từ năm 2010 trở lại đây, 

trên 4ha táo sơn tra đã mang lại cho gia đình anh Sồng A Mang, bản Cáo A, xã Làng 

Chếu, huyện Bắc Yên thu nhập bình quân từ 80 triệu đến trên 100 triệu đồng/vụ. Nhờ 

đó, số hộ nghèo của bản đã giảm từ 35 hộ năm 2010 xuống còn 18 hộ năm 2014. Với 

hướng đi đúng, cùng với sự đồng thuận của người dân, hy vọng rằng sơn tra sẽ thực sự 

trở thành cây xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng diện tích che phủ rừng trên địa bàn 

huyện vùng cao Bắc Yên. 

Từng xã cũng căn cứ vào điều kiện đặc thù của địa phương mình, rà soát số hộ 

nghèo, phân tích nguyên nhân gây nghèo đói, từ đó có các biện pháp giúp các hộ thoát 

nghèo phù hợp. Xã Tà Xùa có lợi thế về phát triển cây chè, do đó, xã đã tập trung vào 

công tác khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ các hộ về giống, vốn, kỹ thuật cải tạo, 

chăm sóc chè, giúp bà con có nguồn thu ổn định từ chè. Với gia đình anh Mùa A Tống 

ở bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, chưa bao giờ gia đình anh lại vui vẻ, hạnh phúc như bây 

giờ bởi nhà anh đã thoát đói, vượt nghèo. Từ diện tích đồi chè cổ thụ gần 5.000 cây, 

hơn 2 hecta nương trồng ngô lúa, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, vài năm lại đây, 

mỗi năm gia đình anh có nguồn thu vài chục triệu đồng. Theo anh Tống, để có cuộc 

sống như ngày hôm nay, cùng với sự quan tâm của Nhà nước, mỗi người dân phải có 

ý thức phấn đấu để thoát nghèo. Ngoài chăm lo lao động sản xuất, cần tìm tòi, đưa 

giống mới, khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, học tập các mô hình phù hợp 

để phát triển kinh tế gia đình. 



Xã Hồng Ngài tham mưu cho huyện tập trung vào việc hỗ trợ người dân làm 

ruộng bậc thang tích nước trồng ngô lúa 2 vụ, mở rộng diện tích cây sơn tra, vận động 

nhân dân phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhờ đó, từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, 

đến nay Hồng Ngài chỉ còn trên 300 hộ nghèo, tương đương gần 40%. 

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực của chính quyền địa phương 

và người dân trong huyện, kết quả công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện Bắc Yên 

được ghi nhận bởi con số khá ấn tượng: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân giai đoạn 

2004 - 2014 đạt 13,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,5 triệu đồng năm 

2004, lên 13,5 triệu đồng năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 57,8% năm 2005 xuống 

còn 30% năm 2014... Đây là tiền đề để huyện tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 

xuống bằng tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh, nâng cao mức sống nhân dân, đưa Bắc 

Yên ngày càng phát triển. 

Lãnh đạo huyện Bắc Yên cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quan tâm giải 

quyết hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cho nhân dân, nhất là người 

nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng đầy đủ các chính sách đầu tư hỗ trợ 

của Nhà nước, như chính sách ưu đãi đối với người có công, chính sách trợ giúp xã 

hội, các dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý... Triển khai hiệu quả các 

chương trình để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ 

thuật, tham gia trực tiếp vào các dự án đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, được vay vốn tín 

dụng ưu đãi..., đồng thời tiếp tục huy động các nguồn đóng góp, tài trợ cho công tác 

xóa đói giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt Đề án đào tạo nguồn nhân lực của huyện 

đến năm 2020; tăng cường công tác đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 

lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại chỗ; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo trên địa bàn huyện từ 17% năm 

2013, lên 40% năm 2020. 

Để đạt mục tiêu năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 27%, 

theo bà Trịnh Thị Tuyết, Trưởng phòng Lao động - Thương binh - xã hội huyện Bắc 

Yên: Phòng sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo thực 

hiện tốt công tác rà soát các đối tượng hộ nghèo để tập trung các chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế, trọng tâm là kinh tế nông lâm nghiệp, hỗ trợ cây con giống, chuyển 

giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân, đầu tư mở rộng khai hoang ruộng 

nước; chú trọng phát triển đàn gia súc, mở rộng diện tích cây sơn tra, đầu tư cơ sở hạ 

tầng, hỗ trợ người nghèo về nhà ở, đảm bảo đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo 

được hưởng các dịch vụ xã hội.  
 

04. Thu Hằng. LẤY CHỒNG TỪ THUỞ 13 / Thu Hằng, Phan Hậu // Thanh 

niên.- Ngày 16/11/2015.- Số 320.- Tr.4-5. 
 

Nạn tảo hôn đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Ở 

cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, nhiều đứa trẻ ở vùng cao chưa kịp lớn đã trở 

thành mẹ. 

Đám cưới giữa cô dâu Lò Thị Thiết (15 tuổi) và chú rể Lò Văn Triệu (20 tuổi) 

ở bản Noong Bong tổ chức ngay trong sân nhà văn hóa bản, nhưng tiếc là khi chúng 

tôi có mặt thì rạp đã dỡ chỉ còn đám trai mở nhạc nhảy múa tưng bừng. Ông Quàng 

Văn Chung, Phó chủ tịch xã Bó Mười (huyện Thuận Châu, Sơn La), nói phong tục 

của người Thái là như vậy, thích nhau thì cứ về ở với nhau. Đôi vợ chồng mới cưới 



này cũng vậy, thực chất đã sống với nhau được 2 năm. Cô dâu vừa sinh con trai cách 

đây 1 tháng, giờ mới làm đám cưới để ra mắt họ nhà trai. 
BỎ HỌC LẤY CHỒNG 

Theo chân ông Chung, chúng tôi đến nhà vợ chồng Lò Thị Vui (14 tuổi) và 

Quàng Văn Phớ (21 tuổi). Ngôi nhà sàn bằng gỗ nhỏ bé nằm liêu xiêu ven sườn núi 

vắng lặng, cửa nhà khóa trái, bên trong tối om. Ông Quàng Văn Bun, bác họ của Vui 

ở gần đó cho biết, giờ đang là mùa gặt nên vợ chồng Vui ở trên nương từ sáng đến tối 

mới về. “Con Vui hoàn cảnh lắm. Bố mất sớm, mẹ thì đi lấy chồng mới. Nó học giỏi 

nhất Trường trung học cơ sở Bó Mười A, thế mà đòi bỏ học về nhà lấy chồng. Chúng 

tôi khuyên bảo mãi nó chẳng nghe. Tội nghiệp nó, bé tí tuổi mà đang mang thai tháng 

thứ 7, ngày ngày phải theo chồng lên nương cách đây mấy cây số”, ông Bun nói. 

Trời xẩm tối, một cô bé nhỏ xíu, nặng nhọc vác bụng bầu vượt mặt ngang qua 

cửa, theo sau là một thanh niên gầy guộc, quần ống thấp ống cao. Đó là hai vợ chồng 

nhà Vui. Sau một hồi ngại ngùng, Vui bẽn lẽn kể: “Chúng em về ở với nhau gần 2 

năm nay. Tháng 5 vừa rồi, gia đình mới tổ chức cưới. Lúc đó xã cũng can thiệp, 

nhưng do nhà em hoàn cảnh khó khăn, mẹ và dượng phải làm lụng vất vả nuôi 6 

miệng ăn, không có tiền ăn học nên em lấy chồng. Giờ hai vợ chồng vẫn ở cùng bố 

mẹ. Chờ mấy năm nữa đủ tuổi, chúng em mới đi đăng ký kết hôn”. Theo lời Vui, ở 

Trường trung học cơ sở Bó Mười A, cũng có 4 bạn tầm tuổi em đã nghỉ học ở nhà lấy 

chồng. 

Tại Sơn La, nạn tảo hôn không chỉ xảy ra ở dân tộc Thái, mà còn phổ biến ở 

dân tộc Mông. Tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ), chúng tôi gặp ông 

bố trẻ Giàng A Cánh, tuổi mới ngoài đôi mươi, nhưng đã là cha của 2 đứa trẻ. Vợ đi 

nương, ông bố trẻ ở nhà trông con. Chỉ vào đứa bé tóc tai bê bết mồ hôi, quần áo lấm 

lem, Cánh bảo: “Trông bé thế thôi nhưng nó học lớp 2 rồi đấy. Về nhà còn làm cô 

giáo dạy chữ xóa mù cho mẹ”. Cánh ngậm ngùi nhớ lại thời trai trẻ của mình: “Năm 

mình học lớp 6, bố mẹ nói, nhà ông bác có con dâu, nhà mình chưa có nên người lớn 

đi bắt vợ về cho mình. Cưới xong mình vẫn đi học à. Sợ bị chọc cười, mình giấu bạn 

bè, đến lớp 8 khi có con thì mọi người mới biết vợ kém 1 tuổi, không biết chữ, lấy về 

không biết gì đâu. Đẻ con chẳng biết chăm sóc, mẹ mình phải chăm hộ”. 

Chị Hân, cán bộ dân số xã Vân Hồ, cho biết ngay trong bản Chiềng Đi 2, có 

cặp vợ chồng vừa tảo hôn vừa kết hôn cận huyết. Mẹ của cô dâu chú rể là hai chị em 

ruột. Chúng tôi ngỏ ý đến tìm, nhưng chị nói, “đang mùa gặt chúng nó đi làm cả rồi” 

nên rất khó gặp nếu như không hẹn trước. 
“TÌM ĐƯỢC VỢ KHÓ HƠN VÀNG” 

Tiếp xúc với các bậc phụ huynh có con em kết hôn sớm tại Sơn La, không ít 

người chẳng ngại ngần nêu lý do cho con tảo hôn. 

Ông Lường Văn An, ở bản Khảm, xã Tô Múa (huyện Vân Hồ), bộc bạch: 

“Trong bản này tìm được vợ khó hơn vàng. Vàng còn thấy người ta đeo, chứ vợ cưới 

không nhanh trai bản khác cướp mất. Như con dâu mình, 15 tuổi còn nhỏ, chưa sinh 

sản được đâu, mình cứ lấy về cái đã. Chuyện đẻ tính sau”. Ông An cho hay con trai 

ông 22 tuổi bị bệnh nên lấy vợ muộn, chứ ông thông gia - bố của con dâu trước đây 

cũng tảo hôn, hơn 30 tuổi đã có con để gả chồng. 

Lý giải thực trạng gia tăng tảo hôn, ông Tòng Văn Hung, Trưởng bản Bó Phúc, 

xã Mường Khiêng (huyện Thuận Châu), thổ lộ: “Trước đây, tình trạng tảo hôn cũng 

có nhưng ít thôi, do dân bản ở cách xa nhau, từ nhà này qua nhà kia khó. Từ ngày có 



điện thoại di động, trai gái gọi điện rủ nhau đi chơi dễ hơn. Địa phương động viên 

không nên lấy chồng, lấy vợ sinh con sớm. Nhưng nói nhiều cũng chẳng ăn thua. Họ 

còn lý sự, con tôi ế, không có chồng ai chịu trách nhiệm. Còn bọn trẻ thì dọa, mình 

không cho lấy nhau nó ăn lá ngón tự tử. Quê mình ở huyện Quỳnh Nhai đã có người 

tự tử ăn lá ngón vì không lấy được nhau đấy”. 

Ông Hà Văn Lai, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện 

Thuận Châu, thừa nhận: “Phong tục tập quán ở miền núi nặng vấn đề gia đình đông 

con để có người làm. Quan niệm của người Thái sinh ra đến độ tuổi 13 - 15 có người 

hỏi là gả, nếu không kết hôn sợ ế. Vì thế mới có con gái “tằng cẩu” (tục lệ của người 

Thái, những cô gái có chồng vấn tóc lên đỉnh đầu để phân biệt với những người chưa 

chồng). Một số dân tộc khác, như dân tộc Mông, trai gái yêu nhau rất sớm, nếu không 

cho lấy họ ăn lá ngón tự tử. Đây là thách thức với chúng tôi. Có nhiều ca cán bộ 

chuyên trách dân số cũng đành bó tay”.  
 

05. Vì Kim Ót. ÔNG THÔNG - THÔNG THẠO VIỆC HỘI / Vì Kim Ót // Người cao 

tuổi.- Ngày 17/11/2015.- Số 183.- Tr.4. 
 

Ông Trần Minh Thông, 75 tuổi. Sau 32 năm gắn bó nhiều nơi trên vùng núi 

cao, đem cái chữ đến cho bản làng, với cái tên của đồng bào các dân tộc Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La tặng: “Thầy giáo Thông của dải núi Pha Luông”. Năm 1993, ông được 

nghỉ hưu nhưng chỉ một thời gian ngắn ông đã được bà con bầu tham gia công tác của 

địa phương. Năm 2008, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho đến nay. 

Gần 10 năm gắn bó với Hội Người cao tuổi, công việc nào ông cũng nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; luôn phát huy vai trò gương 

mẫu, thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội của Mặt trận tổ quốc thị 

trấn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng của địa phương. Ông cùng Ban Chấp hành đề xuất nhiều biện pháp sáng 

tạo trong công tác xây dựng Hội, chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Đến 

nay, 15 tiểu khu của thị trấn đều có các tổ chức chi hội, tổ hội hoạt động. Hầu hết các 

chi hội hằng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số hội viên tham gia vào Hội 

Người cao tuổi năm 2008 mới có 500 người, nay đã tăng lên 1.300 người, trong đó hội 

viên từ 60 tuổi trở lên là 1.087 người, đạt 95% so với người trong độ tuổi. 

Công tác xây dựng quỹ Hội được ông chú trọng và tích cực vận động mọi 

người tham gia nên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi hằng năm đạt hơn 60 triệu đồng, 

Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ hơn 130 triệu đồng... Với số quỹ này, 5 năm qua, 

Hội đã tổ chức mừng thọ hơn 700 người cao tuổi với số tiền hơn 45 triệu đồng; thăm 

hỏi tặng quà hơn 80 lượt người cao tuổi khó khăn với số tiền hơn 12 triệu đồng; thăm 

hỏi 2.280 lượt hội viên ốm đau với số tiền hơn 120 triệu đồng; phúng viếng 156 hội 

viên qua đời 46 triệu đồng. Phong trào chăm sóc đời sống tinh thần và thể chất cho 

người cao tuổi cũng được đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đến 

nay, Hội đã xây dựng được 19 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, văn hóa văn nghệ, thơ, 

phụng dưỡng ông bà, cha mẹ..., thường tổ chức giao lưu, biểu diễn vào dịp Tết 

Nguyên đán, lễ kỷ niệm thu hút hơn 600 hội viên tham gia. 



Trên cương vị Chủ tịch Hội, ông Thông luôn được các ủy viên ban chấp hành 

tín nhiệm, đoàn kết cùng nhau gánh vác nhiệm vụ; được lãnh đạo Đảng, chính quyền 

và các đoàn thể tin tưởng. Ông là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - 

Gương sáng”, năng động, sáng tạo, tâm huyết góp phần tích cực xây dựng Hội Người 

cao tuổi thị trấn vững mạnh. 

Với thành tích đạt được, năm 2014, Hội Người cao tuổi thị trấn Mộc Châu 

được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và tỉnh tặng Bằng khen, ông được 

UBND tỉnh Sơn La, UBND huyện và thị trấn Mộc Châu tặng nhiều bằng khen, giấy 

khen. Năm 2015, Đại hội Người cao tuổi thị trấn Mộc Châu tiếp tục bầu ông Trần 

Minh Thông làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 

06. Minh Phương. CẦN XEM XÉT LẠI VIỆC CẤP PHÉP KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN Ở SÔNG MÃ (HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA) / Minh 

Phương // Công an nhân dân.- Ngày 18/11/2015.- Số 3766.- Tr.7. 
 

Ông Nguyễn Chí Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Đầu tư xây dựng Thành Long, địa chỉ ở tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La có đơn gửi tới báo Công an nhân dân tố cáo việc cấp phép khai thác khoáng sản 

không đúng quy định của pháp luật ở tỉnh Sơn La. 

Ông Long cho biết, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Mã thuộc huyện 

Sông Mã nhỏ lẻ và bừa bãi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Ngày 2/9/2014, 

Công ty Thành Long xin được cấp phép khai thác cát theo quy hoạch gửi UBND tỉnh 

Sơn La nhằm vừa khai thác tài nguyên, vừa bảo vệ môi trường, vừa tăng nguồn thu 

ngân sách cho địa phương. Sau khi Công ty Thành Long làm đơn, tờ trình cùng các 

thủ tục, giấy tờ khác liên quan về việc xin cấp phép đầu tư thăm dò, khai thác và chế 

biến cát sỏi dưới lòng sông, bãi bồi sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, UBND 

tỉnh Sơn La có công văn giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương và UBND huyện Sông Mã nghiên cứu, xem 

xét, tham mưu và đề xuất nội dung đề nghị của Công ty Thành Long. 

Ngày 7/4/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã có ý kiến đối với 

việc xin cấp phép của Công ty Thành Long như sau: “Theo Quyết định số 201/QĐ-

UBND ngày 25/1/2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, 

khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, trong 

đó đã có các điểm cát lòng sông, bãi bồi trên sông Mã. Do vậy, việc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long xin cấp phép đầu tư 

thăm dò, khai thác và chế biến cát sỏi dưới lòng sông, bãi bồi sông Mã, huyện Sông 

Mã là phù hợp với quy hoạch khoáng sản của tỉnh”. Đồng thời, trong văn bản số 

329/STNMT-KS của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La do ông Triệu Ngọc 

Hoan, Giám đốc Sở ký, có khẳng định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Đầu tư xây dựng Thành Long đủ điều kiện thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm để tham 

gia khai thác cát, sỏi dưới lòng sông, bãi bồi sông Mã”. Tiếp theo công văn này, ngày 

22/4, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La có ý kiến tại văn bản số 391/SXD-QLCL nhất trí với 

chủ trương cho Công ty Thành Long được cấp phép thăm dò, khai thác cát sỏi trên 

dòng sông Mã thuộc huyện Sông Mã: “Việc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Đầu tư xây dựng Thành Long xin được tự bỏ vốn để thăm dò, khai thác là phù 



hợp với chủ trương đầu tư khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường”. 

UBND huyện Sông Mã cũng cho ý kiến rằng, việc thăm dò, khai thác và chế biến cát 

sỏi dưới lòng sông Mã là phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội huyện Sông 

Mã đến năm 2020 và Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát, sỏi xây dựng tỉnh 

Sơn La đến năm 2020. 

Mặc dù các sở, ngành có liên quan đã nhất trí với đề xuất của Công ty Thành 

Long, khẳng định công ty này có đủ điều kiện để thực hiện việc khai thác khoáng sản 

trên sông Mã thuộc huyện Sông Mã, tuy nhiên, đến ngày 4/9, UBND tỉnh Sơn La lại 

có Công văn số 2529/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, Sở Xây 

dựng, Sở Công thương, UBND huyện Sông Mã xem xét đề nghị của Công ty cổ phần 

Đầu tư tài chính thương mại FICO. Sau đó, ngày 29/10, UBND tỉnh Sơn La có văn 

bản số 3245/UBND-KTN giao cho Công ty cổ phần Đầu tư tài chính thương mại dịch 

vụ FICO là chủ đầu tư thực hiện dự án thăm dò, khai thác 11 điểm cát trên dòng sông 

Mã thuộc địa phận huyện Sông Mã. 

Báo Công an nhân dân đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Sơn 

La kiểm tra, làm rõ nội dung vụ việc trên theo quy định của pháp luật.  
 

07. Thanh Nghị. LẬT LẠI HỒ SƠ VỤ ÁN: CUỘC TRUY LÙNG “ÔNG TRÙM” 

BUÔN MA TÚY / Thanh Nghị // Biên phòng.- Ngày 18/11/2015.- Số 93.- Tr.7. 
 

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ quản lý địa bàn, trinh sát Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Bộ đội biên phòng Kon Tum đã phát hiện một đối 

tượng từ Mộc Châu, Sơn La vào thiết lập đường dây buôn ma túy tại khu vực 

này. Từ báo cáo của đồn, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên 

phòng Kon Tum đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống 

tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ 

đội Biên phòng Sơn La tiến hành truy xét, bắt quả tang ông trùm buôn ma túy 

xuyên Việt tại một khách sạn ở Mộc Châu, Sơn La.  
KẺ LẠ MẶT ẤY LÀ AI? 

Tháng 2/2014, công việc ở vùng biên giới của các chiến sỹ Đồn Biên phòng 

Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y vẫn tất bật thường ngày. Bước vào quán cà phê ở thị trấn Plei 

Kần, người sỹ quan trinh sát địa bàn Nguyễn Thanh Bình đi thẳng về phía góc khuất: 

- Xin lỗi, anh cần gặp tôi? - Thanh Bình hỏi người thanh niên mặc áo thun màu 

xanh đen, đeo kính râm đang ngồi uống cà phê. 

- Vâng - người thanh niên trả lời và ra dấu im lặng - uống cà phê đi. Tôi gọi 

cho anh đó. 

Nói rồi, người thanh niên đứng dậy rời quán để lại gói thuốc Hero trên bàn. 

Là trinh sát dạn dày kinh nghiệm, Nguyễn Thanh Bình hiểu ngay người thanh 

niên muốn trao đổi việc gì. Anh nhấp vội ngụm cà phê rồi rời quán, không quên bỏ 

bao thuốc Hero vào túi. Phóng nhanh về nơi tổ công tác địa bàn ém quân, Bình mở vội 

gói Hero và lướt nhanh những dòng chữ: Một đối tượng lạ mặt vừa xuất hiện tại thị 

trấn, có dấu hiệu nghi vấn mua bán ma túy. Người này cao trên 1,6m, thường mặc áo 

thun màu xám tro, tóc cắt ngắn, đội mũ lưỡi trai màu xanh lá cây... 

Ở thị trấn biên giới bé nhỏ thưa dân, khách vãng lai không nhiều, nên việc tìm 

kiếm người thanh niên nghi vấn chẳng mấy khó khăn. Hai ngày sau, trinh sát Bình đã 

nhận diện được người thanh niên có biểu hiện đáng ngờ thường hay tiếp xúc với các 



đối tượng nghiện trên địa bàn. Tin nóng sốt được báo ngay cho Thượng tá Trần Đình 

Lợi, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Kon Tum. 

Sáng hôm sau, Thượng tá Lợi có mặt tại thị trấn Plei Kần, chỉ đạo trinh sát của đồn và 

nhanh chóng xác định nơi trú ngụ của đối tượng là căn nhà trọ ở cuối thị trấn. Anh ta 

thường tìm gặp các đối tượng mua bán lẻ và sử dụng ma túy. Ngoài việc tìm hiểu thị 

trường ở thị trấn, đối tượng còn lên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y để tìm kiếm đối 

tác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng tá Lợi và trinh sát Bình xác định anh ta 

tên là Vi Văn Bình, sinh năm 1971, thường trú tại Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La, có 

dấu hiệu mua bán ma túy trên địa bàn thị trấn Plei Kần. 

Từ tài liệu, chứng cứ trinh sát thu thập được, cuối tháng 3/2014, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng  

Kon Tum quyết định xác lập chuyên án đấu tranh do Đại tá Hoàng Đăng Nhiễu, Chỉ 

huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh (nay là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng) làm Trưởng ban chuyên án. Thượng tá Trần Đình Lợi, Phó ban chuyên án, 

trực tiếp cùng trinh sát tiếp tục điều tra vụ án. Sau khi xác minh được các đầu mối mà 

tên Bình đã liên hệ câu móc, hắn bỗng nhiên biến mất. Thượng tá Lợi cùng các trinh 

sát tiến hành lùng sục mọi ngõ ngách ở thị trấn, nhưng vẫn không tìm ra tung tích kẻ 

nghi vấn. 

Tại cuộc họp lần thứ tư vào đầu tháng 5/2014, qua tổng hợp, phân tích các tài 

liệu trinh sát thu thập được, Ban chuyên án nhận định, khả năng đối tượng quay về 

Sơn La tìm nguồn hàng để đưa vào tiêu thụ. Từ nhận định trên, Trưởng ban Hoàng 

Đăng Nhiễu chỉ đạo trinh sát tiếp tục theo dõi biến động của đối tượng và nhanh 

chóng phá án với yêu cầu đảm bảo bí mật, bất ngờ và phải có tang vật đầy đủ để thuận 

lợi đấu tranh. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chuyên án, Thượng tá Lợi tiếp tục điều tra, xác định 

trong thời gian từ đầu tháng 5, Vi Văn Bình đã nhiều lần liên lạc với các đối tượng ở 

Plei Kần qua điện thoại. Nhưng sau nhiều lần hẹn, hắn quyết định không vào do 

không mặn mà với thị trường nhỏ bé này. Một vài đầu mối yêu cầu gửi hàng qua 

đường xe đò thì hắn bảo cách đó rất khó thực hiện, cần thì ra Mộc Châu, Sơn La nhận 

hàng. 

Do đối tượng nằm trong chuyên án ở tận Sơn La nên rất khó khăn cho việc phá 

án. Nhưng, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, kiên quyết không để kẻ gieo rắc 

cái chết trắng sổng lưới pháp luật, Ban chuyên án trao đổi thông tin đề nghị Đoàn Đặc 

nhiệm miền Bắc phối hợp phá án. Ngay sau đó, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc đã có kế 

hoạch phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Sơn La 

sẵn sàng tác chiến. 

Gần 10 ngày lặng lẽ trôi qua, Thượng tá Trần Đình Lợi tỏ ra vô cùng sốt ruột vì 

các đầu mối không liên lạc được với Vi Văn Bình. Ban chuyên án chỉ đạo không nên 

“dục tốc bất đạt”, Thượng tá Bình chỉ còn biết kiên trì chờ đợi đối tượng hành động để 

ra tay. Quả nhiên, ngày 17/5, Vi Văn Bình bất ngờ liên lạc với đầu mối ở Kon Tum 

yêu cầu ra Mộc Châu, Sơn La nhận hàng. 
VƯỢT TRƯỜNG SƠN RA SƠN LA PHÁ ÁN 

Phương án vượt Trường Sơn ra Sơn La phá án được Đại tá Hoàng Đăng Nhiễu 

lúc đó chỉ đạo thực hiện khẩn cấp, sau khi xác định đối tượng sẽ giao hàng tại Mộc 

Châu trong ngày 20/5. 10 giờ sáng 18/5, Thượng tá Trần Đình Lợi cùng 4 trinh sát lên 

ô tô theo đường Hồ Chí Minh trực chỉ miền Bắc. Sau những bữa cơm vội vã trên 



đường, các anh đến Mộc Châu thì đã quá 1 giờ sáng 20/5. Lúc này lực lượng phối hợp 

của Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc và Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên 

phòng Sơn La cũng đã có mặt tại Mộc Châu. Kiểm tra các nguồn tin, xác định điểm 

hẹn mà đối tượng thực hiện thương vụ là khách sạn Sao Xanh, lực lượng phối hợp bàn 

thảo kỹ lưỡng phương án bắt quả tang theo chỉ đạo của Trưởng ban chuyên án Hoàng 

Đăng Nhiễu. 

Lực lượng trinh sát phối hợp với các lực lượng chức năng bí mật phong tỏa 

khách sạn Sao Xanh từ lúc 3 giờ sáng 20/5. Chuyền tay nhau những ổ bánh mì ăn sáng 

và ăn trưa vội vã, ánh mắt các trinh sát luôn nhìn dán vào những người ra vào khách 

sạn. Khi kim đồng hồ chỉ con số 13 giờ 20 phút thì một chiếc taxi bất ngờ tấp vào 

khách sạn. Một vị khách xuống xe, đeo ruột tượng quanh bụng, tay cầm dao đi rừng 

của người Mông bước nhanh vào khách sạn với thái độ cảnh giác. Sau khi làm thủ tục, 

anh ta lên phòng khoảng 5 phút thì lực lượng trinh sát bất ngờ ập vào bắt giữ. 2 bánh 

heroin được giấu trong ruột tượng, 1 con dao, 4 điện thoại di động bị thu giữ. Đối 

tượng khai tên là Vi Văn Bình. Hai đối tượng ngồi trên xe taxi bị trinh sát khống chế 

bắt giữ là Hờ A Trây, Hờ A Váo, cùng sinh năm 1992 và thường trú tại Mộc Châu, 

Sơn La. 

Sau khi đưa các đối tượng về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La, lực lượng 

phối hợp đã khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái 

phép ma túy của chúng và giao cho Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên 

phòng Sơn La hoàn chỉnh hồ sơ vụ án. 

Chia tay các đồng nghiệp của Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc và Phòng Phòng 

chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng Sơn La để trở về Kon Tum, Thượng tá 

Trần Đình Lợi cùng các cộng sự cảm thấy lòng rộn vui vì đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 
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Từ thị trấn Mộc Châu (Sơn La), đi ngược sông Đà lên Quy Hướng, chúng 

tôi phải di chuyển bằng cả đường bộ và đường sông bởi đường rất xấu và lầy lội. 

Tới đây, chúng tôi đã gặp những thầy cô ở Mộc Châu, thế hệ thứ hai là người 

xuôi lên xây dựng kinh tế mới. Họ đã đến và ở lại để được sống đúng nghề mình 

đã chọn, dù gian nan, vất vả, dù các con phải gửi về ông bà nội, ngoại... 
NƠI THUNG SÂU, GIÓ QUẨN 

Quy Hướng cách thị trấn Nông trường Mộc Châu khoảng 50km nhưng để đi 

nhanh, người dân thường đi 40km đường bộ và 30 phút đường sông. 40km đường bộ 

nếu đi ô tô với điều kiện thời tiết bình thường áng chừng mất khoảng 3,5 giờ đồng hồ. 

Ngày chúng tôi ngược sông, dù trời nắng ráo nhưng trận mưa vài hôm trước khiến 

tuyến đường vẫn rất lầy lội, có nhiều vũng nước sâu hoắm do những bánh xe tải tạo 

nên. Bởi lẽ đường vào xã được làm từ năm 1983 phục vụ di chuyển dân vùng Thủy 

điện Hòa Bình. 



Cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân tới Trường THCS Quy Hướng, một trong 3 

nơi được coi là khó khăn nhất của Mộc Châu nằm gần như lọt thỏm bên dòng Nậm 

Khắt, một nhánh sông hòa vào dòng chảy sông Đà. 

Là xã miền núi, đường sá đi lại của người dân và học sinh không chỉ cách núi 

mà còn ngăn sông. Thế nên, với học sinh Quy Hướng, nhiều em phải đi bộ từ rất sớm 

để đến trường. Cô Hà Thị Vân Anh, giáo viên của trường cho biết: Có những em nhà 

cách trường 8km đường rừng núi, xa nhưng chưa đủ điều kiện để được ở nội trú tại 

trường (để được ở nội trú, nhà phải cách trường từ 10km trở lên). Sáng ra, các em phải 

mang đèn đi học từ 4 giờ sáng và chiều thì 2 giờ mới về được đến nhà. Nhiều em, nhà 

ở bên kia lòng hồ thủy điện, các em tự mình bơi thuyền qua lòng hồ để đi học. Những 

hôm trời mưa bão, học sinh có muốn đến trường, các cô cũng phải bảo nghỉ. Hoặc có 

em cố vượt sông sang tới trường cũng ướt nhoẹt và đành phải rét run trở về trong nỗi 

lo thắc thỏm của thầy cô... 

Đường sá đi lại vất vả là một chuyện nhưng cơ sở vật chất của trường cũng còn 

rất nhiều khó khăn. Trường hiện có 30 học sinh ở nội trú nhưng các phòng ở đều là 

nhà tạm, chỉ một cơn gió mạnh là đổ bất cứ lúc nào. Còn dãy nhà công vụ của 20 thầy 

cô - thực ra là một lớp học cấp 4 trước kia được các thầy cô lấy các tấm bạt ngăn ra 

thành các phòng, những tấm gỗ được ghép thành chiếc giường nhỏ, các thầy cô phải 

sinh hoạt trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn về mọi thứ. Nhưng vượt qua tất 

cả, vì đàn em thân yêu, hàng ngày, hàng giờ các thầy cô vẫn dồn hết tâm huyết, bám 

làng bám bản để truyền đạt kiến thức tới các em. Và mỗi khi có bão về, thầy trò lại 

thấp thỏm lo gió cuốn. Cô Vân Anh cho hay: Ở đây là vùng lòng hồ gió quẩn, chính vì 

vậy một loạt dãy nhà đã bị cuốn phăng nên trường mới bị thiếu phòng học. Nỗi lo 

thường trực của các thầy cô là những ngày mưa gió, học sinh nghỉ học, các thầy cô 

gần như bị cách biệt hoàn toàn... 

Không những thế, phần lớn học sinh nơi đây là người dân tộc, trình độ nhận 

thức còn rất hạn chế, đến mùa các em thường bỏ học ở nhà làm nương, phụ gia đình 

làm kinh tế coi nhẹ việc học tập tại trường... Bên cạnh đó, tục tảo hôn vẫn còn diễn ra 

với đồng bào dân tộc ở đây, từ quan niệm lấy người về làm việc cho gia đình, rất 

nhiều học sinh đã lập gia đình từ năm lớp 8 lớp 9, hay có những tháng hàng chục học 

sinh bỏ học đi tìm vợ, bắt vợ ở những địa phương lân cận.... khiến công tác giáo dục 

gặp rất nhiều khó khăn. Các thầy cô đã dạy học lâu năm tâm sự: Có khi thầy cô đang 

giảng bài trên lớp, học sinh xin về nhà để làm việc, để đi kiếm vợ... mình phải vận 

động, thuyết phục các em, mong các em hiểu và nhận thức được phần nào ý nghĩa của 

việc học tập. 
CÁC CẶP VỢ CHỒNG... NGÂU 

Trường THCS Quy Hướng có 20 giáo viên thì có 19 người nhà ở thị trấn Mộc 

Châu, tức là cách trường 50km. Họ cũng giống như học sinh, đều là dân nội trú. Cô 

Hà Thị Vân Anh cho biết, cô dạy toán ở trường đã được 7 năm, lấy chồng 6 năm. 

Chồng cô cũng là giáo viên nhưng dạy ở Trường 19 tháng 5 của thị trấn Mộc Châu. 

Hai mặt con nhưng đứa lớn ở với bố và ông bà ngoại, đứa nhỏ còn chưa dứt sữa ở với 

mẹ. Ưu tiên hai mẹ con, nên cuối tuần chồng cô đi xe từ thị trấn Mộc Châu xuống 

thăm. Lúc nào không lên lớp thì dọn việc nhà, lúc lên lớp nếu con ngoan thì nhờ các 

em học sinh ở bán trú trông giúp, đồng thời nhờ người bế từ sáng đến trưa. Bài vở cô 

tranh thủ soạn buổi tối. 



Cô Nguyễn Khánh Duyên, dạy mỹ thuật đã gắn bó với trường 12 năm, nhà cô 

cũng ở thị trấn Mộc Châu. Hàng tuần, cô đi đi về về bằng xe máy. Cô Duyên quê gốc 

Thái Bình. Bố mẹ lên đây năm 1966 nên cô sinh ra và lớn lên ở thị trấn Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Lúc mới về đây cô cũng rất buồn bởi điện đóm không 

có, nhà ở chỉ là tấm bạt căng. Học sinh nói tiếng Kinh không sõi. Thế nhưng, vì yêu 

nghề nên cô đã vượt qua tất cả để động viên các em đến trường. Chồng cô Duyên 

cũng học Trường Nhạc họa Trung ương nhưng không theo nghề. 

Những ngày xa nhà, đêm hôm mưa gió rét, cô chỉ mong ở gần gia đình chăm 

sóc cho chồng, cho con, thương lũ trẻ thiếu bàn tay chăm chút của mẹ... Thế nhưng, 

chưa bao giờ cô Duyên có ý định bỏ nghề. Cô Duyên cho biết: “Có nhiều em gia đình 

rất nghèo, phương tiện đi lại không có, leo đồi núi rất vất vả, bố mẹ cũng mải đi làm 

nương nên không có điều kiện quan tâm đến con cái. Nhiều phụ huynh còn không biết 

nói tiếng Kinh nên việc chuyển tải thông tin, ngôn ngữ đến phụ huynh rất khó khăn. 

Điều kiện gia đình khó khăn, đường sá đi lại quá xa là nguyên nhân dẫn đến việc các 

em bỏ học, hiện tượng tảo hôn cũng còn rất nhiều. Hơn nữa, học sinh người dân tộc có 

quan điểm thoải mái về chuyện “người lớn” nên bọn em cũng phải đi tuần tra, kiểm 

tra phòng nam, phòng nữ xem có học sinh nam đến phòng nữ ngủ không để ngăn chặn 

hậu quả xảy ra”. 

Còn thầy Hồ Lý Phúc (quê Hà Tĩnh, bố mẹ lên Tây Bắc từ năm 1958), giáo 

viên dạy văn, sử, địa. Suốt hơn 20 năm đi dạy, thầy đều nhận những điểm trường vùng 

3 khó khăn. Có trường cách nhà 70km đường núi nên thầy thường ở trường biền biệt 

vài tháng mới có thể thu xếp về thăm nhà vài ngày. 

Ở Trường THCS Quy Hướng, không chỉ cô Duyên, cô Vân Anh mà 17 thầy cô 

khác đều sống trong cảnh xa nhà. Thậm chí có cô hai vợ chồng đều phải dạy cách nhà 

40 - 50km. Con cái gửi ông bà, cuối tuần hai vợ chồng về mới gặp nhau và gặp con. 

Người nhiều nhất là 12 - 15 năm, người ít nhất cũng đã 3, 4 năm. Vất vả là thế, nhưng 

khi được hỏi mong ước thì mong ước đầu tiên của các thầy cô đó là đường sá được cải 

thiện để học sinh có thể đi lại đỡ vất vả, các em có thêm động lực để đến trường, các 

thầy cô đi xuống bản cũng đỡ mệt hơn. Các cô vẫn cho rằng mình vẫn còn đỡ, chứ học 

sinh miền núi nghèo, vất vả nên thương lắm. 

Dường như bằng tất cả trái tim mình, các thầy cô đã đến và ở lại dù cuộc sống 

còn rất nhiều gian khó, dù những người thầy phải xa con, xa mái nhà thân yêu của 

mình... bởi họ biết ở nơi đó có những đôi mắt học trò đen láy đang chờ đợi, những ước 

mơ tới trường trầy trật qua những lòng sông, qua những con đường lầy lội, qua những 

đèo cao, thung sâu để học hết lớp 9 sẽ vào được THPT Thảo Nguyên. Bởi khát vọng 

của những cô bé, cậu bé thật giản dị. Em Hoàng Văn Thủy - người dân tộc Thái cho 

biết: Nhà em ở ngoài kia, xa lắm. Hằng ngày em phải đi bộ 7 cây số mới đến được 

trường, rồi chiều lại đi bộ về. Nhiều khi em phải nghỉ học vì bị ốm hoặc dậy muộn, 

không đi học kịp, nhiều lúc trời mưa đường trơn không đi được. Ước mơ của em là 

được làm thầy giáo dạy các em nhỏ học để sau này đỡ khổ. 

Em Lò Thị Thương 11 tuổi, học lớp 6 nhà ở bản Nà Quyên thì chia sẻ: Nhà em 

cách trường hai cây số, bố mẹ em làm nương, em có 1 em gái, hai chị em em đều rất 

thích đi học. Ở lớp em được bầu làm lớp trưởng, làm những việc thầy giao quản lớp. 

Em rất thích môn văn, vì môn văn giúp em hiểu nhiều thứ về cuộc sống. Sau này, em 

mơ ước được trở thành cô giáo dạy văn. 
 



09. PV. BÀ LƯỜNG THỊ VÂN ANH, GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

SƠN LA: BAN HÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ / PV // Tin tức 

Thông tấn xã Việt Nam.- Ngày 19-25/11/2015.- Số 47.- Tr.6.  
 

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh 

tế của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong thời 

gian qua tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư 

với mức tối đa theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư du lịch. Bên 

cạnh việc thực hiện các chính sách, ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà 

nước, tỉnh Sơn La đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư như: Chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết số 88/2014/NQ-HĐND 

ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh, một số chính sách khuyến công, hỗ trợ các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách thu hút đầu tư du 

lịch đặc thù cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Bên cạnh việc ban hành các chính 

sách, tỉnh Sơn La chú trọng việc hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. 

Thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư. Đối với những vướng mắc vượt quá thẩm quyền 

của ngành, UBND huyện, thành phố; những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các sở, 

ngành UBND tỉnh chủ trì chỉ đạo giải quyết dứt điểm; không để phản ánh, kiến nghị 

kéo dài... 
 

10. Phương Nguyên. ĐIỂM SÁNG CHIỀNG XÔM / Phương Nguyên // Đại đoàn 

kết.- Ngày 19/11/2015.- Số 323.- Tr.6. 
 

Nhiều năm qua, bản Tông (Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) luôn được coi 

là nơi dẫn đầu về phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình. Các gia đình anh em 

dân tộc Thái nơi đây đồng lòng giúp nhau thoát nghèo và làm giàu.  
NUÔI GÀ THẢ ĐỒI THU LÃI CAO 

Sau mấy năm nuôi gà thả đồi, gia đình chị Lò Thị Inh đã khấm khá hơn. Từ 

một gia đình khó khăn, giờ gia đình chị Inh thuộc diện khá của bản Tông. Đàn gà 200 

con của chị Inh được thả trên đồi. Ngày ngày chị chăm sóc và nuôi nấng chúng chu 

đáo. “Nuôi gà thả đồi nhàn lại cho thu nhập cao hơn so với nuôi công nghiệp. Giá bán 

hiện tại là 130 - 140.000đ/con. Mỗi năm gia đình tôi bán được khoảng 200 con gà. 

Năm tới, tôi dự định sẽ nâng đàn gà lên 300 con”, chị Inh cho biết.  

Cách làm của chị Inh rất đơn giản, làm chuồng trại chắc chắn trên đồi rồi thả gà 

ra vườn cây. Gà vừa có chỗ kiếm ăn, vừa bắt được sâu bọ cho cây trồng. Chị Inh còn 

nuôi gà gối vụ - tức là chia đàn gà ra làm nhiều lứa, nên tháng nào chị Inh cũng có gà 

bán. Gà được các thương lái đến tận vườn thu mua. Theo chị Inh, giá gà thả vườn luôn 

ổn định từ 130.000đ/kg. Thức ăn cho gà được tận dụng bằng nguồn ngô, thóc của gia 

đình sản xuất được. Việc này vừa tiết kiệm được chi phí mua thức ăn, vừa tận dụng 

được nguồn lương thực là ngô, lúa vốn bán rất rẻ ở địa phương.  

Những năm trước đây, các gia đình người Thái ở bản Tông cũng nuôi gà. Tuy 

nhiên, mỗi nhà chỉ nuôi vài chục con, thả quanh nhà nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Số 

gà nuôi được chỉ đáp ứng nhu cầu thường ngày của bà con. Từ cách làm của chị Inh, 

nhiều gia đình cũng dần nhận thấy việc nuôi gà thả vườn theo quy mô lớn là hướng 



làm ăn được. Đến giờ hơn trăm hội viên của bản, nhà nào cũng nuôi gà thả đồi, trong 

đó có 12 hội viên nuôi 200 con gà.  

Bản Tông có diện tích đất đồi rộng mênh mông, dường như nhà nào cũng có 1 - 

2ha đất. Những năm trước đây, bà con trồng tre, trồng sắn… nên hiệu quả kinh tế 

mang lại rất thấp. Theo ông Lò Văn Mừng, Trưởng bản Tông, việc chăn thả gà đồi, rất 

thiết thực, phù hợp với quy mô sản xuất nông hộ của bà con người Thái ở nơi đây. Khi 

đời sống của bà con được nâng lên, con trẻ nơi đây cũng được tạo điều kiện học hành 

đến nơi, đến chốn.  
ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên tham gia nuôi gà đồi, Chi hội Phụ 

nữ bản Tông đứng ra vay vốn cho chị em. Nguồn vốn này được luân chuyển qua các 

năm. Hộ nào khó khăn nhất sẽ được ưu tiên hỗ trợ trước. Các hội viên cũng luôn nỗ 

lực chăm sóc đàn gà cho tốt. Đến khi các hội viên được vay vốn, bán được gà lại 

chuyển vốn cho hội viên khác. Cách làm này vừa hỗ trợ được các hội viên khó khăn 

phát triển kinh tế, vừa là động lực để họ vươn lên thoát nghèo.  

Nay, tổng nguồn vốn của Chi hội bản Tông có 59 triệu đồng. Sau mỗi năm, 

nguồn quỹ này được  

bổ sung thêm từ nguồn đóng góp tự nguyện của các hội viên. Từ một chi hội khó 

khăn, nhờ sự đoàn kết của các hội viên mà Chi hội bản Tông trở thành điểm sáng 

trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Vui hơn cả là 100% hội viên của bản đã không có 

tên trong danh sách hộ nghèo.  

Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, chi hội cũng thường 

xuyên mời cán bộ khuyến nông đến tập huấn về kỹ thuật chăm sóc gà đồi. Mỗi buổi 

sinh hoạt chi hội, các hội viên cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nuôi gà, đây là 

nguyên nhân giải thích vì sao, hầu như hội viên nào của bản Tông nuôi gà cũng có lãi. 

Đời sống của các gia đình hội viên đảm bảo là động lực để hội thu hút thêm các hội 

viên vào chi hội. Trong năm 2014, Chi hội bản Tông còn tham gia làm 3km đường bê 

tông liên thôn.      
 

11. Phương Linh. VỐN VAY ƯU ĐÃI, ĐÒN BẨY TRONG XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI Ở SƠN LA / Phương Linh // Kinh tế nông thôn.- Ngày 20/11/2015.- 

Số 47.- Tr.5. 
 

Trong giai đoạn 2012 - 2015, các chương trình tín dụng ưu đãi được coi là một 

trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới của Sơn La. Tính riêng trong 3 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã 

chuyển tải 2.427 tỷ đồng cho 114.152 hộ dân vay xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn các xã trong tỉnh, nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao 

đời sống, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư. 

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La, Tòng Thị Tươi cho biết: 

Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng đối với phát triển nông 

thôn, xác định công tác phát triển nông thôn là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm 

nâng cao đời sống của các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là các đối tượng chính sách, 

thời gian qua, chi nhánh đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người 

dân ở nông thôn đều nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Nhà nước và các 

quy định của ngân hàng chính sách xã hội về tín dụng chính sách. 



Đồng thời, chi nhánh đã chỉ đạo các phòng giao dịch huyện phối hợp với các 

tổ chức hội, đoàn  

thể, chính quyền địa phương rà soát hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách 

có nhu cầu vay vốn, đảm bảo 100% nguồn vốn tín dụng chính sách đến được với 

người nghèo và các đối tượng chính sách, vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, dân 

tộc thiểu số. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

khác được tiếp cận dễ dàng với mọi nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đơn vị đã xây 

dựng hệ thống điểm giao dịch và duy trì giao dịch xã tại 204 xã, phường, thị trấn, 

chính thức xóa tình trạng “xã trắng” về tín dụng của Nhà nước. Đặc biệt, nguồn vốn 

ưu đãi cũng ưu tiên đầu tư cho 5 huyện nghèo là Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, 

Quỳnh Nhai, Sốp Cộp thuộc Chương trình 30a và các xã nằm trong vùng sâu, vùng 

xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Đến hết tháng 9/2015, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

Sơn La đạt 2.553 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 2.527 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay 

hộ nghèo 53,6 tỷ đồng, học sinh sinh viên hơn 68,8 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn 64,4 tỷ đồng… 

Với 14 chương trình tín dụng do đơn vị đang thực hiện, trong đó các chương 

trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh 

vùng khó khăn trực tiếp đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh. Các chương trình 

cho vay hỗ trợ về nhà ở, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về vay vốn 

xây, sửa nhà ở, xóa nhà dột nát; chương trình giải quyết việc làm, tạo việc làm cho lao 

động nông thôn... góp phần nâng cao chất lượng sống cho bà con. 

Đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các 

đơn vị trong chi nhánh luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ 

chức hội, đoàn thể gắn việc tuyên truyền với chương trình xây dựng nông thôn mới; 

qua đó nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Với mức cho 

vay 6 triệu đồng/hộ/công trình, mỗi hộ được vay tối đa 12 triệu đồng, đã tạo điều kiện 

cho người dân xây và cải tạo được trên 11.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn như: Giếng, bể chứa nước, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi... Các 

công trình này đưa vào sử dụng đã góp phần đảm bảo nước sinh hoạt, giữ gìn môi 

trường sạch đẹp, nâng cao đời sống của người dân. 

Bên cạnh đó, chương trình cho vay giải quyết việc làm cũng đã giúp giải quyết 

việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động tại địa phương, góp phần để các địa 

phương đạt tiêu chí về cơ cấu lao động. Nhờ nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã 

hội, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất nên đã thoát nghèo, nhiều 

hộ vươn lên làm giàu. 

Có thể nói, việc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La chủ động cân đối 

nguồn vốn, ưu tiên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, 

các xã làm điểm nông thôn mới không chỉ giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, thay 

đổi bộ mặt nông thôn mà còn góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền các địa phương 

thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả 

đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngân hàng chính sách xã hội 

còn gặp nhiều khó khăn như: Đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, 

vùng xa tư tưởng còn lạc hậu, nền sản xuất chủ yếu là tự cung tự cấp, du canh du cư, 

trình độ dân trí thấp không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 38%/tổng số hộ nghèo 

toàn tỉnh. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư chưa được thường xuyên 



và đều khắp, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đi lại khó 

khăn, dân trí thấp chưa thực sự được quan tâm; hộ vay vốn chủ yếu dựa vào điều kiện 

tự nhiên, đất đai để chăn nuôi gia súc nên hiệu quả vốn tín dụng đầu tư thấp, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro. 

Bà Tòng Thị Tươi cho biết: Để tiếp tục góp phần thực hiện các tiêu chí về thu 

nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở dân cư và cơ cấu lao động trong xây dựng nông thôn mới, 

thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng 

hoạt động, chú trọng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình tín 

dụng, tiếp tục thực hiện rà soát hộ nghèo theo tiêu chí mới để chuyển nguồn vốn vay 

đến đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó giúp người dân có cơ hội phát triển kinh tế, 

giảm tỷ lệ hộ nghèo, có cơ cấu lao động hợp lý để xây dựng nông thôn mới hiệu quả 

tại các địa phương. 

Trong tổng số 188 xã tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La, hiện 

đã có một số xã sắp sửa cán đích như: Chiềng Xôm (Thành phố Sơn La), Mường 

Giàng (huyện Quỳnh Nhai), Chiềng Ban (huyện Mai Sơn). 

Khi bắt tay vào thực hiện chương trình, Sơn La mới đạt bình quân 1,62 tiêu 

chí/xã nhưng đến nay đã đạt 6,2 tiêu chí/xã. 
 

12. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 20/11/2015.- Số 139.- 

Tr.9. 
 

Sau 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”, đến nay huyện Mai Sơn có trên 35.000 gia đình được công 

nhận đạt gia đình văn hóa, 942 khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc, nhiều 

phong trào văn hóa, văn nghệ được hưởng ứng nhiệt tình. 
 

13. Bàn Minh Đoàn. TỤC CƯỚI CỦA NGƯỜI MÔNG / Bàn Minh Đoàn // Biên 

phòng.- Ngày 20/11/2015.- Số 94.- Tr.8. 
 

Ông Hờ A Di và Sộng Páo Nênh là người dân tộc Mông, xã Mường Cai, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La thuộc nhánh Mông Đơ, còn gọi là Mông Trắng, là hai trong số 

rất ít người còn lưu giữ được những tư liệu quý báu về tục cưới của dân tộc mình. Có 

rất nhiều những lời kể trong câu chuyện về đề tài này đáng được ghi chép lại. 

Xưa kia, người con trai thích người con gái mình yêu thương thì phải đến tận 

nhà con gái nói là: “Mong gia đình để con gái đến giữ nhà cho tôi”. Ba hôm sau, nhà 

trai mổ gà xem xương cánh gà rồi cho hai ông mối đến hỏi. Ông mối trước khi đi đem 

theo một chiếc ô đen và buộc chiếc khăn ở giữa, đến nhà gái treo ở cửa nhà và hát bài 

mở cửa. Hát xong, gia đình nhà gái mở cửa. Hai ông mối vào nhà treo ô ở vách bàn 

thờ, lấy thuốc lào mời chủ nhà. Nếu gia đình nhà gái đồng ý thì để ghế đặt dọc nhà và 

lấy rượu ra rót hai chén mời ông mối. (Ngược lại, nếu nhà gái không đồng ý thì quay 

ghế đặt ngang nhà). Sau khi đã thỏa thuận, được gia đình nhà gái đồng ý thì hai ông 

mối về báo lại với nhà chủ. Nhà chủ cho ông mối đem rượu thịt đến làm lễ hỏi chính 

thức, bàn việc cưới. Trong lễ này, đại diện cho nhà trai và nhà gái bỏ tiền ra bàn rồi 

chia làm 4 phần cho 4 người có mặt ở đó làm tin. Thường chủ nhà đưa ra 4 đồng thì 

ông mối đưa ra 8 đồng (bao giờ cũng phải gấp đôi). Người Mông có tục làm lễ “buộc 

dâu” bằng một sợi chỉ đỏ vào cổ tay cho cô dâu, tục này do nhà trai đem đến thật trọng 

thị, có mặt của nhiều người làm chứng trước khi tổ chức cưới. 



Đám cưới được tổ chức vào ngày tốt rất long trọng. Nhà trai đưa đến nhà gái 

đầy đủ sính lễ (tiền và đồ thách cưới). Đoàn đón dâu thường đi lẻ 9, 11, 13, 15 người... 

trong đó, có đôi vợ chồng, hai ông mối, những người khiêng đồ, kèm theo một hoặc 

hai phù rể. Trước khi cô dâu về nhà chồng, những người đại diện gia đình nhà gái trao 

đổi ý kiến với nhau, bảo ban thêm về sự ăn ở, làm ăn cho con em mình trong tương 

lai. Việc dặn dò có sự chứng kiến của chức dịch, tức là người có chức vụ cao nhất địa 

phương đó. Về đến nhà trai vào cửa, bố chồng lấy gà làm lễ “nhập môn”, có hai vợ 

chồng họ hàng từ trong nhà ra cửa đón cô dâu. Khi bước vào cửa, cô dâu phải vượt 

qua ba cái ghế đặt ở giữa nhà, để đến chỗ nghỉ của mình. Đôi vợ chồng đón dâu phải 

trao lại cho nhà trai của hồi môn của cô dâu và nói lại ý kiến mà nhà gái đã căn dặn. 

Sau ba ngày, cô dâu cùng với chú rể làm lễ lại mặt, gặp mặt anh em họ hàng gần, rồi 

về ở hẳn nhà chồng.  

Trước kia, của hồi môn của cô dâu thường là những vật định giá gả bán con 

gái. Thông thường người ta thách cưới từ 60 đến 120 đồng bạc trắng, 60 đến 120kg 

thịt lợn, 60 đến 120 cân rượu. Sau này, người ta lấy một nửa tiền giấy dùng để sắm 

sửa đồ dùng. Sự thành hôn của họ được quyết định bởi sự tương xứng khả năng kinh 

tế của hai gia đình, niềm tin về tương lai bảo đảm, do việc xem chân gà tốt, đi hỏi 

không gặp điềm xấu. 

Tục cướp vợ trước kia khá phổ biến, có nhiều ở một số dân tộc thiểu số của 

nước ta, nhưng ở người Mông, tục này tồn tại lâu hơn. Thanh niên tổ chức đón đường 

kéo người con gái đó về nhà, dù người đó không bằng lòng. Sau khi “cướp” được hai 

hôm, nhà trai cử người báo cho nhà gái biết và tiến hành bàn việc cưới. Do đó, nhiều 

cô gái phải lấy người con trai mà mình không vừa ý, do người con gái đã qua lễ “nhập 

môn” thì phải lấy người con trai đã kéo mình. Khi cướp, bố mẹ không được cứu, cho 

nên người ta thường nói: “Đẻ con gái chỉ thua người ta”. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ 

của bạn bè, của chị em người con gái có thể tìm cách chống lại, có một số trường hợp 

họ đã cứu được em gái mình, được mọi người xung quanh ủng hộ. Cũng có trường 

hợp, người con gái bị cướp về nhà người con trai, nhưng cương quyết không lấy người 

cướp mình về, bởi “không sợ ma”. Ngày nay, nhờ đời sống văn hóa mới, tục cướp vợ 

này đã không còn tồn tại, có chăng còn rất ít ở một số vùng cao biên giới. 

Ngày nay, trai gái được tự do yêu nhau, người con trai tổ chức kéo người con 

gái về. Trước khi kéo, nhà trai đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết cho đám cưới, việc 

xảy ra không chỉ do trai gái yêu nhau mà còn được cha mẹ biết đến và đồng ý. Gọi 

là kéo nhưng thực ra chỉ là dắt tay một quãng đường  

ngắn, rồi người con gái tự theo về, vì họ đã có dịp tìm hiểu nhau. 

Vợ chồng người Mông rất gắn bó nhau khi đi chợ, đi làm nương, hay đi thăm 

họ hàng nội ngoại, họ luôn có nhau, chồng đi trước, vợ đi sau như hình với bóng. 

Nhiều trường hợp, cả hai cùng xuống chợ, chồng uống rượu say, vợ thường đợi khi 

nào chồng tỉnh rồi cùng về. Ngày nay, cũng như nhiều yếu tố văn hóa khác, tục cưới 

hỏi của người Mông cũng dần thay đổi do nhiều thế hệ không truyền dạy thấu đáo. 

Tuy nhiên, các vùng đồng bào Mông hiện nay, lễ cưới vẫn nặng nề về tiệc rượu chiêu 

đãi rất tốn kém và kéo dài nhiều ngày. Vì thế, cần loại bỏ những luật tục không còn 

phù hợp và cải tiến tục cưới hỏi, xây dựng đời sống văn hóa mới ở các vùng dân cư 

nhằm giữ lại nét văn hóa truyền thống của người Mông cũng là một việc cần làm 

ngay. 
 



14. Đơn Thương. BÌNH YÊN TỪ CAM KẾT “4 KHÔNG” / Đơn Thương // Đại 

đoàn kết.- Ngày 21/11/2015.- Số 325.- Tr.5. 
 

Từ một điểm “nóng” về tệ nạn buôn bán ma túy, giờ đây bản Tông, xã 

Chiềng Xôm, thành phố Sơn La (Sơn La) trở thành điểm sáng về sự bình yên 

cũng như thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả như 

ngày hôm nay phải kể đến sự sát cánh của mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đặc 

biệt là Chi hội Phụ nữ. 

Con đường dẫn vào bản Tông giờ đã được bê tông hóa, thẳng tắp. Ngày ngày đi 

dạo trên con đường này, ông Lò Văn Mừng, Trưởng bản Tông luôn cảm thấy tự hào. 

Đường làng, ngõ xóm của bản được quét dọn phong quang sạch đẹp. Đây là thành quả 

của Chi hội Phụ nữ bản. Ông Mừng cho biết: “Bản Tông sắp hoàn thành cả 19 tiêu chí 

của phong trào xây dựng nông thôn mới. Có được như hôm nay, bà con cũng đã từng 

trải qua tháng ngày đầy gian khó”. Ông Mừng kể, cách đây 5 năm, bản có vài chục 

“con nghiện”. Họ đã khiến cuộc sống của người dân trong bản bị đảo lộn, trộm cắp 

hoành hành, đói nghèo triền miên…  

Trước thực trạng trên, trưởng bản đã phải họp các đoàn thể lại để cùng nhau 

tìm biện pháp tháo gỡ, động viên thanh niên lầm đường lạc lối đi cai nghiện. Sau rất 

nhiều thời gian tìm hướng để đi, Chi hội Phụ nữ đã “hiến kế”, muốn thực hiện tốt việc 

này, chính các hội viên phải vận động con em trong gia đình mình từ bỏ ma túy 

trước. Các mẹ, các chị đã nhẹ nhàng, khuyên nhủ, bảo ban con em mình  

thực hiện tốt cam kết “4 không” về ma túy - ông Mừng nhớ lại. 

Cũng theo ông Mừng, các đoàn thể khác như Hội Cựu chiến binh, Người cao 

tuổi, Đoàn Thanh niên luôn phối hợp chặt chẽ với Chi hội Phụ nữ để cùng nhau vận 

động con, em mình từ bỏ ma túy. 200 hội viên phụ nữ đồng lòng ký cam kết “4 

không”: Không thử dùng, không sử dụng, không kiếm tiền bằng việc buôn bán ma 

túy, không làm ngơ trước biểu hiện ma túy. Chi hội cũng phối hợp với các đoàn thể 

trong bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực đấu tranh, tố 

giác, phát giác tội phạm và tệ nạn ma túy; tăng cường giám sát, quản lý, hỗ trợ về kinh 

tế, ngày công lao động với những người sau cai nghiện để họ ổn định cuộc sống, 

không tái nghiện.  

Theo chị Lò Thị Inh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Tông, việc thành lập 

các tổ liên gia tự quản cũng góp phần không nhỏ đẩy lùi tệ nạn ma túy. Các gia đình 

tự vận động con cái mình đi cai nghiện. Khi họ cai được nghiện trở về địa phương, chi 

hội thường xuyên hỏi thăm và vận động họ không tái nghiện. Họ được quan tâm, tạo 

điều kiện cho vay vốn để phát triển kinh tế. 

 “Từ một địa bàn “nóng” về ma túy, giờ bản Tông đã yên bình trở lại, trong bản 

không còn người nghiện nữa. Bản cũng không còn hội viên phụ nữ nghèo. Với kết quả 

này, bà con xóm trên, xóm dưới, đoàn kết một lòng tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận 

động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do chi hội phát động” - chị Inh cho biết.  
 

15. Đức Tuấn. CẦN SỚM KHẮC PHỤC Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH 

HOẠT Ở THÀNH PHỐ SƠN LA / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 21/11/2015.- 

Tr.7-8. 
 

Đã năm năm nay, cứ vào vụ thu hoạch cà phê (từ tháng 10 cho đến tháng 

12), nguồn nước sinh hoạt của thành phố Sơn La lại bị ô nhiễm nặng. Riêng năm 



nay, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La đã sáu lần phải ngừng hoạt động vì ô 

nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân đã được làm rõ, cơ quan chuyên môn và các 

cấp chính quyền đã vào cuộc, nhưng không hiểu vì sao tình trạng nêu trên vẫn 

chưa được khắc phục. 

Nhà máy cấp nước sinh hoạt của thành phố Sơn La có công suất 

12.500m
3
/ngày, năng lực phục vụ cho hơn 100 nghìn dân. Từ trước đến nay, nước 

sinh hoạt của thành phố đều được lấy từ hang nước Tát Tòng, thuộc bản Bó, xã 

Chiềng An, thành phố Sơn La. Phía đầu nguồn hang nước này là vùng đất rộng lớn, 

đồi núi đá, hang động cát-tơ thuộc địa phận các xã: Muổi Nọi, Bon Phặng (huyện 

Thuận Châu), Chiềng Cọ, Chiềng Đen (thành phố Sơn La). Tại đây hiện có chín cơ sở 

chế biến cà phê đang hoạt động, nhưng lớn nhất vẫn là cơ sở chế biến nông sản Thu 

Thủy, với công suất hàng chục tấn/ngày. Từ việc chế biến cà phê theo phương pháp 

ướt của nhiều cơ sở, hàng nghìn m
3
 nước thải đen ngòm, hôi thối chưa qua xử lý đã đổ 

vào nguồn nước hang Tát Tòng. Ngày 22/10/2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội 

phạm về môi trường Công an tỉnh Sơn La đã bắt quả tang cơ sở sản xuất chế biến 

nông sản cà phê Thu Thủy (có trụ sở đóng tại bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi) đang có 

hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt 

cho thành phố Sơn La. Giám đốc Xí nghiệp cấp nước thành phố số 1 (thuộc Công ty 

cổ phần Cấp nước Sơn La) Phan Thanh Hòa cho biết: Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 

11/11, cơ sở chế biến cà phê Thu Thủy tiếp tục xả trộm nước thải chế biến cà phê 

chưa qua xử lý xuống đầu nguồn nước cấp vào thành phố Sơn La khiến nhà máy buộc 

phải ngừng hoạt động đến 2 giờ chiều ngày 12/11 mới cấp nước trở lại.  

Thông qua buổi làm việc với Phó giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La 

Nguyễn Tiến Hán, chúng tôi được biết: Câu chuyện ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt ở 

thành phố Sơn La không phải bây giờ mới “nóng” mà từ cuối năm 2009 nguồn nước 

đã bị ô nhiễm nặng. Ban đầu công ty cũng không hiểu vì sao nguồn nước của thành 

phố bình thường vẫn trong mát lại có mầu đen, bốc mùi hôi thối. Sau khi tìm hiểu mới 

xác định được là do nước thải chế biến cà phê chưa qua xử lý ở đầu nguồn chảy vào. 

Từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thu hoạch, chế biến cà phê, nguồn 

nước sinh hoạt của thành phố lại bị ô nhiễm. Năm 2015, Công ty cổ phần Cấp nước 

Sơn La đã sáu lần phải dừng hoạt động, mỗi lần sáu giờ để xử lý. Riêng ngày 19/10, 

công ty phải ngừng hoạt động tới 15 giờ để xử lý ô nhiễm. 

Qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng đã chỉ ra nhiều sai phạm của cơ 

sở sản xuất chế biến nông sản cà phê Thu Thủy, gồm: Chưa có giấy phép xây dựng và 

xây dựng trên đất nông nghiệp; kinh doanh không đúng theo đăng ký trong giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đã được các cơ quan chức năng cấp; không có hệ thống thiết 

bị xử lý môi trường, nhiều lần đổ nước thải ra môi trường đã được nhắc nhở nhưng 

vẫn tiếp tục vi phạm.v.v. Ngày 28/11/2014, UBND huyện Thuận Châu đã ra Thông 

báo số 552/TB-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 

ông Phạm Văn Công, chủ cơ sở sản xuất chế biến nông sản cà phê Thu Thủy. Tuy 

nhiên, cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động không phép, với chủ mới là ông Phạm Thu. Bằng 

cách này cơ sở chế biến cà phê nói trên đang tìm cách trốn tránh sự kiểm soát của cơ 

quan chức năng, cố tình vi phạm pháp luật mà chưa bị xử lý thỏa đáng. 

Mỗi khi xảy ra sự việc nêu trên, UBND tỉnh Sơn La lại chỉ đạo lập đoàn kiểm 

tra, xử lý vi phạm. Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La phối hợp các ngành chức năng 

đánh giá mức độ vi phạm, tiến hành xử phạt hành chính đối với cơ sở gây ô nhiễm. 



Ngày 4/11, Ban An toàn cấp nước sinh hoạt tỉnh Sơn La đã tổ chức họp bàn để tìm 

cách giải quyết ô nhiễm nguồn nước do chế biến cà phê. Nhưng đó là cách làm lặp đi 

lặp lại, năm nào cũng giống năm nào, và cuối cùng vẫn chưa ngăn chặn được tình 

trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt! 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của thành phố 

Sơn La, UBND tỉnh cần chỉ đạo dừng ngay việc cơ sở chế biến cà phê đổ thải nước 

chưa qua xử lý ra môi trường. Nếu biện pháp hành chính chưa đủ răn đe đối với người 

vi phạm thì cần biện pháp khác bảo đảm hiệu lực của các quyết định xử lý. 

Về lâu dài, tỉnh cần nghiên cứu giải pháp về công nghệ để đẩy mạnh sản xuất 

chế biến cà phê giúp nhân dân phát triển kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường. Thực 

hiện ứng dụng các biện pháp công nghệ, hỗ trợ một phần kinh phí giúp các cơ sở, 

doanh nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

về môi trường. 

Nguồn nước sinh hoạt cho thành phố Sơn La hiện nay còn có nguy cơ bị ảnh 

hưởng do lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong sản xuất và chăn nuôi. Do 

đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thuốc 

bảo vệ thực vật. 
 

16. Đinh Luyện. GIẢM TỆ NẠN, NGHIỆN NGẬP NHỜ MÔ HÌNH LIÊN GIA 

TỰ QUẢN / Đinh Luyện // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 22/11/2015.- Số 326.- 

Tr.12. 
 

Cách đây gần hai thập kỷ, nhiều khu vực thuộc huyện Thuận Châu (Sơn 

La) như Bon Phặng, Thôm Mòn, Cọ Mạ... nổi cộm lên “điểm nóng” về tình trạng 

sử dụng, buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, trồng cây thuốc phiện. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của chính quyền sở tại cùng hoạt động hiệu 

quả của mô hình “liên gia tự quản”, tình hình an ninh trật tự trên các địa bàn 

này cơ bản được giữ vững. Không những vậy, mô hình liên gia còn được xem 

như khắc tinh, giúp đối phó hiệu quả nạn ma túy. Giờ đây, trở lại những “vùng 

rốn” ma túy một thuở, dáng dấp của thứ tệ nạn ấy đã và đang được đẩy lùi. 
“ĐIỂM NÓNG” CHUYỂN MÌNH 

Cách đây ít năm, huyện Thuận Châu là một trong những địa bàn trung chuyển 

của các đối tượng buôn bán ma túy. Tại nơi đây, những kẻ buôn bán “cái chết trắng” 

đã vươn vòi bạch tuộc của mình ra khắp bản làng, ngõ xóm. Chúng lôi kéo người dân 

tham gia vào chuỗi vận chuyển khép kín. Trước những diễn biến phức tạp, có chiều 

hướng gia tăng của tệ nạn ở khu vực biên giới, Thuận Châu đã huy động sức mạnh 

của các cơ quan đoàn thể và người dân cùng tham gia công tác phòng chống tội phạm. 

Đặc biệt, thông qua nhiều mô hình xây dựng thôn, xã điểm không có ma túy, đã góp 

phần tích cực giúp nâng cao nhận thức của người dân. 

Bon Phặng là một ví dụ điển hình. Nơi đây có không ít “anh chị” đang thụ án vì 

làm chân rết phân phối, buôn bán “cái chết trắng”. Hiện nay, công an xã đang quản lý 

hơn 50 người được tha tù trở về địa phương. Nói sâu hơn về “cơn bão” ma túy một 

thuở “quét” qua vùng đất này, anh Lò Văn Ơn ở bản Kéo Pháy kể: Năm 2000, Ơn 

cũng bập vào ma túy và mau chóng bị cơn lốc nghiệt ngã này cuốn đi. Không chỉ 

chích hút, anh thấy bà con trong bản người âm thầm, kẻ công khai bán thuốc thì cũng 

tìm cách đi theo.  



Năm 2004, Ơn bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La kết án 4 năm tù giam. Năm 

2010, sau khi ra tù Ơn mở xưởng mộc. Anh mời hai người cùng cảnh, được tha tù về 

làm chung với mình, mở cho họ cơ hội được hòa nhập cuộc sống. Việc làm ấy khiến 

bà con trong vùng, chính quyền địa phương xã Bon Phặng rất nể phục. Con trai Lò 

Văn Ơn nhờ thế cũng được tạo điều kiện giúp đỡ, cai dứt hẳn ma túy. Có chút vốn 

liếng, anh Ơn mua thêm cưa máy, nhận thêm 3 người từng bị phạt tù, nghiện ngập 

khác vào làm việc, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Năm 2014, Lò Văn Ơn được đi 

dự Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập 

cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Hiện tại, anh Ơn là một trong 

những thành viên tích cực trong tổ liên gia tự quản giúp giữ gìn an ninh trật tự tại địa 

phương, đấu tranh tố giác tội phạm.  

Tương tự như vậy, ở Thôm Mòn hiện tại tình hình an ninh trật tự cũng đang có 

nhiều chuyển biến tích cực. Được xem là xã vùng hai của huyện, Thôm Mòn có 20 

bản, 1.347 hộ với 6.499 nhân khẩu. Những năm trước đây, tình hình tội phạm hoạt 

động trên địa bàn diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là tội phạm ma túy và trộm cắp 

tài sản. Để ổn định tình hình an ninh trật tự, toàn xã đã xây dựng 90 nhóm liên gia tự 

quản, 20 tổ an ninh nhân dân và 20 tổ hòa giải.  

Anh Lò Văn Vui, bản Thôm, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu kể: Cách đây 

13 năm, cuộc  sống đói nghèo cộng với nhận thức hạn chế đã đẩy anh cũng như một 

số người ở bản vào con đường nghiện hút ma túy. Cuộc sống rơi vào cảnh khốn cùng 

bế tắc, đã đói nghèo càng trở nên nghèo đói hơn. Sau khi anh Vui cai nghiện thành 

công, công an huyện và nhóm liên gia tự quản đã tích cực đến động viên, hướng dẫn 

công tác lao động sản xuất. Từ đây, Lò Văn Vui đã nhận ra những tác hại ghê gớm 

của ma túy, từ đó quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời. 
MÔ HÌNH GIÚP ĐẨY LÙI TỆ NẠN 

Những trường hợp hướng thiện nhờ các tổ, nhóm liên gia tự quản tương tự như 

Lò Văn Vui, Lò Văn Ơn trên địa bàn huyện Thuận Châu không hiếm. Theo tìm hiểu, 

mô hình liên gia tự quản chính thức triển khai trên các “điểm nóng” của Sơn La từ 

tháng 6/2008. Sau nhiều năm, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công an tỉnh Sơn La, 

mô hình nhóm, tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự đã đạt hiệu quả cao.  

Nói riêng về Thuận Châu, nếu như thời điểm trước năm 2011, trên địa bàn 

huyện có 1.505 người nghiện ma túy trong danh sách quản lý. Tình hình hoạt động 

của các loại tội phạm về ma túy tinh vi, liều lĩnh và manh động, còn nhiều điểm, tụ 

điểm buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy... thì nay, nhờ sự áp dụng đồng bộ 

các giải pháp, huyện hiện có 806 đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 

Ví dụ, tính từ năm 2011 đến nay, từ nguồn tin báo của các nhóm liên gia tự 

quản đã giúp lực lượng Công an xã Thôm Mòn phát hiện, xử lý 23 vụ việc, 29 đối 

tượng gây rối trật tự, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Riêng trên địa bàn huyện 

từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2015, công an huyện đã bắt giữ 291 vụ, 404 đối tượng 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt xóa 34 điểm, bắt giữ 37 đối 

tượng phạm tội về ma túy.  

Khách quan nhìn nhận, việc xây dựng liên gia tự quản phù hợp với yêu cầu 

nhiệm vụ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân 

trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thiết nghĩ, để hoạt động của 

liên gia tự quản phát huy và nhân rộng hơn nữa hiệu quả thì các cấp, ngành, đoàn thể 

cần tiếp tục hướng dẫn, duy trì hoạt động của mô hình này tại các khu dân cư. Tích 



cực vận động người dân phát huy tinh thần tự giác tham gia công tác phòng, chống tội 

phạm, xây dựng bản làng bình yên...  
 

17. Minh Phúc. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: MỘC CHÂU SẼ 

LÀ “ĐÀ LẠT CỦA MIỀN BẮC”? / Minh Phúc // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

23/11/2015.- Số 233.- Tr.3. 
  
DOANH NGHIỆP NHẬT HƯỚNG LÊN MỘC CHÂU 

Không nằm ở vị trí đắc địa, nhưng vài năm gần đây, Mộc Châu được các nhà 

đầu tư Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Những người đến từ “xứ sở hoa anh đào” đã tận 

dụng tối đa lợi thế có một không hai của nơi đây để sản xuất nông sản giá trị cao.  

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, cuối tuần qua, Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và ông Fukada Hiroshi 

đã thăm và làm việc tại Sơn La. Trong đó, nội dung trọng tâm là tìm kiếm cơ hội hợp 

tác giữa các bên trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mộc 

Châu.  

Tại xã Đông Sang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, đoàn công tác đã được 

chiêm ngưỡng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà kính hiện đại của Công ty giống 

cây trồng Takii, với tổng diện tích gần 4,7ha.  

Ông Toyama, Giám đốc Công ty Takii, chia sẻ: 3 yếu tố tự nhiên quyết định sự 

thành, bại của sản xuất nông nghiệp là nước, đất và khí hậu. Con người có thể tác 

động vào mọi thứ để đạt được mục đích, trừ thời tiết. Nếu Đà Lạt (vùng đất có khí hậu 

ôn đới, biên độ nhiệt ít dao động) là thiên đường của rau, củ ôn đới chất lượng tốt, thì 

hầu hết các loại hoa quả ôn đới và cận nhiệt đới được trồng ở Mộc Châu (nơi có khí 

hậu mát mẻ, chia làm 4 mùa rõ rệt và biên độ nhiệt ngày - đêm dao động mạnh) sẽ đạt 

chất lượng hảo hạng.  

Cũng theo ông Toyama, lợi thế khác của Mộc Châu so với các vùng sinh thái là 

rất ít côn trùng, sâu bệnh. Đây là điều kiện sống còn để sản xuất nông sản sạch.  

Cách đó chừng 500m là khu nhà kính trồng dâu tây của ông Shojiro, Giám đốc 

Công ty rau quả Việt - Nhật. Theo chủ vườn, mỗi kg dâu tây sản xuất tại đây có giá 

300.000 đồng, cao gấp đôi so với dâu tây xuất xứ ở các vùng sinh thái khác. Mỗi năm, 

khu nhà kính rộng 2.000m
2
 cho sản lượng 2.600 tấn quả nhưng không đủ đáp ứng nhu 

cầu thị trường. Bởi dâu tây ở Mộc Châu có vị thơm ngon đặc trưng của tiểu vùng khí 

hậu mát mẻ, màu sắc đẹp và tuyệt đối an toàn do không sử dụng hóa chất bảo vệ thực 

vật.  

Tuy nhiên, ông Shojiro cũng than phiền với Bộ trưởng Cao Đức Phát rằng, thủ 

tục cấp phép nhập khẩu cây giống kèm theo đất của Việt Nam rất rắc rối. Doanh 

nghiệp muốn mở rộng diện tích cũng khó. Nghe xong, Bộ trưởng Cao Đức Phát trả 

lời: “Khi nào ông muốn nhập khẩu cây giống để mở rộng diện tích, hãy gọi điện thoại 

hoặc viết thông tin vào một tờ giấy rồi gửi cho tôi. Tôi sẽ giải quyết khó khăn của ông 

ngay tức khắc”.  

Với kinh nghiệm hơn 20 năm đầu tư trồng, chế biến chè Nhật ở Việt Nam, ông 

Sato, Giám đốc Công ty sản xuất và chế biến chè Sato, khẳng định rằng: Không có bất 

cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam có tiềm năng phát triển chè Nhật tốt như Mộc 

Châu. Bởi nơi đây có nhiều sương mù, cây chè tổng hợp được các dưỡng chất cần 

thiết, tạo nên chất lượng thơm ngon. Tuy nhiên, việc mở rộng vùng nguyên liệu của 



Công ty chè Sato đang gặp khó khăn do vướng phải quy hoạch xây dựng khu trung 

tâm hành chính huyện Vân Hồ (được tách từ một phần diện tích của huyện Mộc 

Châu).  
MÔ HÌNH TỶ ĐỒNG/HA ĐÃ CÓ, CHỈ VIỆC MỞ RỘNG  

Đất nông nghiệp của Mộc Châu không chỉ là nơi các cường quốc nông nghiệp 

công nghệ cao nhắm tới, mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt rót vốn lên đây. 

Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cho biết: Dựa trên những lợi thế 

đặc biệt của tiểu vùng khí hậu, từ 10 năm trước, tỉnh đã lập quy hoạch khu nông 

nghiệp công nghệ cao ở Mộc Châu với diện tích trên 3.000ha. Ban đầu, việc kêu gọi 

các nhà đầu tư không hề đơn giản. Bởi Mộc Châu không chỉ xa xôi về địa lý mà còn 

hạn chế về chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là chính sách đất đai. Nhưng giờ đây, 

với sự “cởi trói” về cơ chế, chính sách, khu nông nghiệp công nghệ cao đã mời gọi 

được hàng trăm lượt doanh nghiệp trong và ngoài nước đến khảo sát và “đặt cọc” đầu 

tư điểm sản xuất nông nghiệp với hàng chục loại sản phẩm như: Đông trùng hạ thảo, 

hồng giòn, bơ, dâu tây, hoa nhiệt đới... 

Đặc biệt, Liên doanh Công ty cổ phần Cao Nguyên, Công ty Đạt Gia Thuận 

(Đài Loan), Công ty Rau - hoa - quả Mộc Châu đầu tư gần 100 tỷ đồng để thực hiện 

dự án sản xuất rau, hoa, quả tươi với tổng diện tích 60ha. Công ty cổ phần Hoa Nhiệt 

Đới đầu tư ban đầu hơn 30 tỷ đồng với diện tích 3,5ha… Một số mô hình đem lại lợi 

nhuận hàng chục tỷ đồng/ha/năm. 

Ông Chất cũng khẳng định: Tất cả các loại rau, hoa quả trồng được ở Đà Lạt 

đều phát triển tốt ở 

Mộc Châu. Riêng trái cây sẽ cho hương vị đậm đà hơn. Mặc dù đã có mô hình cụ thể 

đem lại hiệu quả cao lên tới cả chục tỷ/ha/năm, nhưng việc mở rộng mô hình và xây 

dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm lại rất yếu. 

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp gom đất, mở rộng mô hình, tỉnh Sơn La có 

cơ chế thu hồi đất nông nghiệp. Theo đó, mỗi hộ gia đình và cá nhân có đất bị thu hồi 

sẽ được hỗ trợ 800 triệu đồng/ha (trong 50 năm), sau đó giao cho doanh nghiệp để họ 

yên tâm đầu tư xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Thậm chí, nếu quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La kìm hãm doanh nghiệp mở rộng diện tích 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chúng tôi sẽ tính đến phương án điều chỉnh với 

những trường hợp cụ thể.  

Ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư 

VSC (Công ty thành viên của Nafoods), chia sẻ: Hiện tại, VSC đang có kế hoạch 

chuyển dịch vùng nguyên liệu chanh leo xuất khẩu ở Tây Nguyên ra khu vực Tây Bắc 

(dự kiến khoảng 3.000ha). Và, Mộc Châu là một trong những vùng chiến lược mà 

công ty đang hướng tới.  

Sau 1 năm triển khai, VCS đã phát triển được 6ha vùng nguyên liệu chanh leo 

ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, chất lượng sản phẩm được đánh giá rất cao. Tuy 

nhiên, chúng tôi rất lo lắng khi đầu tư vào đây. Bởi tỉnh Sơn La chưa có quy hoạch 

phát triển vùng nguyên liệu chanh leo.  

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, Giám đốc Công ty cổ phần Bagico, cũng dự định 

đầu tư xây dựng một khu khảo nghiệm các loại cây ăn quả ôn đới và cận nhiệt đới với 

diện tích từ 3 - 5ha tại khu vực miền núi phía Bắc. Nếu thành công, chúng tôi sẽ mở 

rộng đầu tư sản xuất để phục vụ thị trường trong nước, giảm phụ thuộc vào thị trường 

nhập khẩu từ Hà Lan và Israel.  



Tuy nhiên, giá thuê đất ở Mộc Châu thời điểm này rất đắt. Bởi vậy, chúng tôi 

mong tỉnh Sơn La giới thiệu cho Bagico một đơn vị Nhà nước có tâm huyết phát triển 

cây trồng ôn đới và cận nhiệt đới để  

mượn đất. Chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng toàn bộ khu vực khảo nghiệm. 

“Trong tương lai, huyện Mộc Châu hướng tới một nền kinh tế dựa trên hai trụ 

cột là du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao. Và để làm được điều đó, ngoài 

việc quảng bá tiềm năng của địa phương để thu hút đầu tư, việc cải thiện hạ tầng cơ 

sở cũng vô cùng quan trọng. Tỉnh Sơn La mong muốn Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ 

nguồn vốn ODA để xây dựng tuyến đường cao tốc nối Hà Nội với Hòa Bình, Sơn La 

và Lai Châu, Điện Biên để rút ngắn thời gian lưu thông, kết nối giữa các tỉnh Tây Bắc 

với Thủ đô”, ông Hoàng Văn Chất.  
 

18. Văn Thiệu. MƯỜNG GIÀNG ĐẠT CHUẨN / Văn Thiệu // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 23/11/2015.- Số 233.- Tr.18.  
 

Là một trong những xã được huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) chọn làm điểm 

xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Mường 

Giàng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, chủ 

trương đúng, sát, nhiều cách làm hay tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân 

dân. 

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

xã Mường Giàng đã vinh dự là xã thứ 2 của tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới. 

Thực hiện công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, xã Mường Giàng đón 

hơn 1.800 hộ di dân tái định cư, đồng thời xã cũng được giao hơn 300ha đất để xây 

dựng trung tâm hành chính huyện. Đây là cơ hội để xã quy hoạch lại đất đai, sản xuất, 

xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng đúng và đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới.  

Là xã điểm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015; Đảng ủy, 

UBND xã đã nỗ lực tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích 

cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất. 

Tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt hơn 1.300ha, sản lượng lương thực có 

hạt đạt hơn 3.000 tấn, chăn nuôi gia súc, gia cầm được duy trì và phát triển ổn định, 

toàn xã có hơn 8.000 con gia súc, hơn 30.000 con gia cầm, bảo đảm nguồn thực phẩm 

tại chỗ phục vụ nhân dân. 

Tận dụng diện tích mặt nước, nhiều hộ trong xã đầu tư nuôi cá ao, cá lồng 

(khoảng 20ha), sản lượng hằng năm đạt trên 250 tấn... Thu nhập bình quân đầu người 

đạt 19 triệu đồng/năm; toàn xã có hơn 24km đường giao thông xã và 48km đường trục 

chính trong các bản, xóm được bê tông hóa; 95% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp 

vệ sinh, 100% số hộ được sử dụng điện... 

Cùng với việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân 

góp công, góp sức, trí tuệ cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước tham gia xây dựng 

nông thôn mới. Đến nay, Mường Giàng đã được công nhận là xã thứ hai của tỉnh Sơn 

La đạt chuẩn 19/19 tiêu chí về nông thôn mới. Đây cũng là niềm vinh dự, là tiền đề, là 



động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu giữ vững xã đạt 

chuẩn và hoàn thiện nâng cao các tiêu chí trong những năm tiếp theo. 

Được biết theo kế hoạch, đến năm 2020, huyện Quỳnh Nhai phấn đấu có 6 đến 

7 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Do vậy, ngay từ bây giờ, huyện đã 

đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện và huy động cả hệ thống chính trị, xã hội vào cuộc 

với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm để Chương trình xây dựng nông thôn 

mới dần được hiện hữu trên vùng quê miền núi. 
 

19. Trần Hồ. ĐIỂM SÁNG QUỲNH NHAI / Trần Hồ // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 24/11/2015.- Số 234.- Tr.18. 
 

Hiện nay ở Sơn La, tình hình bố trí, sắp xếp dân cư tại những vùng đặc 

biệt khó khăn, những vùng bị thiên tai như sạt lở đất, đá lăn đã tiến triển tích 

cực. 

Trong đó Quỳnh Nhai là một trong những huyện đi đầu, điểm sáng và hoàn 

thành cơ bản sắp xếp dân cư theo Quyết định 1776 của Chính phủ.  
NIỀM VUI BÊN NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI  

Trên vùng đất mới, nhìn từ xa, bản Ca, xã Chiềng Khoang nổi bật với những 

ngôi nhà ngói mới đỏ tươi mọc liền kề. Biết chúng tôi xuống tìm hiểu về nơi ở mới 

của bà con bản Ca, Chủ tịch UBND xã  

Chiềng Khoang Lò Văn Chơi tay bắt mặt mừng.  

Hiện nay, bà con bản Ca đều có nhà mới, to và khang trang. Trước kia sống 

trên những sườn núi, hễ mưa là sạt lở đất, đá lăn, uy hiếp và gây hoang mang cho 

người dân. Từ khi chuyển về tái định cư tại bản Ca mới, người dân yên tâm, không lo 

mưa gió, đá lăn…  

Bản Ca cũ có 90 hộ sinh sống. Thực hiện Quyết định 1776 của Thủ tướng 

Chính phủ về bố trí sắp xếp dân cư, bản Ca được bố trí, sắp xếp nơi ở mới.  

Có 48 hộ chuyển đến vùng đất gần trung tâm xã, cách điểm cũ hơn 3km, có 

tỉnh lộ đi qua nên thuận lợi cho việc lao động, sinh sống.  

Anh Lò Văn Thiện vừa đi nương về chia sẻ: “Anh xem, mọi thứ đều mới, 

giống như một giấc mơ mà bấy lâu bà con ao ước đã thành hiện thực. Về đây ai cũng 

vui mừng, phấn khởi khi có nhà mới, điện thắp sáng, nước sạch; gia đình nào cũng 

sắm được xe máy, tivi, có điện thoại di động nữa…”.  

Được lên vùng đất mới cao ráo, bằng phẳng, rộng hơn nên người dân ở đây 

cũng chăm chỉ làm ăn, sản xuất, lao động.  

Không chỉ trồng lúa, trồng ngô, mà trên những nương rẫy bà con đã trồng cây 

cao su, đây cũng là hướng đi mới. Bà con đã tính đến sản xuất, làm ăn lâu dài, không 

còn trồng cây ngắn ngày có giá trị thấp, mà tính đến tương lai với cách nghĩ mới, tiến 

bộ hơn.  

Chia tay với vùng đất mới, con người mới ở bản Ca, chúng tôi đến bản làng xa 

xôi của bà con người Mông ở Huổi Ngà, xã Mường Giôn, cách trung tâm huyện 

Quỳnh Nhai gần 70km, cách trung tâm xã 30km. Mất hơn 2 tiếng đi xe máy vào bản, 

chúng tôi chứng kiến những sự đổi mới của người dân nơi đây.  

Vượt qua con đường đèo hun hút, chúng tôi cũng đến được miền đất của bà con 

dân tộc Mông đang sinh sống. Vừa thấy chúng tôi, Phó trưởng bản Vằng Thị Dê đã 



khoe: “Ở đây sướng lắm, vui lắm anh à, có nhà mới, có đường bê tông vào tận nhà, có 

điện, có nước…  

Ngày trước sống trong núi, mỗi người mỗi nơi, sống 2 - 3 khu rải rác, mỗi nhà 

cách nhau hơn 1 km, không có điện, không có nước. Nhưng giờ Nhà nước thương 

mình nên cho người dân về vùng đất mới mà không phải lo sợ đất, đá rơi nữa, cuộc 

sống khá lên”.  
CƠ BẢN HOÀN THÀNH MỤC TIÊU  

Hiện nay, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng huyện 

Quỳnh Nhai thì huyện đã cơ bản hoàn thành mục tiêu bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc 

biệt khó khăn, thiên tai theo Quyết định 1776 của Chính phủ.  

Quỳnh Nhai đã thực hiện sắp xếp, bố trí 7 điểm tái định cư, trong đó 5 điểm cơ 

bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra như: Bản Ca (xã Chiềng Khoang), bản Nậm Ngùa 

(xã Chiềng Khay), bản Huổi Ngà (xã Mường Giôn), bản Cả (xã Cà Nàng), bản Bon 

(xã Mường Chiên), còn 2 điểm tái định cư đang triển khai là bản Mường Tăm (xã 

Mường Hải) và bản Kéo Ca.  

Tổng số dân mà huyện bố trí, sắp xếp tái định cư là 344 hộ, chủ yếu là đồng 

bào các dân tộc Thái, Mông và Kháng…  

Ông Tòng Xuân Trường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng 

huyện Quỳnh Nhai, cho biết: “Đầu tiên khi đặt vấn đề về bố trí, sắp xếp, tái định cư 

nơi ở mới, người dân cũng hoang mang, lo lắng.  

Để bà con chấp nhận đến định cư ở vùng mới, cán bộ của Ban Quản lý dự án 

phải thay nhau đến ăn, ngủ, uống rượu với bà con dân bản.  

Qua thời gian sống chung, ăn chung, nắm bắt nguyện vọng của bà con, dần dần 

họ mới tin tưởng và nghe theo về khu tái định cư.  

Đồng thời khi những công trình dựng lên, có nhà văn hóa, có lớp học, có trạm 

y tế, có điện thắp sáng, nước sạch sinh hoạt… được xây dựng mới, hiện đại, khang 

trang thì ai cũng vui mừng, phấn khởi và nhiều hộ dân ở những vùng không quy hoạch 

lại xin chuyển về thêm”. 
 

20. Hồ Quang. BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ THEO NGUYỆN VỌNG / Hồ 

Quang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 24/11/2015.- Số 234.- Tr.18. 
 

Tiếp tục rà soát, bổ sung lại các điểm quy hoạch, đặc biệt những điểm cấp 

bách, sạt lở phải bố trí ngay, riêng những điểm vẫn có thể ở tạm thời thì sẽ bố trí sau.  

Đó là những chia sẻ của ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát 

triển nông thôn tỉnh Sơn La, về việc bố trí, ổn định dân cư theo Quyết định 1776/QĐ - 

TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Xin ông cho biết, hiện nay tình hình tái định cư ở những vùng đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện đến đâu? Đã đáp ứng được mục tiêu đề ra 

hay chưa?  

Theo Quyết định 1927 của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt, rà soát, bổ sung, 

bố trí khu tái định cư trong giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020, Sơn La 

phải sắp xếp lại 6.707 hộ, theo hướng xây dựng 109 điểm bố trí, sắp xếp dân cư với 

2.953 hộ và di chuyển 250 hộ xen ghép với 2.767 hộ; sắp xếp, bố trí tại chỗ khoảng 

987 hộ trong đó di dời ra khỏi vùng thiên tai khoảng 217 điểm với 3.299 hộ.  



Đồng thời, sắp xếp các vùng biên giới Việt - Lào 21 điểm với 425 hộ, cũng như 

di dân ở các vùng đặc biệt khó khăn, thiếu nước, thiếu đất sinh hoạt, hạ tầng khó đầu 

tư với 85 điểm, khoảng 2.482 hộ.  

Việc sắp xếp, ổn định các hộ di cư tự do, không theo quy hoạch vào vùng quy 

hoạch có 29 điểm với 346 hộ. Di dân ra khỏi rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có 7 điểm 

với 155 hộ.  

Thời gian qua, do biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xuất hiện 

nhiều điểm không nằm trong quy hoạch nên Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã 

phải bổ sung lại.  

Từ 2013 đến nay, tỉnh Sơn La bố trí, sắp xếp lại 290 hộ trong tổng số 3.290 hộ, 

đạt 4,3% kế hoạch, hầu hết là các vùng di dân ra khỏi thiên tai, trong đó có 214 hộ di 

dân tập trung, chiếm 73,8% tổng số hộ di chuyển. Có 64 hộ di dân xen ghép chiếm 

16,2% tổng số hộ đã di chuyển. 

Từ 2013 đến nay, tỉnh đã xây dựng 9 dự án với tổng vốn đầu tư được duyệt 

khoảng 210 tỷ 895 triệu đồng. Hiện tổng vốn đã được cấp khoảng 83 tỷ 813 triệu 

đồng, đạt 8,4% kế hoạch.  

Chúng tôi đang sắp xếp những nơi khó khăn, gặp nhiều thiên tai, sạt lở đất trầm 

trọng buộc phải đẩy nhanh bố trí cho người dân.  

Vấn đề ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp, bố trí sản xuất, đất canh 

tác, cây trồng, vật nuôi… ở Sơn La thực hiện đến đâu rồi, thưa ông?  

Trong Quyết định 1776 đã được bố trí cụ thể cây trồng, vật nuôi, Sở Nông 

nghiệp - Phát triển nông thôn đã phối hợp với các huyện (đơn vị phụ trách chính) để 

thẩm định dự án, còn lại giao cho UBND các huyện làm chủ đầu tư. Chúng tôi có 5 

hướng:  

Thứ nhất, sử dụng vốn để làm hạ tầng theo phương châm tiết kiệm, đúng đối 

tượng, kết hợp với các nguồn vốn cả địa phương lẫn Trung ương để đạt hiệu quả tối 

đa.  

Thứ hai, phối hợp các cấp ủy, thôn, bản, xã… áp dụng đầy đủ việc di chuyển, 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tùy từng địa phương để lựa chọn sao cho phù hợp.  

Thứ ba, tùy người dân chọn cây trồng, vật nuôi, Ban tổ chức Dự án cung ứng 

giống, vật nuôi cho năng suất chất lượng cao, cử cán bộ khuyến nông hỗ trợ kỹ thuật.  

Thứ tư, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn thường xuyên tìm kiếm các 

giống mới cho năng suất, hiệu quả cao đưa về các địa phương…  

Thứ năm, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, quản lý từ cấp tỉnh, huyện, xã, 

bản…  

Xin ông chia sẻ về phương hướng trọng tâm trong thời gian tới?  

Rà soát, bổ sung lại các điểm quy hoạch, đặc biệt những điểm cấp bách, sạt lở 

phải bố trí ngay, những điểm này còn khá lớn, còn lại những điểm vẫn có thể ở tạm 

thời thì sẽ bố trí sau.  

Hiện chúng tôi sắp xếp vùng thiên tai tới 217 điểm với hơn 3.000 hộ. Riêng 

những vùng đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt, đường, điện thì phải tập trung đầu 

tư hạ tầng để bà con yên tâm sinh sống.  



Bên cạnh đó, vùng biên giới Việt - Lào cũng cần sắp xếp bố trí lại. Riêng 

những vùng không theo quy hoạch, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hiện đang bố trí 

dần theo các dự án.  

Xin cảm ơn ông! 
 

21. Phạm Quỳnh. YÊN TÂM DẠY HỌC NƠI RẺO CAO BỞI MÔ HÌNH “CẢ 

NHÀ CÙNG ĐẾN TRƯỜNG” / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Ngày 

24/11/2015.- Số 43.- Tr.33. 
 

Dạy học vùng cao luôn là công việc gian nan vất vả. Bởi đường sá đi lại xa xôi, 

đèo dốc hiểm trở; trường lớp đơn sơ, thiếu thốn; đời sống phong tục bà con còn lạc 

hậu nên phải đến từng nhà vận động các em đến trường; điều kiện sinh hoạt của giáo 

viên “cắm bản” hầu như thứ gì cũng thiếu… Nhưng thứ thiếu lớn nhất là tình cảm gia 

đình! 

Nhiều cô giáo dạy học nơi rẻo cao xa xôi hẻo lánh đã phải hy sinh cả tuổi thanh 

xuân, cả hạnh phúc riêng tư của mình. Nhiều câu chuyện buồn đã xảy ra khi các cô 

giáo “cắm bản” phải xa chồng xa con cả tuần, cả tháng, có khi đến mấy tháng trời mới 

được gặp nhau xum vầy... 

Trong một dịp về xã vùng cao đặc biệt khó khăn Mường Lựm thuộc huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La. Anh Phạm Đức Long - Bí thư Đảng ủy xã - người đã có nhiều năm 

công tác ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, ở Mường Lựm có mô hình “cả 

nhà cùng đến trường”. Nhờ mô hình này mà các giáo viên được phân công về đây dạy 

chữ cho đồng bào vùng cao các dân tộc trong xã đã thực sự yên tâm công tác, khắc 

phục được căn bản các khó khăn phát sinh trong quá trình dạy học cho học sinh, vì thế 

mà công tác giáo dục của xã nhiều năm nay luôn đạt kết quả cao trong việc huy động 

trẻ em đến trường, phổ cập giáo dục... 

Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thoa là thí dụ điển hình. Năm 2007, cô được 

phân công về làm giáo viên “cắm bản” ở điểm trường Kháu Khoang, bản vùng cao 

sinh sống của đồng bào Mông của xã Mường Lựm - sau 13 năm sinh sống và gắn bó 

với các cháu mầm non của xã Chiềng Đông. Quãng đường từ Chiềng Đông vào đến 

điểm trường ở xã Mường Lựm dài chừng 50km, trong khi con gái lớn của vợ chồng 

chị đang học lớp 3, con gái út học lớp 1. 

Chỉ sau vài tháng nhận nhiệm vụ, cả gia đình đã chuyển vào Mường Lựm nơi 

chị dạy học cùng sinh sống. Anh Phạm Hữu Dân - chồng chị, luôn là người sẻ chia, 

đồng cảm và ủng hộ với nghề nghiệp của vợ. Anh mở ngay cửa hiệu bán phụ tùng xe 

máy, mua máy bóc ngô, máy xay xát và máy nghiền bột để buôn bán làm ăn, phục vụ 

cho bà con trong bản. Tận dụng thu nhập từ máy xay xát và cám bã dư thừa, anh còn 

chăn nuôi lợn thịt, ngan và chim câu, mỗi năm cũng cho thu nhập 60 - 70 triệu đồng. 

Là người quê gốc ở Hưng Yên, giỏi thâm canh đất đai, nên anh còn thuê 4 - 5ha đất 

của bà con địa phương để trồng ngô, đồng thời thu mua ngô xuất bán cho doanh 

nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.   

Nhờ đưa cả gia đình vào gần trường sinh sống, cuộc sống của cả gia đình cô 

Thoa không bị xáo trộn, mà luôn duy trì được sự ổn định để phát triển. Các con luôn 

được bố mẹ gần gũi nên đều học hành chăm ngoan, tiến bộ. Anh Dân không giấu được 

niềm vui khoe với tôi: Con gái đầu vừa đậu vào Đại học Thương mại với 26 điểm. 

Còn với cô Thoa, 08 năm học đã trôi qua, năm nào cô cũng dành được nhiều tâm sức 

cho việc học của các bé ở điểm trường. Trước mỗi kỳ khai giảng năm học mới các cô 



đều sắp xếp thời gian đến tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống của gia đình từng học sinh, do 

vậy tỷ lệ các cháu đến lớp luôn đạt từ 95 - 100%. Cô đã cùng với cô Hoàng Thị 

Quỳnh, cô Lường Thị Sơn ở điểm trường mầm non Kháu Khoang này còn đi lại nhiều 

lần đến gia đình một số cháu để làm giấy tờ giúp các cháu được hưởng chế độ trợ cấp 

hàng tháng. Ngoài ra, các cô còn vận động phụ huynh cho con em ở bán trú trong 

trường, các cô thay phiên nhau tình nguyện ở lại buổi trưa trông nom để duy trì chất 

lượng học tập của các cháu. 

Từ năm 1995 đến nay, xã Mường Lựm có 21 giáo viên đã lập gia đình từ nơi 

khác về dạy học ở các bản rẻo cao trong xã, trong đó có 06 giáo viên chuyển gia đình 

về đây sinh sống. Tiêu biểu như gia đình cô giáo Nguyễn Thị Kim Cúc, Lừ Thị Sơn 

giáo viên trường Mầm non Hương Xuân đã chuyển gia đình về bản Lóng Khướng, 

bản Dảo xã Mường Lựm sinh sống được 20 năm; gia đình cô Lê Thị Thu, Phạm 

Hương Giang trường Tiểu học Mường Lựm đã về bản Ôn Ốc được 14, 15 năm, gia 

đình cô Đinh Thị Nghiên trường Tiểu học Mường Lựm cũng chuyển về bản Kháu 

Khoang được 5 năm... Nhờ vậy mà không chỉ các giáo viên đã có gia đình được phân 

công về Mường Lựm “cắm bản” mà cả các giáo viên trẻ như cô Hoàng Thị Nhung dạy 

học trên bản Pá Khôm, cô Nùng Thị Thu dạy học trên bản Ôn Ốc cũng đều yên tâm 

dạy học nơi rẻo cao mang cái chữ và tương lai no ấm đến cho đồng bào các dân tộc 

nơi vùng đất heo hút, còn nhiều gian khó này. 
 

22. Xuân Khôi. XÃ MƯỜNG VÀ (SƠN LA): TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG 

CHỐNG MA TÚY / Xuân Khôi // Dân tộc và phát triển.- Ngày 25/11/2015.- Số 

1154.- Tr.11. 
 

Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La) là xã đặc biệt khó khăn và có đường biên 

giới 15km, giáp với nước bạn Lào dài nên tình hình buôn bán ma túy, tái trồng cây 

thuốc phiện nơi đây luôn có diễn biến phức tạp. 

Với sự vào cuộc của hơn 200 già làng, cùng cán bộ, đảng viên và người dân 

tích cực tham gia vào công tác phòng chống ma túy, từ năm 2014 đến nay, lực lượng 

chức năng cùng UBND xã Mường Và đã triệt xóa được hơn 2.000m
2
 cây thuốc phiện. 

Trong đó, 1.250m
2
 cây thuốc phiện được phát hiện tại bản Huổi Dương và nương của 

gia đình Lậu A Dệnh, sinh năm 1987, trú tại bản Púng Bảng. 

Đầu năm 2015, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 đám nương vô chủ tái 

trồng cây thuốc phiện, với tổng diện tích 93m
2
. 

Ông Lò Văn Hương, Phó chủ tịch, Trưởng ban Phòng chống ma túy xã Mường 

Và cho biết: Qua sự tố giác của bà con dân bản, chúng tôi đã nắm bắt được các đối 

tượng có nghi ngờ nghiện hút, buôn bán ma túy và tái trồng cây thuốc phiện. Từ đó, 

lực lượng chức năng mật phục, theo dõi và triệt phá kịp thời, tình hình an ninh trật tự 

ở cơ sở chuyển biến tốt, nạn trộm cắp giảm, nhân dân yên tâm lao động và sản xuất. 

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo 

cao, công tác phổ biến, tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã 

hội chưa được thường xuyên, liên tục nên trên địa bàn xã vẫn xảy ra các vụ buôn bán 

trái phép ma túy, tái trồng cây thuốc phiện. 

Để hạn chế tối đa tình hình buôn bán, tàng trữ ma túy, đòi hỏi sự vào cuộc 

của các cơ quan đoàn thể trong việc tuyên truyền; thường xuyên tổ chức các đợt tố 



giác tội phạm có liên quan đến ma túy... Có như vậy, Mường Và mới hạn chế tối đa 

các vụ buôn bán ma túy, tái trồng cây thuốc phiện.  
 

23. Tòng Thị Hính. NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO 

NGƯỜI CÓ CÔNG / Tòng Thị Hính // Đại biểu nhân dân.- Ngày 26/11/2015.- Số 

330.- Tr.2. 
 

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có 

công với cách mạng tại các huyện Vân Hồ, Yên Châu, Bắc Yên, thành phố Sơn La và 

UBND tỉnh. Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án hỗ trợ người có 

công với cách mạng về nhà ở, UBND các cấp đã thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện; các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát, 

thẩm định, bình xét các đối tượng thuộc diện hỗ trợ bảo đảm theo quy định. Đến nay, 

toàn tỉnh đã triển khai 3 đợt hỗ trợ về nhà ở cho 2.150 hộ/9.539 hộ người có công với 

cách mạng… Tuy nhiên, tại một số địa phương phát sinh vấn đề thay đổi đối tượng hỗ 

trợ (đã được hỗ trợ từ nguồn khác); việc rà soát, lập danh sách chưa kỹ khiến nhiều 

địa phương đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ; cơ quan chuyên môn của 

UBND tỉnh chưa hướng dẫn cụ thể việc cấp phát và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ 

trợ nên các huyện, thành phố còn lúng túng trong việc giải ngân, thanh toán; kinh phí 

hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu hỗ trợ 

nhà ở cho người có công với cách mạng…  

Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát và 

thẩm định kỹ danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ; tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, giám sát làm tốt công tác hướng dẫn cơ sở trong triển khai thực hiện… 
 

24. Tân Yên. LIÊN KẾT NUÔI BÒ SỮA / Tân Yên // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 26/11/2015.- Số 236.- Tr.12.  
 

 Sự kiện Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) 

nhận giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 2 liên tiếp của Bộ Nông 

nghiệp - Phát triển nông thôn, đánh dấu thành công của mô hình khoán và 

liên kết giữa doanh nghiệp với hộ nuôi bò sữa.  

Đây thực sự là một trong những hành động thiết thực góp phần thực hiện thắng 

lợi đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  

Từ năm 1990, Mộc Châu Milk đã áp dụng mô hình khoán cho các hộ sản xuất 

trong toàn công ty theo công thức chia đàn bò từ các trang trại chăn nuôi tập trung về 

cho các hộ gia đình. Đây là mô hình khoán hộ đầu tiên được áp dụng trong lĩnh vực 

chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam.  

Sau năm 2000, công ty tiếp tục tổ chức liên kết với các hộ chăn nuôi bò sữa và 

tiêu thụ sản phẩm sữa tươi nguyên chất cho bà con.  

Sự phát triển của mô hình khoán và liên kết hộ được thể hiện qua sự tăng 

trưởng về số lượng hộ chăn nuôi, tăng quy mô sản xuất, tăng năng suất lao động và 

thu nhập của nông dân.  

Doanh thu hàng năm của công ty cũng tăng từ 10% trở lên so với năm trước, 

lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước tăng từ 10 - 20%. Hiệu quả kinh tế trên 1 đơn vị 

diện tích của các hộ dân cũng tăng đến 10%/năm.  



Công ty đã xây dựng 3 trung tâm giống để chủ động cung cấp giống bò sữa cho 

các hộ. Mô hình khoán và liên kết hộ được coi là mô hình sản xuất nông - công nghiệp 

khép kín.  

Do đó, các hộ chăn nuôi mới yên tâm đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, bán 

100% sữa tươi cho doanh nghiệp, không vất vả tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.  

Mô hình này đã định hình và nâng cao khả năng cạnh tranh của những hộ chăn 

nuôi thông qua liên kết sản xuất với doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng 

hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường.  

“Mộc Châu Milk đã đầu tư bài bản vào hệ thống trang trại chăn nuôi theo tiêu 

chuẩn quốc tế từ khâu xây dựng chuồng trại, trồng cỏ và ngô làm thức ăn ủ chua, nhà 

máy thức ăn TMR… đến quản lý thú y, xây dựng môi trường xung quanh.  

Đến nay, công ty đã có gần 18.000 con bò sữa được nuôi theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật cao tại 3 trung tâm giống với quy mô 1.000 con bò sữa mỗi trung tâm và gần 

600 hộ nông dân nhận nuôi bò sữa cho công ty”, ông Trần Công Chiến, Tổng giám 

đốc công ty, cho hay.  

Cũng theo ông Chiến, giá trị cốt lõi từ mô hình liên kết sản xuất giữa doanh 

nghiệp và các nông hộ là tạo chuỗi lợi ích kép mang đến nhiều công ăn việc làm cho 

những hộ chăn nuôi và trồng trọt quanh vùng.  

Để chủ động nguồn thức ăn cho bò, các chủ trang trại đã chủ động mua ngô, 

bao gồm cả thân, lá, bắp để làm thức ăn ủ ướp. Riêng vụ xuân hè 2015, công ty đã 

mua trên 80.000 tấn ngô cây cả bắp, tạo công ăn việc làm cho 1.000 lao động với thu 

nhập khá. 

 Trước đây, bà con chỉ trồng một vụ ngô lấy hạt, hiệu quả kinh tế chưa cao lại 

phụ thuộc vào thương lái nên khá bấp bênh.  

Giờ đây khi chuyển qua trồng ngô làm thức ăn cho bò, thời gian từ trồng cho 

đến khi thu hoạch ngắn hơn, mật độ trồng dày hơn, mỗi ha ngô thu về gần 60 triệu 

đồng, cao gấp 1,5 lần trồng ngô hạt.  

Bên cạnh việc đầu tư bài bản cho chăn nuôi, Mộc Châu Milk cũng tạo ra những 

giá trị văn hóa đặc sắc cho cộng đồng. Một trong những điểm đặc trưng là hội thi Hoa 

hậu bò sữa được tổ chức hàng năm vào ngày 14 - 15/10.  

Cuộc thi đã được tổ chức hơn 10 năm qua và đã trở thành một nét văn hóa độc 

đáo của vùng cao nguyên Mộc Châu.  

Ngoài ra công ty cũng đã tích cực đóng góp các chương trình phúc lợi xã hội 

mà điển hình là chương trình Sữa học đường với hơn 3.000 trẻ em các dân tộc 

Mường, Thái, Dao, Mông... được uống sữa tươi miễn phí hàng ngày.  

Bên cạnh các trung tâm giống quy mô lớn, Mộc Châu Milk tập trung phát triển 

hệ thống chăn nuôi theo các trang trại quy mô nhỏ là các hộ chăn nuôi, trải rộng 

khắp cao nguyên Mộc Châu.  

Quy mô trang trại của các hộ chăn nuôi giờ đây đã đạt trung bình 32 con/trại 

và được mở rộng liên tục, tiến tới đạt trung bình từ 45 - 50 con một hộ. 

Ngày càng có nhiều trang trại có quy mô 100 - 200 con, được trang bị đầy đủ 

thiết bị máy móc tiên tiến, cung cấp ra thị trường khoảng 180 tấn sữa/ngày… 
 

25. Tuệ Nguyên. SUÝT MẤT MẠNG VÌ TIÊM MẬT GẤU VÀO CHỖ ĐAU / 

Tuệ Nguyên // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 27/11/2015.- Số 189.- Tr.6.  
 



Mật gấu từ lâu đã được dân gian truyền miệng về những tác dụng như 

“thần dược” và được đứng vào hạng mục những dược liệu quý hiếm. Tuy nhiên, 

việc sử dụng mật gấu bừa bãi vì thiếu hiểu biết về công dụng và cách dùng đã 

đưa đến những hậu quả đáng tiếc. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu 

(Sơn La) đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu khi sử dụng mật gấu để điều trị 

đau lưng, kết quả bệnh không những không khỏi mà đã chuyển sang biến chứng 

nặng, đe dọa tính mạng. 

Bác sỹ Nguyễn Văn Dinh - Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Mộc 

Châu cho biết, sáng 17/11, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu tiếp nhận một bệnh nhân tên 

Giàng A Páo, 43 tuổi, ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. Anh Páo nhập 

viện trong tình trạng khối áp-xe ở lưng đã vỡ, chảy mủ, bốc mùi hôi thối. Người nhà 

anh Páo cho biết, trước khi nhập viện 15 ngày, anh Páo bị đau lưng, nghe có người 

mách mật gấu tiêm vào sẽ khỏi đau lưng, sẵn nhà có mật gấu anh đã nhờ người tiêm 

mật gấu vào vùng thắt lưng tại nhà. Sau đó vùng lưng xuất hiện một khối áp-xe rất 

lớn, toàn bộ vùng da ở lưng bị lóc, khối cơ vùng lưng bị hoại tử trên diện rộng. Tại 

bệnh viện, các bác sỹ tiến hành làm xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân có chỉ số 

đường huyết cao 32mmol/l (chỉ số này ở người bình thường là 7mmol/l). Nhận thấy 

đây là trường hợp bệnh nặng, tình trạng biến chứng, nhiễm khuẩn huyết hoặc hôn mê 

có thể xảy ra bất cứ lúc nào, các bác sỹ Khoa Ngoại đã tiến hành hội chẩn toàn bệnh 

viện ở tất cả các chuyên khoa và tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Cùng với đó, 

bệnh nhân được chỉ định điều trị nội khoa tích cực. Sau khi tình trạng bệnh tạm ổn, 

bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị tiếp, sau 5 ngày điều trị 

tại Bệnh viện Bạch Mai, tình trạng bệnh nhân đã thuyên giảm, sức khỏe dần ổn định. 

Theo y học cổ truyền, mật gấu có tên là hoàng đởm, vị đắng, tính hàn, không 

độc, có màu xanh hoặc nâu. Mật gấu có sắc tố mật (bilirubin), các muối kim loại của 

axit cholic, đặc biệt chỉ mật gấu mới có axit urso-des-oxycholic. Theo Thầy thuốc 

nhân dân Bác sỹ Nguyễn Xuân Hướng - nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, mật 

gấu chỉ dùng để xoa bóp bên ngoài trị bầm tím, tụ máu. Ngoài ra, mật gấu có tính sát 

khuẩn đặc biệt, được dùng giảm đau chống viêm trong bệnh thấp khớp làm tan 

huyết đông và mỡ,... Mật gấu chữa chấn thương rất tốt, giúp các mô bị tổn thương 

nhanh chóng phục hồi, nó có tác dụng làm tan máu tụ để khôi phục sự tuần hoàn 

máu đến vết thương, làm vết thương chóng lành... Tuy nhiên, lương y Nguyễn 

Xuân Hướng nhấn mạnh, tuyệt đối không dùng mật gấu để tiêm và dùng cho đường 

uống. Mật gấu rất nóng và độc, nếu uống mật gấu vào sẽ bị phá tế bào gan và thận, 

gây suy gan,  suy thận dẫn tới tử vong. Vì vậy, trước khi sử dụng cần phải có hiểu 

biết nhất định, không nên nghe đồn thổi về công dụng của mật gấu mà sử dụng sai 

cách thức dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. 

Bác sỹ Nguyễn Xuân Hướng cảnh báo thêm, nhiều người cũng nghe đồn uống 

mật của một số loại động vật khác như mật cá, mật lợn để chữa bệnh là cực kỳ nguy 

hiểm và phản khoa học bởi mật của tất cả các con vật đều độc và ảnh hưởng xấu tới 

sức khỏe.  
 

26. Hòa Bình. DOANH NGHIỆP “BỊT ĐƯỜNG” DÂN SINH / Hòa Bình // Đại 

đoàn kết.- Ngày 27/11/2015.- Số 331.- Tr.11.  
 

UBND tỉnh Sơn La cấp phép khai thác vàng ở xã Chiềng Phung cho một doanh 

nghiệp tư nhân. Sau khi được cấp phép, doanh nghiệp hoạt động “xúc đào” được một 



thời gian thì treo để đấy. Hậu quả, người dân địa phương bị cản trở đường đi lên 

nương, rẫy bởi đường đi đã bị doanh nghiệp “rào”.  

Khảo sát tại khu vực “mỏ vàng” Hua Và (xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La), chúng tôi thấy nơi đây như một khu mỏ “chết”. Một bên là rừng tự 

nhiên, một bên là đồi đất với khu nhà xưởng bỏ hoang. Theo người dân địa phương 

phản ánh, doanh nghiệp này xây dựng 2 cánh cổng trên đường dân sinh của người 

dân, khóa cổng đã gây khó khăn cho việc vận chuyển ngô, sắn, chăn thả trâu bò của 

người dân địa phương. 

Anh Khuyến, cán bộ UBND xã Chiềng Phung cho biết, có đến mấy năm rồi, 

doanh nghiệp chỉ “xí đất” ở đây thôi chứ có thấy hoạt động gì đâu. Lúc đầu cũng nghe 

“hứa hẹn” với địa phương là sẽ đầu tư làm đường giao thông, xây nhà máy, tuyển 

người làm, khai thác rất chuyên nghiệp… Nhưng cuối cùng chỉ là chiếc “bánh vẽ”. Dự 

án ì ạch, không hoạt động. Bây giờ lãnh đạo xã muốn gặp thì chỉ gọi qua điện thoại 

cho người bảo vệ, còn “ông chủ” mỏ vàng thì mất tích lâu rồi, anh Khuyến nói.  

Anh Quàng Văn Thưởng, một người dân sinh sống ngay gần mỏ vàng Hua Và 

cho biết: Thông tin lộ ra là có vàng đã khiến nhiều người “hám của” khắp nơi kéo đến 

đào. Phút chốc cả khu rừng tự nhiên đông đặc người đào, người móc tìm kiếm vận 

may. Sau đó, người dân thấy doanh nghiệp Thành Long kéo đến. Doanh nghiệp này 

đã cho người “xua đuổi” tất cả đám “vàng tặc” với lý do là doanh nghiệp đã được cấp 

phép khai thác. Sau đó doanh nghiệp cho máy xúc, bới tung con đường dân sinh của 

người dân, cào đường đất dẫn vào khu đồi. Khai thác cầm chừng được 1 năm thì 

doanh nghiệp bỏ, không khai thác nữa, chỉ để lại độc một người bảo vệ trông coi. 

Người này dùng khóa, khóa cả 2 cổng đường đi dân sinh của nhân dân. Bức xúc, bà 

con phải dùng cuốc, xẻng đào 1 con hào ngay cạnh cánh cổng phía ngoài, vừa lọt con 

trâu, con bò để cho tiện đi lại.  

Theo anh Thưởng: Nếu doanh nghiệp không khai thác vàng nữa thì cần sớm 

bàn giao lại đất đai cho nông dân canh tác, trồng trọt. Người dân ở đây thì thiếu đất 

sản xuất, còn doanh nghiệp thì “chiếm” đến gần 20ha đất mà bỏ hoang thì thật uổng 

phí.  

Trao đổi với lãnh đạo xã, ông Lường Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Chiềng 

Phung kiến nghị: Trong lúc người dân trong xã còn nghèo, rất cần đất để sản xuất thì 

khu đất giao cho Công ty Thành Long lại bỏ không. Nếu như doanh nghiệp không 

hoạt động nổi thì nên trả lại UBND tỉnh để tỉnh bàn giao lại cho địa phương sản xuất, 

tránh lãng phí.  

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Ngày 13/5/2014, Sở Tài nguyên Môi trường 

Sơn La đã có kết luận số 174/KL-STNMT về việc chấp hành quy định pháp luật về 

khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên đầu tư xây dựng Thành Long, có địa chỉ tại tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót. 

Kết quả kiểm tra tại mỏ vàng Hua Và cho thấy: Công ty Thành Long chưa thực hiện 

việc quan trắc, giám sát môi trường định kỳ theo nội dung bản cam kết và giấy xác 

nhận bản cam kết bảo vệ môi trường của UBND huyện Sông Mã. Tiến độ dự án chậm 

so với dự án được UBND tỉnh cấp giấy phép… Sở Tài nguyên Môi trường Sơn La 

cũng yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Long phải đẩy 

nhanh tiến độ dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường, đăng ký chủ nguồn chất thải, chất nguy hại. Thực hiện việc kê khai và nộp tiền 



cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định… Tuy nhiên, sau vài lần đóng thuế, 

đến nay không thấy doanh nghiệp Thành Long đóng thuế nữa.  

Đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La cần sớm có biện pháp mạnh 

để kiên quyết xử lý những doanh nghiệp đòi “xí phần” rồi bỏ lửng, nếu không đủ năng 

lực, cần rút giấy phép, trả lại mặt bằng cho người dân sản xuất.  
 

27. PV. TỬ VONG TẠI PHÒNG KHÁM / PV // An ninh thủ đô.- Ngày 

28/11/2015.- Số 4564.- Tr.9. 
 

12h ngày 26/11, chị Sồng Thị Phàng (sinh năm 1996) trú tại xã Phiêng Ban, thị 

trấn Bắc Yên, đến khám, nạo hút thai tại phòng khám sản phụ khoa thuộc thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên; trong quá trình nạo hút thai, chị Phàng bị tử vong tại phòng 

khám. Cơ quan công an đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám 

nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. 
 

28. Hồng Anh. KHỐC LIỆT CUỘC CHIẾN CHỐNG MA TÚY NƠI “TUYẾN 

LỬA” SƠN LA / Hồng Anh, Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 

28/11/2015.- Số 3776.- Tr.5. 
 

Do có vị trí “đắc địa”, từ lâu Sơn La được xác định là địa bàn nóng bỏng 

về hoạt động của tội phạm ma túy. Để chủ động ngăn chặn hoạt động của tội 

phạm này, từ tháng 6/2014, Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng Bộ 

Công an tập trung lực lượng đấu tranh với các toán, nhóm có vũ trang mua bán, 

vận chuyển trái phép các chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua địa bàn các 

huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Qua 5 giai đoạn thực hiện chuyên án, lực lượng công 

an đã bắt và tiêu diệt hàng chục đối tượng với tang vật là hàng trăm bánh heroin, 

nhiều súng đạn vũ khí các loại. 
NHỮNG TRẬN ĐÁNH GIÁP ĐƯỜNG BIÊN 

Đêm 17/6/2014, phát hiện một toán 8 đối tượng có vũ trang, mang theo ba lô 

đựng ma túy đang di chuyển từ hướng biên giới vào nội địa Sơn La, Ban chuyên án 

quyết định triển khai lực lượng gồm 67 cán bộ, chiến sỹ chia thành 7 tổ chiến đấu mật 

phục tại một hẻm núi (thuộc địa phận bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ). 

Khoảng 4h ngày 18/6/2014, nhóm đối tượng tiến vào điểm mật phục. Ban chuyên án 

sử dụng loa cầm tay kêu gọi các đối tượng buông vũ khí đầu hàng và giao nộp ma túy, 

tuy nhiên chúng đã sử dụng súng quân dụng bắn như vãi đạn về phía lực lượng vây 

bắt, các tổ chiến đấu đã bắn chỉ thiên và sử dụng quả nổ nghiệp vụ áp đảo các đối 

tượng. Lợi dụng đêm tối, trời mưa các đối tượng đã tháo chạy về phía biên giới và bỏ 

lại hiện trường 2 ba lô đựng 40 bánh heroin (trọng lượng 14,303kg). Đến 7h ngày 

19/6/2014 đã phát hiện, bắt giữ được 2 đối tượng. 

Vụ tiếp theo diễn ra lúc 4h5 ngày 19/7/2014. Hai toán gồm 25 đối tượng vào 

điểm mật phục; lực lượng phá án bật đèn chiếu sáng một số điểm, dùng loa kêu gọi 

các đối tượng đã bị bao vây, dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo và yêu cầu các đối 

tượng buông súng đầu hàng, giao nộp vũ khí và ma túy; các đối tượng không chấp 

hành mà bắn trả quyết liệt về phía phát loa và các địa hình chúng nghi có lực lượng 

phá án mật phục, làm đồng chí Nguyễn Thái Hà bị thương vào đùi, đồng chí Lường 

Phát Chiêm bị thương vào đầu. 



 Ban chuyên án phải ra lệnh nổ súng trấn áp, bắn bị thương một số đối tượng, 

số còn lại phần lớn trúng bàn chông khi tháo chạy về phía biên giới. Ban chuyên án tổ 

chức lực lượng khống chế hiện trường, truy kích, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 6 ba lô 

đựng 110 bánh (38,42kg) HRI, 2 súng AK, 2 súng cạc bin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn 

trong 5 hộp tiếp đạn và nhiều vỏ đạn AK, cạc bin, súng săn Sămblếch. Do bị thương 

nặng nên đồng chí Lường Phát Chiêm đã hy sinh trên đường đi cấp cứu… 

 Hồi 20h30 ngày 7/3/2015, tại thung lũng thuộc địa bàn bản Nà Tén, xã Chiềng 

Sơn, huyện Mộc Châu, lực lượng trinh sát phát hiện 1 toán 10 đối tượng có vũ trang 

vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn theo hướng từ biên giới vào nội địa. Phát 

hiện tổ công tác, chúng xua chó đuổi, đồng thời dùng súng quân dụng bắn thẳng về 

phía tổ công tác, buộc tổ công tác phải nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng 

còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường đã phát hiện, thu giữ: 2 ba lô bên 

trong có tổng cộng 40 bánh heroin (trọng lượng 13,031 kg); 1 súng K59, 1 súng AK 

(đạn đã lên nòng), 32 viên đạn, nhiều vỏ đạn súng AK, K59. 

Gần đây nhất, hồi 20h40 ngày 3/5/2015, tại đỉnh núi Rồng thuộc địa phận bản 

Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tổ công tác do Công an tỉnh Sơn La chủ 

trì, K20 phối hợp phát hiện một toán 28 đối tượng có vũ trang vận chuyển trái phép 

ma túy với số lượng lớn theo hướng từ phía biên giới vào nội địa. Trên đường đi 

chúng cảnh giới, sục sạo, khi phát hiện tổ trinh sát số lượng ít người, chúng chủ động 

dùng súng quân dụng bắn liên tiếp nhằm áp đảo lực lượng của ta, buộc tổ công tác 

phải nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại 

hiện trường đã phát hiện, thu giữ: 4 súng quân dụng (3 súng AK báng gấp, 1 súng cạc 

bin; tất cả đạn đã lên nòng), 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô bên trong có tổng 

cộng 160 bánh heroin (trọng lượng 56,859kg) và một số đồ vật khác có liên quan. 
CHIẾN THẮNG LỚN ĐÁNH ĐỔI BẰNG SỰ MẤT MÁT, HY SINH 

Qua 5 giai đoạn của chuyên án, lực lượng Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị 

nghiệp vụ đã bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ 613 bánh heroin (trọng lượng 213,71kg), 

93.929 viên ma túy tổng hợp, 9 súng AK, 4 súng cạc bin, 3 súng ngắn, 1 lựu đạn, 4 ô 

tô và nhiều tang vật khác. Song song với việc đấu tranh với các toán có vũ trang vận 

chuyển ma túy vào nội địa, Ban chuyên án còn tổ chức lực lượng đấu tranh với đường 

dây mua bán, vận chuyển các chất ma túy từ nội địa đi các địa phương khác tiêu thụ. 

Các đơn vị đã triệt phá 3 chuyên án lớn, bắt giữ 9 đối tượng, thu 203 bánh heroin 

(trọng lượng 70,07kg), 78.000 viên ma túy tổng hợp (7,35kg), 1 khẩu súng ngắn, 1 

quả lựu đạn, 5 ô tô và nhiều tang vật khác. Chiến thắng lớn đến từ hy sinh lớn, trong 

cuộc đụng đầu khốc liệt với tội phạm ma túy nơi tuyến lửa này, máu của cán bộ chiến 

sỹ công an đã đổ xuống. Thượng úy Lường Phát Chiêm (32 tuổi), cán bộ Phòng Cảnh 

sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh. Đồng chí Nguyễn 

Mạnh Hà, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh Sơn La bị 

thương dưới làn đạn của tội phạm. 

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Những kết quả 

trên là quá trình nghiên cứu, ứng dụng các biện pháp công tác, chiến thuật trinh sát, 

bản lĩnh đấu tranh linh hoạt, sáng tạo của lãnh đạo chỉ huy, chủ động trong công tác 

tham mưu, kết nối các đơn vị và cán bộ chiến sỹ được phân công thực hiện nhiệm vụ. 

Từ những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chuyên án, lực lượng công an tiếp tục 

có những chuyên án mới, cách đánh hiệu quả để chặn đứng những toán, nhóm vũ 



trang vận chuyển ma túy xâm nhập vào nội địa cũng như đấu tranh hiệu quả với tội 

phạm ma túy đem lại sự bình yên cho nhân dân. 

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La: Chúng tôi xác 

định đúng phương châm kiên trì, không nóng vội; thực hiện chắc chắn từng bước, 

từng khâu, từng nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững kết quả thu được, không để tình hình 

phức tạp nảy sinh, tái phát. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức 

năng và các địa bàn giáp ranh để tạo thế liên hoàn bao vây, trấn áp tội phạm đồng 

thời phản ứng nhanh triệt tiêu hành vi manh động của đối tượng, đảm bảo thu được 

kết quả cao nhất, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và 

quần chúng nhân dân. 
 

29. Kiều Thiện. GIỮ YÊN CHO NHỮNG CÁNH RỪNG / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 30/11/2015.- Số 286.- Tr.11. 
 

“Điều quan trọng là phải huy động được sức mạnh toàn dân vào việc bảo 

vệ và phát triển vốn rừng. Vì thế, chúng tôi luôn coi trọng công tác tuyên truyền, 

tập huấn, giáo dục, hướng dẫn người dân về bảo vệ rừng” - ông Nguyễn Minh - 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Sơn La (Sơn La) nói vậy. 
RỪNG ĐÃ XANH HƠN 

Những năm trước, chẳng phải vô cớ mà nhiều người đã bảo: “Muốn biết độ che 

phủ của rừng Sơn La đến đâu thì phải đến với Sơn La vào độ cuối thu”. Bởi lẽ vào 

cuối thu là khi mùa thu hoạch trên nương đã hết, những sắc xanh bạt ngàn sẽ mất đi và 

thay vào đó là những cánh rừng trọc lốc từ chân lên tới sát đỉnh, chỉ còn lơ thơ ít ngọn 

cây... 

Nhưng mấy năm gần đây, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ 

vốn rừng thì hiệu quả những chương trình, dự án, chính sánh khuyến khích, hỗ trợ 

trồng rừng ở Sơn La đã được phát huy cao hơn. Điều đó có thể dễ dàng nhận thấy khi 

đi dọc hàng trăm km Quốc lộ 6 xuyên suốt tỉnh Sơn La từ huyện Vân Hồ tới huyện 

Thuận Châu ngay dịp đầu đông thì cũng thấy sắc xanh ngút mắt của những cánh rừng. 

Ông Phạm Ngọc Cừ - quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La cho 

biết: Đến nay, độ che phủ của rừng Sơn La đã đạt trên 45,7% và đang tiếp tục tăng 

trưởng mạnh. Đó là hệ quả của sự chung súc giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

các dân tộc Sơn La. 
NÔNG DÂN ĐÃ BIẾT QUÝ RỪNG 

Câu nói của ông Cừ nghe ra có vẻ “đao to - búa lớn” nhưng nếu đến với những 

địa bàn nông thôn có rừng thì mới thấy câu nói ấy quả không ngoa. Sơn La là địa 

phương có tới hơn 900.000ha đất lâm nghiệp trong khi gần 90% dân số sống bằng 

nghề nông. Đời sống của nhiều nông dân vẫn còn ở mức đói nghèo, quỹ đất sản xuất 

hạn chế; địa bàn của tỉnh rộng lớn tới 1,4 triệu ha trong khi biên chế của lực lượng 

kiểm lâm chỉ đạt một nửa so với định biên của ngành, trang thiết bị cho lực lượng 

chức năng còn nghèo nàn; đầu tư chăm lo đời sống người trồng rừng chưa thỏa đáng... 

Đó là những thách thức rất lớn với công tác bảo vệ và phát triển vốn rừng. Nhưng Sơn 

La vẫn duy trì và tăng trưởng độ che phủ rừng là một kết quả đáng mừng. 

Lý giải về sự tăng trưởng này, bà Tòng Thị Bó - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Cọ, 

thành phố Sơn La bảo: Tôi sinh ra đã ở với rừng với núi. Bây giờ kinh tế trang trại, 

sản xuất hàng hóa phát triển, nhu cầu đất ở tăng lên... vì thế đất rừng có giá lắm. l ha 

trồng cây ăn quả, cây công nghiệp hay phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản 



ở đây mỗi năm có thể cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên, là nông dân, ai chả 

biết điều ấy. Nhưng người dân đã không xâm lấn đất rừng; không khai thác lâm sản 

trái pháp luật; lại còn tham gia tuần tra, bảo vệ rừng và trồng rừng. Họ không phá 

rừng không hẳn là sợ bị phạt mà còn vì nhận thức của họ về quyền lợi lâu dài và trách 

nhiệm với rừng đã được thay đổi. Cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng ở đây 

luôn quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức về rừng và 

trách nhiệm bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, việc được hưởng phí dịch vụ môi trường rừng 

cũng giúp nông dân yêu quý rừng hơn. 

Ông Quàng Văn Toán - nông dân bản Lốm Tòng, xã Chiềng Đen, thành phố 

Sơn La, chia sẻ: Lốm Tòng vốn là bản đặc biệt khó khăn của thành phố nên nông dân 

luôn muốn mở rộng nương rẫy để thoát đói nghèo. Nhưng gần đây Nhà nước đã đầu 

tư cho chúng tôi nhiều lắm: Điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, đường 

giao thông, thủy lợi; phí dịch vụ môi trường rừng... Vì thế, chúng tôi nghe theo cán 

bộ, bảo vệ tốt hơn 100ha rừng của bản để lấy môi trường trong sạch, để đời mình, đời 

con, đời cháu còn hưởng lợi từ rừng. “Nếu có dấu hiệu vi phạm vốn rừng, chúng tôi sẽ 

báo cho cán bộ xã, bản và kiểm lâm viên phụ trách địa bàn. Các chủ hộ ở đây đều có 

số điện thoại của kiểm lâm viên phụ trách xã đấy. Khi tham gia giữ rừng, chúng tôi 

được gọi là “kiểm lâm viên chân đất đấy” - ông Toán nói.  
 

30. X.N. BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG GIẾT NGƯỜI RỒI BỎ TRỐN / X.N // Đời sống và 

pháp luật.- Ngày 30/11/2015.- Số 143.- Tr.3. 
 

Công an tỉnh Sơn La vừa phá chuyên án 1115G, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Ly A 

Sành, Và A Dềnh, trú tại bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về 

hành vi giết người. Trước đó, ngày 2/11, sau khi nhận được tin báo phát hiện một xác 

chết tại khu rừng cộng đồng thuộc bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, Công 

an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện 

Thuận Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều 

tra xác minh. Sau 3 tuần tổ chức điều tra, chiều 26/11, Công an tỉnh Sơn La đã tiến 

hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Sành và Dềnh, trú tại bản Pá Hốc, xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La.  
 

Cũng xem: 

31. PV. CÔNG AN SƠN LA PHÁ THÀNH CÔNG VỤ TRỌNG ÁN / PV // Pháp 

luật xã hội.- Ngày 28/11-04/12/2015.- Số 77.- Tr.3. 
 

32. Phạm Xuân Thu. MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT 

DÂN TỘC TỈNH SƠN LA (1986 - 2000) / Phạm Xuân Thu // Tạp chí Lịch sử 

Đảng.- Tháng 11/2015.- Tr.99-103. 
 

Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, diện tích tự nhiên là 14.174km
2
, có 

250km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Sơn La có vị trí chiến lược quan 

trọng trong khu vực Tây Bắc, với nhiều tiềm năng - thế mạnh phát triển kinh tế, 

du lịch và xây dựng thủy điện. Về đặc điểm dân cư, Sơn La là tỉnh có nhiều dân 

tộc thiểu số cùng chung sống, luôn là điểm nảy sinh những vấn đề “nhạy cảm” về 

dân tộc, tôn giáo... nên việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc luôn 

được chú trọng và thực hiện thường xuyên trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng bộ 

tỉnh Sơn La. 



1. CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG 

Cội nguồn của chiến lược đại đoàn kết dân tộc xuất phát từ tư tưởng “Lấy dân 

làm gốc”, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên cao nhất. Trên nền tảng ấy, Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã hoạch định chủ trương, đường lối, nguyên tắc để xây dựng khối đại đoàn 

kết dân tộc thành một khối thống nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng lực của cả dân 

tộc. Bởi lẽ, “Dân bao giờ cũng là gốc của nước, vì nước bao giờ cũng là của mọi 

người dân. Cách mạng như con thuyền mà dân trao cho Đảng là người cầm lái. Con 

thuyền đi tới đích thắng lợi là nhờ sức mạnh của dân”. Nói cách khác, để thực hiện 

đoàn kết rộng rãi, cần có niềm tin vào nhân dân. Nguyên tắc này vừa là sự tiếp nối 

truyền thống dân tộc “nước lấy dân làm gốc”, “chở thuyền và lật thuyền cũng là dân”, 

đồng thời là sự quán triệt sâu sắc nguyên lý mácxít “cách mạng là sự nghiệp của quần 

chúng”. Dân chính là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là nguồn sức mạnh vô địch của 

khối đại đoàn kết, quyết định sự thắng lợi của cách mạng, là nền, gốc và chủ thể của 

Mặt trận. Trong bài nói chuyện tại Hội nghị đại biểu Mặt trận Liên - Việt toàn quốc, 

tháng 1/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn 

kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng 

lớp nhân dân lao động khác. Đó là nền gốc của đại đoàn kết. Nó cũng như cái nền của 

nhà, gốc của cây. Nhưng đã có nền vững, gốc tốt, còn phải đoàn kết các tầng lớp nhân 

dân khác”. 

Đại hội VI (12/1986), Đại hội VII (6/1991) về vấn đề xây dựng khối đại đoàn 

kết dân tộc cũng thể hiện rõ điều đó. Nghị quyết của các đại hội đã mở ra bước tiến 

mới trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Triển khai cụ thể hơn chủ 

trương Đại hội VI của Đảng, để tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, Hội 

nghị Trung ương 8 Khóa VI (3/1990) đã ban hành Nghị quyết 8B về Đổi mới công tác 

quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Điểm mới 

của Nghị quyết Trung ương 8B Khóa VI là đã kết hợp hài hòa các lợi ích để tạo ra 

động lực phát triển mạnh mẽ và bền vững. Nghị quyết 8B là mốc quan trọng trong đổi 

mới tư duy về đại đoàn kết dân tộc trong quá trình đổi mới đất nước. 

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 7 Khóa VII (11/1993) Về đại đoàn kết dân 

tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất, với tư tưởng chỉ đạo: Phát huy sức 

mạnh của cả cộng đồng dân tộc, thực hiện đại đoàn kết toàn dân ở tầm cao mới, tạo ra 

động lực mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa. Đây là một bước phát triển mới, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hoàn thiện 

lý luận về đại đoàn kết dân tộc. 

Tiếp tục tinh thần đó, Đại hội VIII của Đảng (6/1996) đã tổng kết sâu sắc: 

“Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân. Chính những ý 

kiến, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi 

mới của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, dũng cảm phấn đấu, 

vượt qua biết bao khó khăn, thử thách mà công cuộc đổi mới đã đạt được những thành 

tựu to lớn hơn, cần thực hiện tốt hơn nữa việc mở rộng tăng cường khối đại đoàn kết 

toàn dân, cả ở trong nước và ở nước ngoài, phát huy dân chủ, động viên tối đa sức 

mạnh của toàn thể dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân”. Có được những 

thành tựu to lớn này đại hội đã khẳng định: “Đảng và nhân dân ta đã thể hiện trí tuệ và 

bản lĩnh cách mạng của mình, phát huy truyền thống đoàn kết, đấu tranh kiên cường, 

lao động sáng tạo, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới tiếp tục 



tiến lên”, vấn đề đại đoàn kết dân tộc đã được đặt ra ở một tầm cao mới nhằm phát 

huy sức mạnh của toàn dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Triển khai chủ trương Đại hội VIII của Đảng, Hội nghị Trung ương 3 Khóa 

VIII (6/1997) đã thông qua Nghị quyết Về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp 

tục xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Nghị 

quyết nhấn mạnh: Các yêu cầu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, dựa trên nền tảng 

chung là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, thực hiện 

đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là liên minh công nhân, nông dân và trí thức dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua tinh thần của hội nghị đã nói lên 

vai trò, tầm quan trọng của vấn đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong quá trình đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Các nghị quyết của các đại hội và hội nghị Trung ương trong những năm đầu 

của thời kỳ đổi mới đã thể hiện rõ tinh thần và nội dung về sự cần thiết phải tăng 

cường khối đại đoàn kết dân tộc. Quan điểm đồng nhất của Đảng về đại đoàn kết dân 

tộc qua các nghị quyết có thể được hiểu là: Đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết mọi người 

dân trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, không phân biệt các thành phần kinh tế, các 

dân tộc, các tôn giáo, người trong nước và người định cư ở nước ngoài lấy mục tiêu 

chung làm điểm tương đồng, đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau không trái 

với lợi ích của dân tộc, cùng nhau xóa bỏ định kiến, mặc cảm, hận thù, hướng về 

tương lai xây dựng cuộc sống, tất cả vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm đầu đổi mới đất nước, nhân dân 

ta có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết 

dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc, không chỉ nhằm giữ vững, ổn định chính trị, xã hội mà 

còn nhằm khai thác, phát huy mọi nguồn lực vật chất và tinh thần của xã hội tạo ra 

những cơ sở vững chắc để mở rộng đại đoàn kết quốc tế, tạo thành sức mạnh tổng hợp 

to lớn để đất nước Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 
2. SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA 

Từ những quan điểm, chủ trương của Đảng, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã tích cực 

cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương ấy cho phù hợp với tình hình địa phương. 

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (10/1986) đã đánh giá thực 

trạng nền kinh tế - xã hội của địa phương: “Nền kinh tế tự cấp tự túc vẫn là cơ bản... 

Mặt khác, việc định canh, định cư cho đồng bào, di chuyển dân khỏi vùng lòng hồ 

sông Đà chưa ổn định, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn”. Do vậy, đại hội đề 

ra chủ trương: Nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa của nhân dân về mọi mặt, 

đảm bảo sự nhất trí cao về chính trị và tinh thần, tăng cường sức mạnh đoàn kết của 

nhân dân các dân tộc. 

Kiên trì, bền bỉ vượt khó trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, 

Đảng bộ Sơn La vận dụng sáng tạo những đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng 

cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể ở địa phương. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể nhân dân bước đầu có sự đổi mới về hình thức, nội dung và phương pháp 

hoạt động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phong trào hành động 

cách mạng “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần tăng cường khối 

đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy xã hội phát triển. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các 

cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần 



thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, tạo lập sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các 

cấp đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động. 

Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực đời 

sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, hội viên; thu hút được sự tham gia của 

các giới, các giai tầng xã hội vào hoạt động của tổ chức. Đồng bào các dân tộc phát 

huy mối quan hệ “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”; đồng 

bào các tôn giáo phấn khởi với đường hướng “tốt đời, đẹp đạo” gắn bó, đồng hành 

cùng dân tộc; người Việt Nam định cư ở nước ngoài ngày càng hướng về Tổ quốc... 

Việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Sơn La ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, có sự phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan, tổ chức nên đã từng bước phát huy được sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị trong việc tổ chức các phong trào thi đua từ cơ sở, khu dân cư; tham 

gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là công tác 

chăm lo cho người nghèo và phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách, các địa 

bàn thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai... 

Đối với Sơn La một tỉnh miền núi cao, xuất phát điểm xây dựng kinh tế ở mức 

thấp, tuy đã đạt được một số kết quả nhất định trong 5 năm đầu đổi mới nhưng còn 

nhiều bất cập, cơ sở vật chất phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Trung ương. Tình hình sản 

xuất của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, hạn hán xảy ra làm thiệt hại 

nhiều và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đảng bộ tỉnh đã chú trọng tập trung 

triển khai kế hoạch, tích cực ổn định đời sống cho nhân dân, nhanh chóng khôi phục 

hệ thống thủy lợi, giao thông... Với sức mạnh của truyền thống đại đoàn kết toàn dân 

tộc của tỉnh và tính cần cù lao động của nhân dân các dân tộc, đồng bào các dân tộc 

tỉnh Sơn La đã đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 

những năm 1986 - 1990. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (12/1991) đã thông qua Chiến lược ổn định 

và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2000; quyết định mục tiêu tổng quát 

5 năm (1991 - 1995) là: “Khôi phục và ổn định tình hình kinh tế - xã hội chuyển 

một bước mạnh hơn nữa sang sản xuất hàng hóa tạo được cục diện mới về cơ cấu 

kinh tế…, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn 

định chính trị, dân chủ xã hội chủ nghĩa và kỷ cương xã hội được tăng cường, đẩy 

lùi các tiêu cực và bất công xã hội, tạo được những tiền đề để phát triển tốc độ nhanh  

hơn ở thời kỳ tiếp theo”. 

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát trên, Đảng bộ Sơn La đã tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên 

cụ thể hóa bằng các: Chương trình hành động, kế hoạch, ban hành các nghị quyết, 

thông tri... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 



VI (6/1993), đã đề ra nghị quyết nhằm vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích 

cực thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần IX, trong điều kiện còn gặp phải nhiều khó khăn thử thách lớn nhưng giai 

đoạn 1991 - 1995 trên mọi lĩnh vực của tỉnh đã giành được những thành tựu cao hơn 

so với 5 năm trước “nhịp độ tăng trưởng bình quân về GDP trong 5 năm 1991 - 1995 

đạt 9,9%, tuy chưa đạt mức đại hội đề ra (10 - 12%) nhưng đã tăng 5 lần so với thời 

kỳ 1986 - 1990”. Về tình hình chính trị của tỉnh, an ninh biên giới, nội địa và các địa 

bàn xung yếu được tăng cường, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Nhân dân 

cảnh giác trước mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, khối đại đoàn kết dân tộc được 

củng cố và tăng cường. Để có được những thành tựu đó, trước hết là nhờ có đường lối, 

chính sách đổi mới của Đảng ngày càng hoàn thiện; sự vận dụng đúng đắn sáng tạo 

trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc của Đảng bộ tỉnh Sơn La. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn: 

“Toàn tỉnh còn trên 60% hộ có mức sống dưới trung bình, trong đó 30% là hộ nghèo. 

Nạn thiếu đói giáp hạt vẫn còn; mức độ tăng dân số còn cao (năm 1995 là 3,23%)”. 

Bệnh sốt rét, bướu cổ, suy dinh dưỡng, di dịch cư tự do, lén lút trồng thuốc phiện, 

truyền đạo trái phép vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào thiểu số; số người mù chữ từ 6 tuổi trở lên chiếm gần 40% dân số, các tập tục lạc 

hậu và tệ nạn xã hội còn khá phổ biến trong xã hội. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện của tỉnh đi vào chiều sâu 

và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn 

La lần thứ X (5/1996) đã được tiến hành. Đại hội đã tổng kết 10 năm đổi mới, đề ra 

những nhiệm vụ trọng yếu trong 5 năm (1996 - 2000). Về vấn đề xây dựng khối đại 

đoàn kết dân tộc của tỉnh trong thời kỳ mới, đại hội có chủ trương: “Phát huy vai trò 

làm chủ của nhân dân, truyền thống đoàn kết của các dân tộc tiếp tục đổi mới nội dung 

và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cải cách 

bộ máy hành chính gắn với xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo quan 

niệm Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Về mục tiêu cụ thể: “Nhịp độ tăng trưởng 

GDP bình quân hàng năm từ 14% trở lên, bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 

1995. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 30%, nông - lâm nghiệp 45%, 

dịch vụ 25% trong tổng GDP...; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo mỗi năm thêm 15%; 

60% số hộ được dùng điện, 50% số dân được xem truyền hình”. 

Nhưng do là một tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng vẫn còn thiếu 

và nhiều mặt còn thấp kém; chuyển hướng sản xuất từ nền sản xuất tự nhiên sang sản 

xuất hàng hóa chưa đồng đều giữa các vùng nên hiệu quả đạt được rất thấp. Điểm xuất 

phát của nền kinh tế vốn đã thấp, lại bị thiên tai liên tiếp gây hậu quả nặng nề; văn 

hóa, xã hội tồn tại nhiều vấn đề bức xúc; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số 

hạn chế, năng lực quản lý nền kinh tế thị trường cũng bộc lộ nhiều mặt bất cập. 

Từ thực tiễn trên, để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội X của Đảng 

(2006), Đảng bộ tỉnh Sơn La đã huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc 



trong tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, động 

viên cán bộ mặt trận lão thành, những cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, 

nhân sỹ, trí thức; tổ chức họp mặt với đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức thành viên, 

chính quyền; đại diện các ban, ngành, các cá nhân tiêu biểu ở địa phương. Sau 5 năm 

thực hiện các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt kết quả quan trọng. Về kinh tế: Phát triển 

với tốc độ tăng trưởng khá, trong 5 năm (1996 - 2000), tổng sản phẩm trong tỉnh 

(GDP) tăng bình quân 9,05%/năm. GDP năm 2000 tăng gấp 1,5 lần năm 1995. Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ, trong đó: GDP nông, lâm nghiệp tăng bình 

quân 5,4%/năm. Tỷ trọng giảm từ 71,5% năm 1995 xuống 60,75% năm 2000, GDP 

công nghiệp xây dựng tăng bình quân 10,5%/năm tỷ trọng từ 9,75% năm 1995 tăng 

lên 10,02% năm 2000. GDP dịch vụ tăng bình quân 17,7%/năm, tỷ trọng từ 18,7% 

năm 1995 tăng lên 29,23% năm 2000. Thu nhập bình quân đầu người năm 2000 tăng 

lên 52,3% so với năm 1995. 

Có thể nói rằng, qua 15 năm thực hiện đổi mới một trong những thành công 

của Đảng bộ tỉnh Sơn La là quá trình không ngừng phát triển, bổ sung giữa lý luận và 

thực tiễn. Nhờ có quá trình hoàn chỉnh chiến lược ấy, đáp ứng được yêu cầu của sự 

nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Sơn La, đáp ứng được 

nguyện vọng tha thiết của mọi thành phần, tầng lớp dân cư, đã giúp cho nhân dân có 

niềm tin vững chắc vào Đảng. Từ niềm tin đó đã biến thành hành động, việc làm, đoàn 

kết phấn đấu một lòng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 

Sơn La. 
 

 

 


