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01. Kiều Thiện. “CHỦ RỪNG LÀ CHÚNG TÔI” / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

01/12/2015.- Số 287.- Tr.11. 
 

“Mộc Châu là một trong những địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển 

vốn rừng của tỉnh Sơn La. Hạt Kiểm lâm Mộc Châu đã đóng góp tích cực trong những thành quả 

ấy” - ông Lò Thế Thi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La đánh giá.     
XÁC ĐỊNH RÕ CHỦ RỪNG KHÔNG PHẢI LÀ KIỂM LÂM 

Mộc Châu là huyện có diện tích rừng khá lớn, sau khi chia tách 14 xã sang huyện Vân Hồ (năm 

2013) thì Mộc Châu vẫn còn hơn 50.304ha rừng; trong đó hơn 51,6% là rừng phòng hộ cho Thủy điện 

Hòa Bình, sông Đà và sông Mã. Chỉ vài con số nhỏ ấy đã cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ và 

phát triển vốn rừng ở Mộc Châu. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của “lực lượng xung kích trong vai trò quản lý, bảo vệ rừng”, Hạt 

Kiểm lâm Mộc Châu nhiều năm qua đã tiên phong trong việc tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận 

động, tập huấn Luật Bảo vệ phát triển rừng đến cán bộ cơ sở, người dân. Ông Đào Mạnh Phong - Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm Mộc Châu cho biết: Chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, in sao các tài liệu 

thành quyển, thành băng đĩa để phát trên loa đài… nhằm giúp các cán bộ xã, bản, người dân nhận thức 

rõ vai trò chủ rừng chính là họ. Trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng, cũng như quyền lợi được hưởng 

từ vốn rừng cả trước mắt và lâu dài cũng chính là họ. Từ nhận thức ấy, cái nhìn, cái nghĩ, việc làm của 

họ với rừng cũng sẽ phải thay đổi đi.  

Ông Nguyễn Văn Bộ - nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tâm sự: Trước 

đây, không chỉ người dân mà nhiều cán bộ cũng nghĩ kiểm lâm là chủ rừng. Rừng bị phá, bị xâm lấn, bị 

cháy; lâm sản bị khai thác, vận chuyển trái phép… thì ai cũng nghĩ đó là việc của kiểm lâm. Nhưng từ 

khi được tập huấn, tuyên truyền, mới thấy pháp luật đã quy định rõ chủ rừng là chúng tôi, là tập thể 

chính quyền địa phương, là người dân nhận rừng khoán hộ. Tiền phí dịch vụ môi trường rừng và các 

khoản hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng thì mình hưởng; môi trường, nguồn nước, củi đuốc từ 

rừng thì mình dùng. Diện tích đất rừng giao khoán thì mình ký nhận, cầm bìa xanh… vậy thì chủ rừng 

phải là chúng tôi và chúng tôi phải là lực lượng có trách nhiệm chính trong quản lý, bảo vệ và phát 

triển vốn rừng. 
NHẬN THỨC ĐÚNG THÌ LÀM ĐÚNG 

Ngay từ trước khi chia tách Mộc Châu thành 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, rừng ở Mộc Châu 

đã được giao cho gần 6.300 chủ rừng, gồm có: Hơn 5.200 hộ dân cư, 497 nhóm hộ, gần 600 tổ chức 

bản, cộng đồng bản và doanh nghiệp nghề rừng. Số tiền hưởng lợi từ phí dịch vụ môi trường rừng mỗi 

năm mà các chủ rừng được hưởng đạt tới trên 10 tỷ đồng, không chỉ giúp người bảo vệ rừng cải thiện 

cuộc sống mà còn giúp các nhóm bản, cộng đồng dân cư có thêm nguồn kinh phí chi trả những hoạt 

động chung: Tuần tra bảo vệ rừng, chữa cháy rừng, làm đường giao thông, sửa nhà văn hóa, làm nguồn 

nước sạch… 

“Cũng nhờ nhận thức đúng hơn về vai trò, trách nhiệm chủ rừng của cấp ủy, chính quyền và 

người dân nên hiệu quả hoạt động của Hạt Kiểm lâm Mộc Châu những năm gần đây luôn đạt rất cao. 

Không chỉ giảm thiểu những hoạt động xâm lấn, khai thác đất rừng, lâm sản trái pháp luật đến mức 

thấp nhất mà địa bàn này còn làm tốt công tác truy thu, xử phạt hành chính gọn gàng, không để tồn 

đọng kéo dài. Hạt còn tham mưu cho huyện huy động được người dân tham gia khoanh nuôi bảo vệ 

rừng và trồng mới hàng trăm ha rừng gắn với quy hoạch du lịch sinh thái với mức chi phí đầu tư thấp 

nhất nhưng hiệu quả rất cao” - ông Phạm Ngọc Cừ - quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La 

bảo vậy.  
 

02. Kiều Thiện. AN LÒNG Ở BẢN CA MỚI / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

01/12/2015.- Số 287.- Tr.13. 
 

“Được chuyển về nơi ở mới, có nhiều điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt, lại an 

toàn trong mùa mưa lũ nên dân bản Ca chúng tôi vui lắm nhà báo ạ…” - chị Lò Thị Tiến, người 

dân bản Ca, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tâm sự. 
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THÁO CHẠY KHỎI NƠI NGUY HIỂM 

Với những người dân bản Ca (xã Chiềng Khoang) thì cuộc di dời bản vào cuối năm 2014 giống 

như một cuộc tháo chạy, mà đến nay sự kinh hoàng ấy vẫn còn dư âm. “Đó là một đêm mưa to gió lớn, 

đất lở, đá lăn từ vách núi cao xuống bản đã làm 1 người chết, 3 người bị thương, nhiều ngôi nhà, tài 

sản, ruộng nương bị tàn phá. Vì thế, khi được huyện lựa chọn điểm tái định cư mới và hỗ trợ di chuyển 

là chúng tôi thực hiện ngay” - anh Lò Văn Hoan, dân bản Ca nói. 

Bản Ca vốn có 48 hộ dân, nằm trong thung lũng cách xa đường cái. Ở đây thuần người Thái nên 

tinh thần đoàn kết của bản rất cao. Trước những biến đổi của thời tiết, địa chất và nỗi đau mất mát 

trong mùa mưa lũ, dân bản luôn động viên, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt khó. “Nhưng cứ mỗi lần 

nhìn về phía vách núi sau bản là chúng tôi không thể an tâm mà sinh sống nữa. Thật may là Nhà nước 

đã thấu hiểu, giúp chúng tôi một điểm tái định cư thật lý tưởng như bản mới cũng mang tên Ca này” - 

ông Lò Văn Thâng, già bản Ca bảo. 

Chị Lò Thị Tiến phấn khởi cho biết: “Nhà tôi có 4 khẩu thì có 2 đứa trẻ nên việc chuyển nhà sẽ 

khó khăn nếu tự làm một mình. Nhưng cán bộ huyện, xã đã đến từng nhà, vận động các hộ tương trợ 

lẫn nhau để tháo dỡ nhà cửa và dựng nhà trên nền đất mới nên mọi việc thuận lợi hơn nhiều. Chỉ trong 

một thời gian ngắn, bản mới đã hình thành”. 
NHIỀU ĐIỀU KIỆN TỐT HƠN 

Ông Nguyễn Hoài Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai tâm sự: “Với Quỳnh Nhai, việc 

tìm được một điểm để tái định cư cho hàng chục hộ dân không đơn giản vì quỹ đất ở, đất sản xuất của 

huyện đang rất khan hiếm, huyện cũng vừa hoàn thành việc di dời hàng ngàn hộ dân tái định cư Thủy 

điện Sơn La. Nhưng khi tình trạng mất an toàn trong mưa lũ xảy ra với người dân bản Ca, được sự 

quan tâm của tỉnh và nguồn vốn đầu tư từ Chương trình 1776/QĐ-TTg về bố trí dân cư, chúng tôi đã có 

thêm quyết tâm để thực hiện”. Chỉ trong một thời gian ngắn, bản mới đã hình thành. Tuy vẫn lấy tên là 

bản Ca nhưng nơi ở mới thuận lợi hơn nhiều so với nơi ở cũ: Liền kề với Quốc lộ 379, có đủ điện, 

đường giao thông nội bộ, nước sinh hoạt, nhà văn hóa… 

Ông Trần Quốc Thịnh - Phó phòng Kế hoạch (Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La) cho 

biết: “Điểm tái định cư bản Ca tuy đã đón dân về ở từ năm 2014 nhưng vẫn đang tiếp tục được đầu tư 

để hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng yêu cầu cần và đủ cho sự an toàn và phát triển của người dân”. 

Hân hoan bên căn nhà sàn tươi màu ngói đỏ, ông Lò Văn Thành tâm sự: “Sống hơn nửa đời 

người tôi mới được ở một nơi thế này. Trẻ con đi học gần nhà, người già đau ốm cũng không lo vì có 

trạm xá, bệnh viện ngay cạnh. Đi cắt nắm cỏ cho bò ăn cũng tiện. Cái bản này thêm vững chãi cũng là 

nhờ huyện đã chọn một địa điểm tái định cư rất tốt cho chúng tôi. Dân chúng tôi vẫn động viên nhau 

chuyển ra đây là ăn đời ở kiếp nên cố mà làm cái nhà cái cửa cho tốt, cho đẹp. Nhà nước tạo thuận lợi 

cho mình thì làm ăn sẽ tốt hơn, giấc ngủ cũng ngon hơn, không còn phải lo nghèo, lo đói”.  
 

03. Ngọc Thiện. THĂM THẲM MIỀN BIÊN VIỄN / Ngọc Thiện // Cảnh sát toàn cầu.- Ngày 

01/12/2015.- Số 290.- Tr.20-21. 
 

Bản Hụm (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), chiều sẩm tối, những liếp nhà 

sàn của đồng bào Thái nghi ngút tỏa hương nếp cơm lam thơm lừng, nhịp sống dường như chậm 

lại để nhường chỗ cho những chén rượu chất ngất ngày mùa. Men theo con đường bờ ruộng, 

không khó để chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ khệ nệ ôm chai đi mua rượu. Và cũng không khó 

để lắng mình nghe điệu ru con êm dịu, mượt mà của người mẹ Thái. Tiếng ru lẩn trong chất 

giọng vỡ tan của tuổi dậy thì, tiếng ru vừa kịp đọng lại một nỗi buồn khắc khoải... 

1. Quán tạp hóa bên góc đường vẳng tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ nhỏ. Người đàn bà mặt búng 

ra sữa cuốn tằng cẩu (phong tục của người Thái đen khi phụ nữ lấy chồng phải búi tóc cao thành chỏm, 

gọi là tằng cẩu) khe khẽ ru con. Nếu không có cái chỏm tóc cao chót vót trên đầu ấy, chắc hẳn chúng 

tôi sẽ gọi người mẹ này là thiếu nữ. Lò Thị Thao nói tiếng Kinh vanh vách, nhanh nhẩu tiếp chuyện với 

khách rồi lại tất tả chạy vào ru con. Chồng đâu sao không phụ? Thao thở hắt ra hơi: “Nó đi uống rượu 

từ chiều rồi”. 20 tuổi, Thao đã làm mẹ được 4 năm. Nghĩa là lấy chồng từ thuở 15? Thao cãi: “Làm gì 

có, em học đến cấp 3 mới nghỉ, tròn 18 tuổi mới lấy chồng đấy”. Sau khi bấm đốt ngón tay, nhẩm đi 
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nhẩm lại Thao phải thừa nhận rằng mình lấy chồng từ thuở 16. Chồng Thao hơn 2 tuổi, là thanh niên 

cùng bản, lớn lên cùng củ sắn củ khoai rồi gặp Thao trong một lần ra nhà mua rượu. Khi ấy, Thao là 

thiếu nữ mới dậy thì, cơ thể phổng phao, nước da trắng hồng. “Say” con gái ông chủ lò rượu, ngày nào 

Vi Văn Sủng cũng mang chai tới nhà Thao mua rượu. Từ một thanh niên “trong ngần”, tối ngày lam lũ 

với nương rẫy, Sủng trở thành con ma rượu có hạng ở bản. Những đêm vụ mùa, trai gái đốt lửa đỏ rực 

ngoài đường nướng ngô, nướng cơm lam ăn rồi chuốc nhau những chén rượu tình say đắm. Tình yêu 

đầu đời khiến Thao xiêu đổ, cô bỏ học để chấp nhận lời yêu của Sủng và gật đầu về làm vợ khi tuổi đời 

còn căng tràn nhựa sống. Là gái mới lớn, chưa biết gì ngoài xã hội, Thao được bố mẹ chồng đầu tư cho 

một quán tạp hóa bên vệ đường để buôn bán. Nguồn thu nhập chính của vợ chồng Thao chỉ trông vào 

quán tạp hóa, mặt hàng bán chạy nhất vẫn là rượu. Còn Sủng ngày mùa cắm đầu trên nương rẫy, hết 

mùa thì theo cánh đàn anh ra thành phố phụ hồ. Tiền kiếm được vài đồng, Sủng nướng vào rượu hết. 

Sủng bây giờ là một tay rượu có hạng ở bản, Sủng có thể uống cả lít không biết say là gì, cho nên 

không cuộc nhậu nào của cánh trai bản là vắng mặt anh. Thao có bầu và sinh hạ một bé trai ngay năm 

đầu tiên lấy chồng. Lời ru con của Thao the thé, chưa thành âm thành vần khiến thằng bé cứ khóc ngằn 

ngặt mỗi khi được mẹ ru ngủ. Mẹ Thao phải bỏ việc nương dạy Thao học thuộc “Khắp ú lụh” (lời ru 

con), dạy Thao cách ru sao cho vần cho điệu. Chỉ một thời gian, tiếng “Khắp ú lụh” của Thao làm mê 

mệt cả chim muông, thằng bé ngủ no đẫy trên tay mẹ. Thao kể về ngày đầu học ru đầy ngộ nghĩnh: 

“Lúc đầu nghe em ru người đi đường cứ ôm bụng cười làm em xấu hổ quá. Sau em toàn phải vào trong 

bếp để học và ru thật khẽ, sợ mọi người nghe thấy. Bây giờ thì em ru còn hay hơn cả hát dân ca nữa”. 

Quán sắp đến giờ đóng cửa mà chồng Thao vẫn chưa về, con trai ngủ được mấy giấc mà chưa 

thấy hơi cha. Thao đứng tần ngần ngoài bậu cửa, ngóng mãi ra đêm đen mịt mù chờ chồng về ăn cơm. 

Hỏi Thao có hối hận khi lấy chồng quá sớm? Thao ngây thơ trả lời: “Con gái lớn phải lấy chồng, bố mẹ 

mình đâu có nuôi mãi được. Chỉ tiếc vì không được đi chơi với bạn bè, không được xúng xính áo váy 

lộng lẫy xuống phố những ngày xuân”. Nói rồi Thao che miệng cười, cái cười lúng lính của đứa con 

gái sớm phải giã từ những cuộc vui tuổi trẻ. Với Thao, lấy chồng là nghĩa vụ và trách nhiệm của con 

gái mới lớn. Chồng xỉn chồng say là lẽ đương nhiên của đàn ông và điều đó cô hoàn toàn chấp nhận. 

Suy nghĩ đơn giản, sống hồn nhiên nên nụ cười của Thao như tia nắng sớm mai, trong trẻo mà không 

hề vướng bận chút lo toan thường nhật. Cho dù mỗi ngày mở mắt ra, Thao phải bầm dập với quán xá, 

với những nồi rượu đầy ăm ắp và một đứa con nheo nhóc mũi dãi xanh lè bấu vạt áo. 

2. Không may mắn như Thao, Lò Thị Dích (19 tuổi) có cuộc đời chơi vơi và đầy buồn khổ. Dích 

thoát ly gia đình đi làm từ năm 13 tuổi. Người ta không biết Dích làm nghề gì ở thành phố, chỉ thấy cứ 

vài tháng cô lại xuất hiện ở bản một lần với váy ngắn cũn cỡn, dép cao vót, tóc nhuộm vàng khè. Thuở 

ấy, nhiều cô gái bản mơ mộng cuộc đời mới mẻ, lạ lẫm và đầy vinh quang như Dích đã rủ nhau bỏ học 

lên thành phố. Nhưng chỉ được vài ngày, các cô kéo nhau về trong cảnh rũ rượi, héo hon vì đói. Các cô 

từ đó chừa hẳn mộng làm gái thành phố, ở bản an phận với ruộng rẫy. Chỉ có Dích biệt tăm mất vài 

năm không thấy về bản thì bỗng một hôm xuất hiện với một đứa trẻ cắp hông. Dích lếch thếch đi bộ 

ngoài đầu bản, một số người tưởng ai đó đi lạc vì không nhận ra cái dáng vẻ tiều tụy, già nua cằn cỗi 

của Dích. Dích trở về nhà cha mẹ ruột, quăng đứa con lại rồi lao ra ngoài trong đêm, không biết là đi 

đâu. Từ ngày có con gửi lại, Dích siêng về nhà hơn nhưng cũng ít giao tiếp với xóm làng. Phải mất một 

thời gian dài, Dích mới hoàn hồn và chịu chia sẻ với mọi người. Rằng, thời gian đầu Dích về Mộc 

Châu làm nhân viên cho môt công ty du lịch. Tiền kiếm được bao nhiêu Dích ngốn vào mua sắm cho 

bằng chúng bạn, cho giống người phố thị để về bản cho... oách cái bụng. Dích yêu một anh chàng buôn 

chè quê Lào Cai. Anh này thường đi sang Trung Quốc nhập hàng rồi bỏ mối dọc biên giới các tỉnh Tây 

Bắc. Những bộ cánh Dích mặc cũng là của anh ta tặng. Tình yêu của Dích bắt đầu bằng những chiếc 

váy ngắn và những thỏi son nhập lậu rẻ tiền. Anh ta hứa sống hứa chết là sẽ đưa Dích về gia đình ra 

mắt và Dích sẽ trở thành bà chủ cửa một chuỗi của hàng chè nức tiếng Lào Cai. Thế rồi, Dích ngây 

ngất trao thân gửi phận cho anh ta, yêu say đắm và điên cuồng. Khi Dích báo tin có bầu, anh ta sẵn 

sàng cho Dích nghỉ hẳn công việc để dưỡng thai. Anh ta chu cấp cho Dích đúng ba tháng đầu thì cạn 

dần rồi hiện nguyên hình là một con nghiện. Dích té ngửa khi anh ta tuyên bố, tiền kiếm được bao 

nhiêu đã nướng vào ma túy hết sạch. Anh ta khuyên Dích, nếu cảm thấy không nuôi nổi con thì đi phá, 

còn không thì tự lo, vì anh ta bất lực rồi. Dích tuyệt vọng, ôm bụng lao ra đường trong đêm đông rét 
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buốt ở xứ cao nguyên đầy mộng mơ và lắm cạm bẫy. Bụng lùm lùm ngang mặt, Dích không còn mặt 

mũi nào quay trở về nhà, cũng không dám đi xin việc ở nơi làm cũ. Cuối cùng, Dích dạt về thành phố 

Sơn La thuê nhà trọ ở. Dích năn nỉ bà chủ nhà trọ cho phụ bán quần áo với điều kiện chỉ lấy miếng cơm 

ăn hàng ngày. Dích vẫn nuôi hy vọng thằng “chồng” khi nào mỏi gối chùn chân sẽ quay đầu vào bờ, vì 

anh ta đã trót “gieo” ra đời một “cục máu”. Cha nào mà chẳng thương con, Dích nghĩ vậy. Đùng một 

cái, Dích nhận được tin “chồng” chết trong trong một cơn sốc thuốc. Nước mắt Dích chan chứa, không 

còn hơi sức đâu mà đi nhìn mặt “chồng” lần cuối nữa: Thôi kệ, người ta vứt đâu thì vứt, Dích phải 

gồng mình lên mà nuôi con. Dích vật vờ chờ đến ngày sinh con. Thời gian “nằm ổ”, không còn cái ăn, 

không thể đi làm, Dích muối mặt ôm con đỏ hỏn trở về bản. 

Kể về thảm cảnh cuộc đời, Dích vẫn thấy mình hạnh phúc vì còn sống quay trở về quê, còn có 

đứa con làm giá đỡ tinh thần. Không bất hạnh như cô Dẻo ở bản Tông, háo hức vào đời rồi bị người ta 

lừa bán sang Trung Quốc. Bây giờ bặt vô âm tín, không khéo bỏ xác nơi xứ người. Các cô “vươn 

mình” ra khỏi bản, những mong thoát xác, đổi đời để không phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” 

cho đến chết ở cái xó nhà quê, nhưng có mấy ai ra đi mà huy hoàng ngày về. Nhắc đến những cô gái 

ấy, bà Lò Thị Đích (70 tuổi) ở bản Làu thở dài: “Có học hành bằng ai mà thích đua đòi. Đi rồi lại về 

thôi, không giàu sang nổi đâu. 4 đứa con của tôi lớn lên cho lấy chồng sớm hết. Nó đói nó khổ mình 

còn thấy mặt, chứ nó sung sướng ở xứ nào, có khi chết cũng chẳng nhìn thấy mặt nhau”. 

20 giờ, chúng tôi vẫn lang thang trong các bản làng, gió lạnh ào về thổi hồng bếp lửa, những 

thanh cơm lam căng mọng hương nếp, ngọt lử đầu môi được bà con sẻ ra đãi khách. Trong không gian 

mênh mông của đại ngàn biên viễn, cuộc sống về đêm của đồng bào Chiềng Xôm toát lên vẻ nguyên sơ 

đến tinh khôi, như chưa từng gói ghém thăng trầm và nỗi buồn thế thái.  
 

04. Kiều Thiện. “CÂY GẬY” GIỮ RỪNG Ở VÙNG CAO / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 02/12/2015.- Số 288.- Tr.11. 
 

“Bởi quy ước, hương ước bản, tiểu khu được thảo luận, xây dựng nên từ chính những 

người dân, từ thực tiễn của địa bàn nên hiệu quả tác động với người dân rất lớn, nhất là trong 

công tác quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng” - ông Hoàng Mạnh Đao - Hạt trưởng Hạt Kiểm 

lâm huyện Yên Châu (Sơn La) tâm sự. 
BẢO VỆ RỪNG - TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG CỦA HƯƠNG ƯỚC 

Là người có hàng chục năm gắn bó với nghề bảo vệ phát triển vốn rừng ở huyện vùng cao Yên 

Châu của tỉnh Sơn La nên ông Hoàng Mạnh Đao thấu hiểu được cái khó khăn, thách thức mà công tác 

bảo vệ, phát triển vốn rừng đang phải đối mặt. Ông tâm sự: Thách thức lớn nhất chính là đời sống 

nghèo khó của người nông dân vùng cao. Nông dân không chỉ nghèo về đời sống vật chất mà còn hạn 

chế cả đời sống tinh thần. Vì thế, nhiều khi họ vi phạm vào luật bảo vệ rừng một cách không chủ ý 

như: Bảo vệ lửa khi đốt nương, lửa trong sinh hoạt không tốt làm cháy rừng; chặt hạ một cây gỗ nhưng 

làm gãy đổ nhiều cây khác do không biết cách khai thác; tận thu lâm sản quá mức gây ảnh hưởng tới 

chất lượng rừng khi lấy măng, lấy chuối, lấy nấm, lấy gốc cây… “Vì thế, khi gần 190 bản, tiểu khu ở 

15 xã, thị trấn trong huyện xây dựng quy ước, hương ước, trong đó tiêu chí bảo vệ rừng được coi trọng, 

tôi rất vui. Như thế là với đa số người dân, hiểu biết về vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ rừng đã 

thay đổi. Nhận thức thay đổi thì hành vi sẽ tích cực hơn” - ông Đao bảo vậy. 

Yên Châu là huyện nhiều khó khăn, có nhiều dân tộc anh em chung sống. “Khi xây dựng hương 

ước của bản, bên cạnh những tiêu chí về đoàn kết xóa đói, giảm nghèo, chống thất học, chống tảo hôn... 

chúng tôi luôn chú ý làm rõ trách nhiệm của bản, của hộ dân với rừng: Không chặt phá, khai thác lâm 

sản bừa bãi; không xâm lấn rừng để làm nương; quản lý tốt việc sử dụng lửa và sẵn sàng tham gia 

phòng, chống, chữa cháy rừng…” - ông Giàng A Tía, dân bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm (Yên Châu), bảo vậy. 
BÁM VÀO HƯƠNG ƯỚC ĐỂ GIỮ RỪNG 

Rừng ở Yên Châu vốn là vùng rừng có nhiều lâm sản quý; trong đó đặc biệt có giống gỗ bách  

xanh rất có giá ngoài thị trường. Một trong những địa bàn có trữ lượng lâm sản cao của huyện Yên 

Châu chính là xã Mường Lựm. 100% số bản ở đây đều có quy ước bản với những điều khoản chặt chẽ 

về bảo vệ rừng. “Ai làm việc gì, cứ đối chiếu với quy ước bản là biết mình sai hay đúng. Cuối quý, cuối 
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năm, các đoàn thể, các tổ chức căn cứ vào việc thực hiện quy ước, hương ước mà biểu dương, khen 

thưởng hay phê bình, khen, chê… Nhờ thế rừng của bản ngày một xanh hơn. Bây giờ chẳng ai tùy tiện 

phá rừng làm nương nữa” - ông Giàng A Tủa, dân bản Ôn Ốc, tâm sự vậy. 

Đến với xã Phiêng Khoài - địa bàn vùng sâu mà kinh tế trang trại đang là mũi nhọn, thấy rừng 

vẫn được bảo vệ tốt. Anh Vì Văn Vầu - Bí thư chi bộ bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài, bảo: Từ ngày bản có 

quy ước hương ước rõ ràng, trách nhiệm của cán bộ bản, của dân bản với rừng cũng rõ ràng hơn nên 

không chỉ bảo vệ mà chúng tôi còn góp sức trồng rừng, tham gia bảo vệ những cánh rừng lân cận trong 

và ngoài xã, bản nữa đấy. Chúng tôi luôn được biểu dương về thành tích bảo vệ rừng và cũng hưởng lợi 

từ rừng nhờ khí hậu ôn hòa và tiền phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm.  
 

05. Minh Ngọc. CÓ NƯỚC SẠCH, BỆNH TẬT BỊ ĐẨY LÙI / Minh Ngọc // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 02/12/2015.- Số 288.- Tr.7. 
 

“Trước đây chưa có nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, chúng tôi phải dùng nước suối, nước 

mó để ăn uống, tắm rửa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy khiếp quá”. Đó là chia sẻ của anh Đinh Văn 

Cường - dân bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên (Sơn La). 
“BỤNG ỎNG ĐÍT BEO” VÌ NƯỚC BẨN 

Xã Tân Lang có 12 bản với nhiều dân tộc sinh sống: Mường, Dao, Kinh… Nơi đây cách xa 

trung tâm huyện tới ngót 40km, các bản  lại nằm sâu trong những cánh rừng nên điều kiện đầu tư cơ sở 

hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường trạm… cũng bị hạn chế; trong đó nước sinh hoạt là một 

điển hình. Ông Đinh Văn Quân - dân bản Vường bảo: “Cách đây chưa lâu, hầu hết dân trong xã chúng 

tôi đều phải dùng nước suối, nước mó dưới chân núi để làm nước ăn, tắm rửa và các hoạt động khác 

phục vụ cuộc sống gia đình. Nước bẩn, lại chưa chú trọng ăn chín uống sôi nên hầu hết trẻ con đều 

bụng ỏng đít beo vì giun sán. Người lớn cũng chả khá hơn, nhất là chị em phụ nữ thì khổ lắm. Ngay 

cho đến bây giờ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng do thiếu cân, còi cọc ở xã này vẫn còn ở mức cao, cũng một 

phần do nước sinh hoạt đấy”. 

Ông Lường Văn Lịch - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phù Yên thừa nhận: Đúng là 

người dân vùng Tân Lang trước đây chỉ có nguồn nước tự nhiên làm nước ăn uống, sinh hoạt. Những 

ngày mưa, bão, những nguồn nước ấy đục ngầu. Chúng tôi đi công tác cơ sở, nhiều khi nhìn thấy nước 

ăn bà con lấy về mà thấy sợ. Nước bẩn nên bệnh tật cũng nhiều, nhất là với trẻ em và phụ nữ. Đến tận 

đầu năm 2012, số trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở Tân Lang vẫn chiếm gần 30%, trong đó có 

nguyên nhân bởi nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo… 

Nhưng mấy năm nay, theo ông Lịch, tình trạng đó đã được cải thiện nhiều bởi có sự chung tay 

góp sức của nhiều chương trình kinh tế - xã hội, trong đó nước sạch là một mục tiêu được quan tâm. 
“NƯỚC SẠCH CŨNG QUÝ NHƯ CƠM ÁO” 

Bà Đặng Thị Nái, hơn 90 tuổi, người dân tộc Dao ở bản Suối Lèo, xã Tân Lang, nói với chúng 

tôi như vậy. Suối Lèo nằm cách biệt với trung tâm xã Tân Lang, nhận thức của dân bản còn hạn chế, tỷ 

lệ đói nghèo rất cao nên chỉ cách đây ít năm thì chuyện dùng nước bẩn với người Suối Lèo được xem là 

chuyện... bình thường. “Nước ăn phải lấy ở mãi dưới suối xa, lấy về đựng trong ống bương, ống tre; 

nước trong hay đục thì không ai biết, cứ ngửa cổ uống thôi” - bà Nái nói. 

Hiếm nước thì phụ nữ cũng không có nước dùng cho sinh hoạt, vì thế ghẻ ngứa và bệnh tật 

nhiều. Không chỉ có trẻ con da xanh, bụng ỏng mà nhiều người lớn cũng vàng vọt, xanh xao. “Từ ngày 

Nhà nước cho cái nguồn nước sạch, sức khỏe của dân bản khác đi nhiều. Cán bộ lại tuyên truyền để 

dân chúng tôi hiểu rõ, biết quý cái nước sạch như cơm, như áo của mình. Nước cũng được ăn vào người 

như gạo, như ngô thôi nên phải được lọc, được đun sôi mới đảm bảo sức khỏe” - bà Nái thành thực. 

Anh Bàn Văn Đôn - cán bộ y tế bản Suối Lèo cho hay, mấy năm nay Nhà nước quan tâm đầu tư 

nhiều hệ thống nước sinh hoạt trong xã, lấy nước từ những nguồn đảm bảo trên các núi cao dẫn về tận 

bản cho bà con, nên việc lấy nước ăn, nước sinh hoạt hàng ngày đỡ tốn nhiều công sức. 

“Nguồn nước đảm bảo vệ sinh nên góp phần rất tốt cho sức khỏe người dân. Mấy năm nay, tình 

trạng bệnh tật ở bản này và những bản lân cận giảm đi rất nhiều. Vì thế,  người dân cũng rất quý và  



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2015 8 

chung tay bảo vệ nguồn nước sạch” - Anh Bàn Văn Đôn. 
 

06. Anh Thế. KIẾN NGHỊ SƠN LA ĐẤU THẦU MINH BẠCH QUYỀN KHAI THÁC CÁT 

SÔNG MÃ / Anh Thế // Khuyến học và dân trí.- Ngày 03/12/2015.- Số 49.- Tr.9. 
 

Nạn cát tặc đục khoét dòng sông Mã qua địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La) trở thành vấn 

nạn nhức nhối suốt một thời gian dài.  

Khi tình trạng này được dẹp yên, trước động thái cấp phép nhanh bất ngờ cho một doanh nghiệp 

khai thác cát của UBND tỉnh Sơn La, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng 

Thành Long đã gửi công văn trực tiếp đề nghị tỉnh Sơn La phải đấu giá công khai quyền khai thác cát, 

tránh thất thoát tài nguyên quốc gia. 

Về vấn nạn cát tặc đục khoét dòng sông Mã, báo Dân trí đã từng có thông tin phản ánh tình 

trạng hàng chục tàu hút luồn tua vòi đục khoét dòng sông dọc theo các xã Chiềng Khoong; Chiềng 

Cang; Chiềng Khương… thuộc địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La). Tuy nhiên, điều bất ngờ là Chi cục 

Thuế huyện Sông Mã lại tiến hành thu thuế của những đối tượng khai thác cát tặc này. 

Sau khi tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này cơ bản được kiểm soát, việc cấp phép 

khai thác cát của UBND tỉnh Sơn La lại khiến dư luận chú ý bởi một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

trực tiếp có công văn gửi UBND tỉnh Sơn La và các sở ngành liên quan đề nghị phải tổ chức đấu thầu 

công khai, minh bạch quyền khai thác cát tại huyện sông Mã thay vì nhanh chóng cấp phép cho một 

công ty. 

Báo Dân trí nhận được đơn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng 

Thành Long (Công ty Thành Long) có địa chỉ tại tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót - Mai Sơn (Sơn La), đơn 

cho biết: Trước thực trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Sông Mã, ngày 2/9/2014, Công ty 

Thành Long đã xin được cấp phép khai thác cát theo quy hoạch gửi UBND tỉnh Sơn La nhằm bảo vệ 

môi trường, tăng nguồn thu ngân sách. 

Đánh giá về năng lực của Công ty Thành Long tại Công văn số 329/STNMT-KS, ông Triệu 

Ngọc Hoan - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã khẳng định Công ty Thành Long 

đủ điều kiện thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm để khai thác cát sỏi. 

“Tại báo cáo số 419/STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La ngày 1/9/2015 gửi 

UBND tỉnh Sơn La cũng đã nêu rõ: Qua nghiên cứu hồ sơ năng lực của 6 tổ chức thì Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Thành Long là đơn vị có đủ năng lực. Báo cáo này 

được lập sau khi có sự thống nhất của Sở Công Thương, Sở Xây dựng và UBND huyện Sông Mã”, đơn 

của Công ty Thành Long phản ánh. 

Tuy nhiên, ngày 4/9/2015, UBND tỉnh Sơn La lại có công văn số 2529/UBND-KTN do ông Bùi 

Đức Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký gửi Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương và 

UBND huyện Sông Mã yêu cầu xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư tài chính, thương mại Fico 

(Công ty Fico) về việc xin cấp phép khai thác cát vàng trên sông Mã.  

Ngày 26/10/2015, UBND tỉnh Sơn La lại gửi công văn số 3174/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên 

Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công Tương; UBND huyện Sông Mã; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Sơn La tiến hành thực hiện các quy trình khoanh định các điểm phân bố cát trên sông Mã vào khu 

vực không đấu giá quyền khai thác, lực chọn các đơn vị, tổ chức, cá nhân có đủ năng lực cấp quyền 

khai thác cát…(Theo Công ty Thành Long, các quy trình này đều đã được thực hiện trước đó, việc thực 

hiện lại là bất thường). 

Tiếp đến, ngày 27/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có công văn khẩn gửi Sở 

Công Thương; Sở Xây dựng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và UBND huyện Sông Mã xin ý kiến dự 

thảo tờ trình và công văn chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La cho đơn vị có đủ năng lực để cấp phép 

thăm dò khai thác cát trên sông Mã. 

Phúc đáp lại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã có công văn do Đại tá Trần Quốc 

Thái - Chỉ huy trưởng ký gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La vào ngày 28/10 nêu rõ bộ đội 

biên phòng đề nghị nên để các doanh nghiệp của Sơn La khai thác với các lý do: Tạo điều kiện thuận 
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lợi, tạo việc làm cho các doanh nghiệp của tỉnh; người trong doanh nghiệp là người địa phương dễ cho 

công tác quản lý; đối với các điểm khai thác nằm trên địa bàn khu vực biên giới, nếu để người của 

doanh nghiệp ngoài tỉnh đến khai thác sẽ không nắm chắc được nhân thân, khó quản lý, khi có vấn đề 

phát sinh việc giải quyết phức tạp. 

Thế nhưng, cũng ngay trong ngày 28/10, lời phúc đáp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Sơn La dường như không được để ý, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã chính thức có tờ 

trình do ông Triệu Ngọc Hoan - Giám đốc sở ký gửi UBND tỉnh Sơn La đề nghị UBND tỉnh giao cho 

Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ Fico (Doanh nghiệp trên địa bàn quận Thanh 

Xuân - Hà Nội) làm chủ đầu tư dự án thăm dò, khai thác 11 điểm cát trên sông Mã. 

Điều khó hiểu là trong tờ trình này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La khẳng định đã 

nhận được hồ sơ năng lực của 7 tổ chức đề nghị được cấp phép. Trong đó Công ty Thành Long (Doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La) và Công ty Fico đều có đủ năng lực. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Sơn La lại kết luận: “Công ty Fico là đơn vị có đủ năng lực về tài chính và có liên doanh với 

Công ty cổ phần Đạt Hưng có đủ năng lực để tổ chức thực hiện dự án”. 

Tiếp đến, ngày hôm sau 29/10, UBND tỉnh Sơn La có ngay Công văn số 3245/UBND-KTN 

chấp thuận cho Công ty Fico làm chủ đầu tư dự án thăm dò khai thác cát trên sông Mã. 

Công ty Thành Long cho biết hiện công ty này chưa nhận được hồi âm từ UBND tỉnh Sơn La về 

công văn đề nghị trên.                                
 

07. Phương Nam. KHÁM PHÁ MÙA ĐÔNG MIỀN BẮC / Phương Nam // Thanh niên.- 

11/2015.- Số 44.- Tr.24-25. 
 

Mùa đông không phải chỉ để cho “gấu ngủ đông” mà đây là thời gian mà rất nhiều người 

chọn đi du lịch để khám phá những thú vị của mùa đông mà các mùa khác không thể có. Nói đến 

những điểm du lịch cho mùa đông ở Việt Nam thì các tỉnh phía Bắc là lựa chọn tối ưu. Với những 

đặc điểm nổi bật, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc những địa danh có thể chọn làm điểm du lịch 

của mùa đông năm nay. 

…Mộc Châu (Sơn La) là một trong các cao nguyên đẹp nhất miền Bắc. Đến với Mộc Châu đầu 

đông trong khoảng tháng 11 đến tháng 12 khi tiết trời bắt đầu se se lạnh, lẩn khuất một vài tia nắng dịu 

nhẹ, bạn sẽ như được đắm chìm vào một thiên đường với các cánh đồng hoa cải trắng ngút ngàn tuyệt 

đẹp đang hé nở từng nụ hoa đón mùa đông về trên mảnh đất vùng cao đầy thơ mộng và thanh bình. 

Màu trắng của hoa cải hòa cùng với màu xanh của lá thông chạy hút tầm mắt khiến cho bất cứ du 

khách nào cũng đều cảm thấy xao xuyến và đắm say. Điểm xuyết trong bức tranh đó là các khóm hoa 

dã quỳ với sắc vàng rực rỡ. Còn khi thời tiết chuyển sang giữa và cuối đông là lúc Mộc Châu khoác lên 

mình chiếc áo phơn phớt sắc hồng của các cành đào rừng và sắc trắng tinh khiết của hoa mận khoe sắc 

khiến mảnh đất bình dị này càng trở nên cuốn hút. Đến nơi đây, du khách đừng quên thưởng thức các 

món ăn độc đáo như nậm pịa, lợn mán, bê chao, ốc đá ăn cùng với cơm lam và rau cải ngồng. 
 

08. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 04/12/2015.- Số 145.- Tr.9. 
 

Thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” từ các nguồn kinh phí của 

các đơn vị tài trợ, ủng hộ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, các ban ngành, đoàn thể triển khai xây dựng được 225 nhà “Mái ấm cho người 

nghèo biên giới”; 10 nhà đại đoàn kết cho người cao tuổi và nhiều công trình khác... 
 

09. Phương Anh. MỘC CHÂU GHI DẤU LÒNG NGƯỜI / Phương Anh // An ninh thủ đô.- Ngày 

05/12/2015.- Số 4570.- Tr.16. 
 

Nhắc đến cao nguyên Mộc Châu, Sơn La là nhắc đến vùng đất trù phú được thiên nhiên 

ưu đãi cảnh sắc làm say đắm lòng người và những đặc sản trứ danh vùng đất Tây Bắc. Nhưng 

Mộc Châu không chỉ có những đồng cỏ bạt ngàn, những ruộng hoa cải trắng xóa… mà còn  
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những điều thú vị nếu chưa đặt chân đến đây, không phải ai cũng biết…  
CẦM TAY CÔ GÁI HÁI CHÈ 

Những năm gần đây, Mộc Châu nổi tiếng với những đồi chè hình trái tim, đồi chè vân tay…  

nhưng ít ai biết, những đồi chè ở Mộc Châu không được cố tình tạo nên để phục vụ khách du lịch. Theo 

những người dân địa phương, đồi chè đầu tiên có hình trái tim do chủ nhân của Công ty Chè Mộc 

Sương - thương hiệu nổi tiếng về chè ở Mộc Châu làm để bày tỏ tình yêu đối với vợ. Sau đó, những đồi 

chè xanh mượt với nhiều hình dáng mềm mại, uốn lượn được trồng nhiều lên, được du khách chọn làm 

điểm dừng chân để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Hiện nay đã hình thành nên những “Photo 

tour” - tour du lịch chụp ảnh đến với những đồi chè nổi tiếng ở Mộc Châu như đồi chè trái tim Đài 

Loan, đồi chè Nông trường Mộc Sương…  

Khi đến với đồi chè, du khách sẽ thấy hình ảnh rất đẹp của những cô gái người Thái, Mông… 

trong những bộ trang phục rực rỡ đang cặm cụi hái chè. Tuy nhiên, có một điều mà các hướng dẫn viên 

du lịch cho biết, đó là hãy thử cầm tay những cô gái hái chè. Bạn sẽ cảm nhận được sự khô, ráp của 

những bàn tay do thường xuyên tiếp xúc với nhựa chè. Điều này cho thấy, để có những thương hiệu 

chè nức tiếng như chè Ô Long, chè San Tuyết… đổi lại là mồ hôi, nước mắt của rất nhiều người dân 

Mộc Châu.  
CUỘC THI “HOA HẬU BÒ SỮA”  

Phong trào nuôi bò sữa ở Mộc Châu bắt đầu từ năm 1958, với nguồn bò sữa chủ yếu từ Cuba. 

Từ một đàn bò chỉ khoảng 100 con, đến nay ở Mộc Châu đã có 18.000 con bò, là nguồn thu chủ yếu 

của người dân nơi đây. Đối với người nuôi bò, một con bò sữa đáng giá một gia tài. Bởi vậy họ hay nói 

đùa, “bò ốm thì còn lo hơn con ốm”. Để có chất lượng sữa tốt, từ hệ thống chuồng trại, giữ ấm, chế độ 

ăn… đều rất nghiêm ngặt, cẩn trọng. Vì thế, đến với Mộc Châu, du khách rất ít khi được đến trang trại 

nuôi bò sữa vì điều này sẽ ảnh hưởng đến quy trình chăm sóc những đàn bò ở đây.  

Bắt đầu năm 2004, vào ngày 14 và 15/10 tại thị trấn Nông trường, bà con Mộc Châu nô nức 

tham gia một cuộc thi có cái tên khá ngộ nghĩnh: “Hoa hậu bò sữa”. Ý tưởng ban đầu của cuộc thi này 

là từ đất nước Hà Lan, dành cho chính những người nuôi bò. Sau đó, những người nuôi bò nghĩ rằng 

phải tôn vinh sản phẩm của mình nên tổ chức cuộc thi cho các “cô bò sữa”. Điều kiện tham gia cuộc thi 

phải là những “cô bò” khỏe mạnh, có dáng vóc đẹp và có sản lượng sữa tốt. Kỷ lục của cuộc thi là một 

“cô bò” cho được 70 lít sữa, tức là gấp đôi so với “sức sản xuất” trung bình của một “cô bò” bình 

thường.   
NHỮNG MÓN ĂN KỲ LẠ 

Nói đến Mộc Châu là nói đến những đặc sản như chè, sữa, su su, mận hậu, ngô, khoai bơ… 

nhưng có những món ăn có cái tên lạ như món “mọ” của dân tộc Thái. Nguyên liệu của món ăn này có 

thể là thịt gà, cá, lợn… được băm nhỏ, hoặc thái thành miếng vừa ăn, sau đó trộn với hỗn hợp gia vị 

của người Thái, trong đó có bột gạo nếp. Tất cả sẽ được buộc túm lại trong lá dong, sau đó cho vào một 

chiếc chõ để đồ, giống như đồ xôi. Món ăn thơm ngon, mềm dẻo vì thơm mùi lá, không bị mất nước. 

Nếu nói về gia vị nổi tiếng của bà con dân tộc Thái không thể không nhắc đến chẩm chéo. Có rất nhiều 

nguyên liệu để làm chẩm chéo và bà con Thái Trắng hay Thái Đen lại có những cách làm khác nhau. 

Theo những người dân ở đây, tính sơ sơ có đến 27 loại chẩm chéo khác nhau.  

Đặc biệt ở Tây Bắc nói chung và Mộc Châu nói riêng có một món mà du khách chỉ có thể 

thưởng thức vào một mùa trong năm, đó là nộm hoa ban hay hoa ban xào măng đắng. Hoa ban khi hái 

về sẽ chỉ lấy cánh hoa, sau đó ngâm với nước gạo để cánh hoa mềm ra. Điểm đặc biệt đó là vị ngọt của 

hoa sẽ làm giảm đi vị đắng vốn có của măng. Và để nếm thử món ăn nổi tiếng này, du khách hãy ghé 

thăm Mộc Châu, Sơn La vào mùa ban nở. 
 

10. Mai Thùy. XÓT XA TRẺ NHIỄM HIV DO… BÚ SỮA DÌ / Mai Thùy // Gia đình và xã hội.- 

Ngày 07/12/2015.- Số 146.- Tr.15. 
 

Số người nhiễm HIV mà các cơ quan chức năng ở Sơn La thống kê được là 10.435 trường  

hợp, trong đó hiện còn sống là 7.722 người, số người đã tử vong là 2.713 người. Số ca nhiễm HIV 

phát hiện mới hàng năm trung bình khoảng 600 người. Với những con số đáng báo động trên, 
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tỉnh Sơn La đang nỗ lực tìm cách đẩy lùi và ngăn chặn đại dịch. Tuy nhiên, việc thực hiện còn 

gặp nhiều gian nan, thách thức… 
NHIỄM HIV KHI NÀO KHÔNG HAY! 

Trong chuyến thực địa về công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Sơn La, chúng tôi đã có dịp hiểu 

rõ hơn về những khó khăn, vất vả mà ngành y tế tỉnh biên giới vùng cao này đang gặp phải. 

Xã vùng sâu Chiềng Lao là một trong những địa phương nghèo nhất trong huyện Mường La. Tại 

đây, 70% số dân là bà con dân tộc sinh sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Song song với đó, số 

người nghiện chích ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS cũng đang ở ngưỡng “giật mình”. Số người 

nhiễm HIV trên địa bàn là 148 trường hợp, trong đó 40 người đã tử vong do AIDS. 

Trong căn nhà nhỏ xập xệ tại bản Nà Nong, chúng tôi gặp bà Vì Thị Um (61 tuổi). Chồng bà đã 

qua đời vì AIDS 20 năm trước. Cậu con trai cả cũng bỏ mẹ để theo người cha quá cố cách đây vài năm 

vì “ết”. Bản thân người phụ nữ này cũng mới được phát hiện bị HIV năm 2013 và bắt đầu được điều trị 

ARV từ năm 2014. Nếu không có lần đi khám bệnh trên bệnh viện tỉnh, có lẽ bà Um cũng sẽ sớm bị 

“căn bệnh thế kỷ” đốn gục như chồng và con trai. Điều đáng nói, khi được hỏi về nguyên nhân mắc 

bệnh, người đàn bà này không hề lý giải được tại sao mình lại nhiễm HIV và nhiễm từ khi nào!? 

Tình trạng bệnh nhân như bà Um không phải là hiếm tại Sơn La. Không những thế, nhiều 

trường hợp, chính do sự chủ quan, vô tình đã khiến nhiều người khác bị nhiễm HIV “oan”. Bác sỹ 

Tòng Văn Sử - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, Sơn La) cho 

biết, trong số 10 trẻ em bị nhiễm HIV đang được điều trị tại bệnh viện, có một em bé tại bản Két (xã Tạ 

Bú, Mường La) bị nhiễm HIV do bú sữa của dì ruột bị nhiễm HIV. Theo bác sỹ Tòng Văn Sử, trường 

hợp này được phát hiện cách đây 4 năm. Em bé được sinh ra hoàn toàn bình thường, bố mẹ khỏe mạnh, 

không hề bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, do người dì của em lại mắc HIV mà không biết nên đã cho cháu bú 

sữa trong khi mẹ cháu đi làm vắng nhà. Đến khi cháu bé bị ốm vào viện điều trị thì mới phát hiện 

dương tính với virus HIV. Khi ấy, chính người dì cũng mới biết mình đã mắc “căn bệnh thế kỷ” từ khi 

nào không hay?! 

Không chỉ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên 

(huyện Mộc Châu, Sơn La) cũng đang tiến hành xét nghiệm cho 2 em bé 9 tháng và 17 tháng tuổi (tại 

thị trấn Mộc Châu) nghi bị nhiễm HIV. Theo thông tin từ bệnh viện, 2 cháu bé này có quan hệ chú - 

cháu. Một bé là con của người phụ nữ bị HIV, bé còn lại là cháu nội của người đàn bà này. Chỉ vì 

không biết tình trạng bệnh của mình, bà nội đã vô tình cho cháu bú sữa khi cháu đói. Hiện, cả 2 em bé 

đang chờ kết quả xét nghiệm từ phía bệnh viện. 
CĂNG MÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

Thừa nhận những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Sơn 

La, ông Đàm Văn Hưởng - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh cho biết, dịch 

HIV/AIDS không chỉ tập trung ở các khu vực thành thị mà đã và đang có xu hướng lan rộng ra các khu 

vực giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp gắn liền với tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy cao 

đặc biệt là ở khu vực biên giới. 

Ông Đàm Văn Hưởng thông tin: “Hiện nay, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh 

Sơn La gặp rất nhiều khó khăn. Ngành Y tế Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân 

trước khi kết hôn nên đến cơ sở y tế để khám sức khỏe và làm các xét nghiệm. Tuy nhiên, ý thức tự 

giác của người dân còn chưa cao. Nhiều trường hợp khi phát hiện bị nhiễm thì đã quá muộn và là một 

trong những nguyên nhân khiến HIV/AIDS lây lan nhanh. Hơn nữa, nguồn nhân lực để quản lý số bệnh 

nhân nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn quá mỏng, khiến công tác phòng, chống dịch cũng bị hạn chế”. 

Hiện nay, trên địa bàn Sơn La đang tiến hành điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Methadone. 12/12 huyện/thành phố đang triển khai với tổng số người nghiện ma túy được điều trị là 

994/6.000 trường hợp. Công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS được duy trì và củng cố. 9/12 

huyện đã có phòng khám ngoại trú. Số bệnh nhân đang được điều trị ARV là 3.104 trường hợp. 

Anh Lường Văn Nguyên (35 tuổi, bản Nà Nong, Chiềng Lao), một trong những người nhiễm  

HIV đang vượt mọi khó khăn để đi điều trị bệnh. Anh Nguyên cho biết, do không hiểu biết về ma túy 

nên anh đã có thời gian sử dụng chất gây nghiện này và dùng chung bơm kim tiêm với vài người khác. 
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Đó có thể là lý do khiến anh mắc bệnh. 

Từ khi phát hiện mình bị HIV và lây sang vợ, anh Nguyên rất hối hận. Anh đã quyết tâm đi điều 

trị bằng việc hàng ngày vượt quãng đường gần 60km vừa đi vừa về để lên Trung tâm Y tế huyện 

Mường La để uống Methadone. Bên cạnh đó, anh Nguyên vẫn uống thuốc ARV đều đặn hàng ngày ở 

nhà. 

“Lên huyện để uống Methadone rất tốt nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian và tiền của. Tôi mất 

nửa ngày để đi xe lên huyện kèm theo 20.000 đồng tiền đổ xăng mỗi lần. Do vậy, tôi chỉ còn nửa ngày 

để đi làm, kiếm tiền nuôi con nhỏ. Chưa kể đến những hôm trời mưa gió, đường lầy lội, đi lại rất bất 

tiện. Nếu có thể chuyển cơ sở điều trị bằng Methadone về dưới trạm y tế xã thì những người nhiễm 

HIV như tôi và những người nhiễm khác sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Tôi có thêm thời gian để đi làm và 

kiếm thêm thu nhập. Giờ tôi chỉ mong Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để tôi có thể chữa được bệnh và 

làm lại cuộc đời”, anh Lường Văn Nguyên tâm sự. 

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La, tính đến 15/10/2015, số 

người nhiễm HIV còn sống là 7.722 người, số người đã tử vong là 2.713 người, lũy tích toàn tỉnh có 

10.435 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 6.167 người chuyển sang giai đoạn AIDS. Riêng 10 tháng 

đầu năm 2015, tổng số người nhiễm HIV phát hiện mới là 405 người, chuyển sang giai đoạn AIDS 525 

người, số tử vong do AIDS là 110 người. Báo cáo cũng cho thấy, tỷ lệ mắc mới HIV chủ yếu ở lứa tuổi 

20 - 39 (chiếm 73,09%); trên 40 tuổi là 19,26% và 7,65% số ca mắc ở trẻ em. Trong đó, nữ giới mắc 

HIV chiếm 42,47%. Đặc biệt, số phát hiện mới nhiễm HIV là phụ nữ và trẻ em ngày càng có xu hướng gia 

tăng. Theo ước tính, đến năm 2020, số phụ nữ mắc HIV chiếm 55% và ở trẻ em tăng lên khoảng 11%. 
 

11. Mai Anh. DẢI LỤA VẮT QUA DÒNG NƯỚC XIẾT / Mai Anh // An ninh thủ đô.- Ngày 

05/12/2015.- Số 4570.- Tr.16. 
 

Nhắc đến Sơn La, du khách dường như chỉ biết đến Mộc Châu, mảnh đất trù phú của 

những đồi chè, những đồng cỏ bát ngát… Tuy nhiên, khi đến Sơn La, hãy thử một lần ghé thăm 

Quỳnh Nhai, nơi có cây cầu Pá Uôn nổi tiếng.  

Đi từ thành phố Sơn La 70km về phía Tây Bắc, men theo Quốc lộ 279, du khách có thể chiêm 

ngưỡng cây cầu Pá Uôn, thuộc địa phận xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. Cầu Pá Uôn đưa 

vào sử dụng từ tháng 8/2011 vắt qua con sông Đà chảy xiết, là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam, được 

mệnh danh là “Đông Đương đệ nhất cầu”, với chiều cao lên đến 103,8m. Tuy nhiên, nếu đến thăm cầu 

Pá Uôn vào mùa nước nổi, du khách sẽ không thể cảm nhận được sự hùng vĩ của cây cầu bởi nước 

dâng lên che đi độ cao của trụ cầu. Khi thả bộ trên cầu, phóng tầm mắt ra xa, du khách sẽ thấy vẻ thơ 

mộng của lòng hồ Thủy điện Sơn La. Đến cầu Pá Uôn vào một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, 

nơi đây như một bức tranh thủy mặc. Những dãy núi xanh mướt nối lên nhau, với mây trời, nước biếc 

in lên mặt nước trong xanh, hiền hòa.  

Cầu Pá Uôn không chỉ là một công trình kiến trúc đơn thuần, mà đây như một biểu tượng tự hào 

của người Thái sinh sống tại Quỳnh Nhai, cũng như người dân Sơn La nói chung. Cứ vào dịp mùng 10 

Tết âm lịch, các đội đua thuyền lại đổ về dưới chân cầu, khu vực Mường Giàng, xã Chiềng Ơn dưới 

chân cầu Pá Uôn tham gia vào lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là một nét đặc trưng văn hóa sông 

nước, vừa thể hiện khát vọng chinh phục tự nhiên của người dân Sơn La. Du khách có thể thăm đền thờ 

Linh Sơn - Thủy Từ nơi gắn liền với truyền thuyết về nàng Han, người con gái anh dũng có công đánh 

giặc phương Bắc đã trở thành hình tượng bất tử trong đời sống tâm linh người dân tộc Thái. Sau khi 

thắp hương tại đền thờ, du khách có thể đến bến phà Pá Uôn, từ từ vãn cảnh lòng hồ trên du thuyền, 

ghé vào bản Hua Tát - bản cộng đồng nổi tiếng ở Quỳnh Nhai để thưởng thức những món ăn nức tiếng 

Tây Bắc như pa pỉnh tộp, cá suối, bê chao, thịt trâu…  

Theo anh Nguyễn Minh Tuân, cán bộ văn hóa huyện Quỳnh Nhai, Quỳnh Nhai như một “nàng 

công chúa” đang ẩn mình. Nếu như đến với Sơn La, du khách thường biết đến Mộc Châu, một miền đất 

trù phú, thì du lịch Quỳnh Nhai vẫn hết sức mới mẻ với phần đông du khách. Hiện nay, bên cạnh thế 

mạnh du lịch cộng đồng của hầu hết các tỉnh miền núi Tây Bắc, Quỳnh Nhai cũng đang trong quá trình 

chuyển mình với việc đẩy mạnh khai thác các loại hình du lịch như leo núi, tắm suối nước nóng… Và 
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nếu muốn trải nghiệm một trong những tục lệ văn hóa đặc sắc của người Thái Trắng - tục gội đầu, du 

khách nên chuẩn bị sẵn sàng hành trang để đến với Quỳnh Nhai, đến với Sơn La vào ngày cuối cùng 

trong năm. Theo đó, các cô gái Thái sẽ dùng những bát nước gạo đã được ngâm cho chua nhẹ xối từ từ 

lên tóc. Đây cũng là cách gột rửa để xua đi những điều không may mắn trong năm cũ, đón chào một 

năm mới nhiều may mắn và niềm vui.  
 

12. PV. XUNG QUANH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC CÁT TRÊN DÒNG SÔNG MÃ, HUYỆN 

SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA: DẤU HIỆU LỢI ÍCH NHÓM? / PV // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 

08/12/2015.- Số 342.- Tr.14. 
 

Mặc dù được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La khẳng định có đủ điều kiện thiết 

bị, nhân lực, kinh nghiệm trong việc khai thác cát sỏi và đang trong quá trình hoàn thiện việc xin 

cấp phép đầu tư thăm dò, khai thác cát trên dòng sông Mã nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long “bất ngờ” bị tỉnh Sơn La “hất cẳng” và đề nghị cấp 

phép “khẩn” cho một đơn vị khác? 
SỰ ƯU ÁI KHÓ HIỂU 

Phản ánh tới báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Chí Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Thành Long (Công ty Thành Long) thị trấn Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La bức xúc cho biết: Là một doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động 

thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, có năng lực tài chính, thiết bị và nhân lực, Công ty có Tờ trình 

số 40/TTr-TLSL (ngày 2/9/2014) và số 01/TTr-TLSL (ngày 25/3/2015) gửi UBND tỉnh Sơn La “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”… Theo đó, ngày 7/4/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có Công văn 

số 329/STNMT-KS về việc tham gia ý kiến đối với việc xin cấp phép đầu tư thăm dò, khai thác và chế 

biến cát sỏi dưới lòng sông, bãi bồi sông Mã… gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La khẳng định  

Công ty Thành Long đủ điều kiện, thiết bị, nhân lực và kinh nghiệm để tham gia khai thác cát, sỏi... 

Ngày 01/9/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có tiếp Báo cáo số 419/BC-STNMT gửi UBND 

tỉnh Sơn La nêu rõ: Qua nghiên cứu hồ sơ năng lực của 6 tổ chức thì Công ty Thành Long là đơn vị có 

đủ năng lực. Báo cáo này được lập trên cơ sở đã có sự thống nhất của Sở Công Thương, Sở Xây dựng 

và UBND huyện Sông Mã… 

Nhưng điều khó hiểu là sau khi nhận được Văn bản số 01-2015/LD-TTr của Công ty Cổ phần 

đầu tư tài chính thương mại Fico (Công ty Fico, đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc 

khai thác cát trên dòng sông Mã, ngày 04/9/2015 UBND tỉnh Sơn La “tức tốc” có Công văn số 

2529/UBND-KTN “Giao tham mưu việc khai thác cát trên dòng sông Mã của Công ty Fico”… gửi Sở 

Tài nguyên và môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và UBND huyện Sông Mã phối hợp nghiên 

cứu tham mưu, đề xuất nội dung đề nghị của Công ty Fico. 
BẤT CHẤP Ý KIẾN CÁC SỞ, NGÀNH 

Ngày 27/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã có Công văn “khẩn” số 

1397/UBND-KTN “Xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Công văn chấp thuận của UBND tỉnh cho đơn 

vị có đủ năng lực để cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát trên dòng sông Mã”, gửi Sở Công Thương, 

Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và UBND huyện Sông Mã. 

Phúc đáp, trong ngày 28/10/2015, Sở Xây dựng, Sở Công Thương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Sơn La đều đã có văn bản nêu quan điểm: “Trong trường hợp có 2 đơn vị đủ năng lực thăm 

dò, khai thác cát trên sông Mã, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, xem xét lựa chọn đơn 

vị thăm dò, khai thác là doanh nghiệp trong tỉnh và để quản lý việc khai thác khoáng sản trên dòng 

sông Mã được thuận tiện, đảm bảo các yếu tố về an ninh, quốc phòng và khuyến khích cho các doanh 

nghiệp địa phương phát triển đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ưu tiên 

lựa chọn doanh nghiệp của tỉnh Sơn La”… 

Nhưng bất chấp ý kiến của các sở, ngành liên quan như trên, ngay trong ngày 28/10/2015, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La có ngay Tờ trình số 607 đề nghị giao cho Công ty Fico làm chủ 

đầu tư thực hiện dự án thăm dò, khai thác đối với 11 điểm trên dòng sông Mã thuộc địa phận huyện 
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Sông Mã… Và ngày hôm sau (29/10/2015) UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 3245/UBND-

KTN “Về việc lựa chọn Công ty Fico làm chủ đầu tư thực hiện dự án thăm dò, khai thác cát trên dòng 

sông Mã”, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì với các sở, ngành liên quan, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, UBND huyện Sông Mã… tổ chức cấp phép theo đúng quy định… 

Có thể thấy, với tốc độ làm việc “chóng mặt” của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh 

Sơn La trong việc  lựa chọn Công ty Fico làm chủ đầu tư khai thác cát, sỏi trên dòng sông Mã, dư luận 

cho rằng ở đây đã có dấu hiệu lợi ích nhóm?  

Trước sự việc trên, không ít doanh nghiệp địa phương đã tỏ ra hết sức bất bình, không đồng tình 

với ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La và cho hay, nếu không được xem xét khai thác, họ cũng sẽ 

tự ý đồng loạt khai thác cát trên dòng sông Mã. Nếu như vậy, tình trạng khai thác cát trên sông Mã sẽ 

hết sức bừa bãi, phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và an ninh trật tự. 
 

13. X. Trường. TÀNG KEANGNAM HẦU TÒA: XIN ĐƯỢC NGỒI TRẢ LỜI VÌ SỨC KHỎE YẾU / 

X. Trường, Bình Minh // Gia đình và xã hội.- Ngày 09/12/2015.- Số 147.- Tr.14. 
 

Tại phiên tòa sáng 8/12, cho rằng mình có vấn đề về sức khỏe (bệnh gout), Tráng A Tàng 

(sinh năm 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La) xin phép Hội đồng xét 

xử được ngồi nghe và trả lời. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp nhận, Hội đồng xét xử yêu 

cầu bị cáo phải đứng dậy trả lời, chỉ khi nào mệt thì mới được phép ngồi. 
BỊ TRUY TỐ Ở KHUNG HÌNH PHẠT TỬ HÌNH 

Sáng 8/12, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam) diễn ra tại Trại 

tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Hội đồng xét xử gồm 5 người; Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Công 

Đồng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc 

biệt nghiêm trọng do trùm ma túy Tráng A Tàng cầm đầu. Khoảng 7h cùng ngày, Tàng được trích xuất 

từ phòng tạm giam để vào phòng xét xử. So với phiên tòa sơ thẩm cách đây khoảng 4 tháng, Tàng gầy 

và già hơn nhiều. Vẫn gương mặt lạnh lùng, Tàng trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử về quá trình 

phạm tội của mình. 

Ngay khi chủ tọa bắt đầu phiên tòa, Tàng trình bày do vấn đề về sức khỏe (bệnh gout) nên xin 

Hội đồng xét xử cho phép bị cáo được ngồi nghe và trả lời. Hội đồng xét xử không chấp nhận, yêu cầu 

bị cáo vẫn phải đứng dậy khi tòa hỏi, khi nào mệt thì mới được phép ngồi. 

Theo bản kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra (Bộ Công an), trong quá trình điều tra, 

cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Bùi Việt Anh, luật sư Đoàn Văn 

Trung (Văn phòng Luật sư quốc tế Bình An) và luật sư Đào Anh Dũng (Văn phòng Luật sư Hoàng 

Sơn) trong việc bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sồng A Nếnh. Trong các lần hỏi cung bị can Nếnh luôn có 

sự tham gia của các luật sư này. 

Tương tự, Tráng A Tàng cũng được luật sư Phạm Trường Long (Văn phòng Luật sư Hưng 

Thạch - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) bào chữa theo giấy chứng nhận người bào chữa do cơ quan 

điều tra cấp theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Tại giai đoạn điều tra, luật sư Phạm Trường 

Long cũng nhiều lần tham dự hỏi cung đối với Tàng Keangnam và can phạm này thừa nhận lời khai 

của đối tượng từ đầu đến cuối đều đúng sự thật. 

Trong vụ án này, Tàng cùng 11 đối tượng liên quan bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (nay là 

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội) ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy 

tố ra trước tòa cùng cấp về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo Khoản 4, 

Điều 194, Bộ luật Hình sự. Theo truy tố, đường dây ma túy do Tàng cầm đầu đã mua bán tổng cộng 

2.181 bánh heroin và hơn 600 viên ma túy tổng hợp (thời gian từ 2009 đến tháng 7/2013). Trong đó, 

nhánh tội phạm do Tàng Keangnam trực tiếp cầm đầu mua bán 1.791 bánh và nhánh do Giàng A Nhà 

điều hành mua bán 390 bánh heroin. Đường dây ma túy “khủng” này bị triệt hạ vào ngày 26/7/2013, 

Tráng A Tàng, Giàng Thị Sua và Tráng A Nếnh vận chuyển 265 bánh heroin cùng 553 viên ma túy lên 

Bắc Giang tiêu thụ thì bị phát hiện. 
NHẬN HẾT TỘI VỀ MÌNH 

Tàng khai, bước chân vào nghề buôn bán ma túy từ năm 2006 và chỉ giao dịch với riêng Lương  
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Thị Thảo. Toàn bộ số hàng trắng do chính tay Tàng nhét ma túy vào cánh cửa xe và thùng xe đã được 

“độ” để mang cho Thảo. Hôm bị bắt, Tàng và vợ ngồi ở một xe khác, Nếnh là người trực tiếp lái xe chở 

ma túy lên Bắc Giang. Hơn 500 viên hồng phiến mà Tàng mang theo lúc bị bắt là mang “tặng” riêng 

cho Thảo vì đã buôn bán với nhau nhiều lần. Tàng cho rằng: “Vợ và gia đình bị cáo không liên quan 

gì”. 

Trả lời thẩm vấn về phương tiện vận chuyển ma túy, Tàng cho biết, anh ta mua một chiếc xe 

ford bán tải rồi đưa sang Thái Lan “độ lại thùng”. Chiếc xe này Tàng đã vận chuyển 4 chuyến hàng cho 

Thảo. Tàng cho biết, chiếc thùng chế này có thể giấu được 200 bánh heroin. Việc lấy ma túy ra, Tàng 

cho biết chỉ cần một mình là có thể lấy được. Tàng một mực khẳng định, việc vận chuyển ma túy chỉ 

một mình anh ta thực hiện. Trước 2012, Thảo giao tiền trước cho Tàng thì Tàng mới chuyển ma túy về 

cho Thảo. Sau năm 2012 thì Tàng đưa hàng trước cho Thảo rồi mới nhận tiền. Thông thường, Thảo là 

người gọi điện trước cho Tàng và không cần đòi hỏi hàng phải như thế nào bởi vì hai bên đã giao dịch 

với nhau nhiều lần nên tin tưởng nhau. 

Tuy nhiên, bị cáo Lương Thị Thảo phủ nhận việc Tàng đi một mình. Theo lời khai của Thảo, 

mỗi một chuyến hàng khi giao đến nhà Thảo thì Tàng đều đi 2 người và thông thường là khoảng 11h 

trưa. Chỉ có một chuyến là Tàng đi một mình. Hầu hết, các chuyến giao hàng đều là Giàng A Nếnh đi 

cùng Tàng và Nếnh là người tháo, xếp hàng cho Thảo. Không mặc cả số lượng với Tàng, Tàng có bao 

nhiêu hàng thì mang xuống Thảo đều nhận hết. Nếu bán ít thì bán nhanh, còn nhiều thì bán lâu, nhiều 

lúc ế thì gọi điện thông báo. Do giao dịch với Tàng nhiều lần nên tin tưởng vào chất lượng hàng của 

Tàng vì Tàng giao hàng chuẩn, không bị sai lệch. 

Kết thúc phiên xử ngày 8/12, Tàng cùng đồng bọn được áp giải về khu giam giữ. Bất ngờ, Tàng 

rớm nước mắt khi nhìn thấy người thân đứng phía bên kia hàng rào bảo vệ. Ngày 9/12 tòa tiếp tục làm 

việc. 

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày xét xử đầu tiên, gia đình những bị cáo thuê 3 xe ô tô 

với khoảng 30 người từ Sơn La xuống Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, để đảm bảo an 

ninh, chỉ có một số ít người thân được vào theo dõi trực tiếp tại phiên tòa. Trong ngày xét xử đầu tiên, 

Hội đồng xét xử tập trung vào phần đọc cáo trạng và xét hỏi nhằm làm rõ hành vi mua bán trái phép 

ma túy của Tàng và đồng bọn. 
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ĐẺ TÀNG KEANGNAM ĐỔ TỘI CHO CON / Nguyễn Hưng // Công an nhân dân.- Ngày 
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17. Lê Phương Liên. NHỚ SƯƠNG GIÁ MỘC CHÂU / Lê Phương Liên // Văn học và tuổi trẻ.- 
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Vào một dịp cuối năm 2014, tôi cùng nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn theo nhà báo Bích Ngọc 

(báo Thiếu niên tiền phong) lên Mộc Châu giao lưu cùng các em học sinh tỉnh Sơn La. Ngày ấy đúng 

vào dịp rét đậm, khi rời Hà Nội, chúng tôi cũng chưa hình dung ra cái rét núi rừng ra sao. Đường ô tô 

đi vượt qua nhiều đèo dốc, những triền hoa lau trắng xen giữa núi rừng trùng điệp đắm chìm trong 

sương mù mịt. Càng gần tới Mộc Châu trời càng lạnh tái tê, khi đó mới càng thấm câu thơ Quang 

Dũng: 

Người lên Châu Mộc chiều sương ấy  

Có thấy hồn lau nẻo bến bờ  

Rét thì mặc rét, vừa tới Mộc Châu thấy các anh chị em giáo viên đón tiếp nồng hậu, chị Nhàn và  
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tôi đều hăng hái. Để tranh thủ thời gian, các bạn dẫn đường đã đưa ngay chúng tôi đi thăm một đơn vị 

bộ đội ra-đa, nằm trong vành đai bảo vệ thủ đô Hà Nội. Nghe tin có tác giả bài Hương thầm đến đơn vị, 

anh em bộ đội trẻ vui sướng chạy ra tập hợp giữa trời sương giá, tay bắt mặt mừng. Chị Nhàn hỏi nhỏ 

tôi: “Chị chẳng có gì tặng các anh bộ đội”, tôi thì thào: “Em có sách!”. May quá, tôi có đem theo cuốn 

Ký ức ánh sáng (Nhà xuất bản Phụ nữ - 2013), tôi có viết về người chiến sỹ ra-đa trong cuộc chiến đấu 

12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội (tháng 12/1972) lúc ấy hai chị em vui vẻ đem ra tặng các anh. 

Trời đã sâm sẩm chiều, quá mù ra mưa, mảnh sân doanh trại bộ đội ướt đầm sương như trời mưa 

phùn, hai chị em tôi co ro, đứng giữa hàng quân ngũ tề chỉnh. Đôi chân thì lạnh cóng, mà khi chụp ảnh 

hai chị em mặt tươi như hoa. Vui quá, chẳng còn biết rét là gì nữa cho dù về tuổi đời, chị Nhàn và tôi 

đã được gọi là “bà già”. 

Thế rồi khi tạm biệt đơn vị bộ đội, tiếp tục dấn thân trong trời lạnh, chị em tôi thật thấm cái rét 

Tây Bắc, một cái rét mà đôi hàm răng có thể rung lên một nhịp đàn cầm cập và tay chân như tê cứng 

lại. Anh chị em địa phương hối hả đưa chúng tôi sang một khu nhà sàn để ăn cơm chiều. Khi vào trong 

nhà sàn, tuy đã được che kín gió, nhưng hơi lạnh từ dưới khe sàn vẫn luồn lên tấn công vào đôi chân 

chúng tôi. Liệu mình có thể chịu rét tiếp được chăng? Liệu mình có ốm không? Ô kìa, chuyện gì kia? 

Cùng với mâm cơm bưng ra tôi thấy có người ôm cái chăn bông to tướng. 

- Mời các chị vừa đắp chăn vừa ăn cơm! 

Chao ơi được đắp chăn bông lên đôi chân, ấm sao mà ấm thế! Từ thuở bé tới giờ tôi mới có dịp 

kỳ ngộ, thưởng thức cái vui thú ủ đôi chân vào tấm chăn bông và đôi tay lại được cầm bát cơm nóng 

hổi. Bữa cơm rừng núi với đồng bào Mộc Châu trong một đêm tháng Chạp ngoài trời Tây Bắc nhiệt độ 

xuống gần 0 độ thật là bữa cơm nhớ đời của hai chị em chúng tôi. 

Tôi không nhớ nổi bữa cơm đó có những món ăn gì? Món ăn ấn tượng nhất, hình như là vị xôi 

nếp thơm, hình như là vị thịt nướng đậm đà, hình như là một món nấu có chuối xanh có lá lốt thật bùi... 

hơn tất cả là chỉ nhớ mãi một bầu không khí ấm thật là ấm. Bầu không khí đó như truyền cho chị em tôi 

một nguồn năng lượng khác thường, không thể tính bằng calo của một bữa cơm, nguồn năng lượng ấy 

đã khiến chúng tôi bước vào một đêm giao lưu văn học sôi nổi hào hứng kéo dài tới tối khuya cùng hơn 

200 học sinh giáo viên hai huyện thuộc tỉnh Sơn La, bất chấp trời giá rét đã ngồi chật hội trường nhà 

văn hóa thị trấn Mộc Châu. 

Thời gian ngắn ngủi ở Mộc Châu đủ để chúng tôi nhìn thấy đỉnh Pha Luông, đến thăm các em 

học sinh trường dân tộc nội trú để kể chuyện về bài thơ Đi học của nhà thơ Minh Chính... và tới cột 

mốc biên giới, với nhìn xa xa tỉnh Sầm Nưa (nước Lào)... Càng thấy nhớ hơn bài Tây Tiến của nhà thơ 

Quang Dũng. Nhớ sao cái tình của đồng bào Tây Bắc với các thi nhân... Nỗi nhớ ấy khiến giờ đây, 

thỉnh thoảng chị Nhàn lại hỏi tôi: “Bao giờ mình lại lên Tây Bắc?”. 
 

18. Nguyễn Hồng Sáng. CHUYỆN TÌNH TRÊN ĐỈNH TÀ SÙA / Nguyễn Hồng Sáng // Văn hóa 

quân sự.- Tháng 12/2015.- Số 124.- Tr.45. 
 

Trong không khí se se lạnh của những ngày đầu đông; tôi có dịp đến với những cán bộ, 

chiến sỹ Lữ đoàn thông tin 604 (Quân khu 2) đang thực hiện nhiệm vụ trên các điểm cao Tây 

Bắc. Trong hành trình thú vị ấy, tôi được anh em chiến sỹ kể cho nghe về mối tình đẹp của vợ 

chồng Trung úy Đặng Quốc Việt, nhân viên Trạm thông tin Vi-ba Tà Sùa, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 

604) với cô giáo trẻ Lò Thị Tình; người dân tộc Thái, giáo viên Trường mầm non xã Tà Sùa, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

Vốn có năng khiếu văn hóa văn nghệ, lại có tài kẻ vẽ nên vào dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2012, Trung úy Đặng Quốc Việt được đơn vị cử xuống núi giúp Trường mầm non xã Tà 

Sùa xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ, rồi giúp các thầy cô trang trí khánh tiết. Trong lần 

xuống núi ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, trái tim của anh lính thông tin đã loạn nhịp trước vẻ đẹp của cô 

sinh viên thực tập Lò Thị Tình, đang học năm cuối trường cao đẳng sư phạm tỉnh nhà. Trái tìm cô giáo 

trẻ cũng xao xuyến không kém bởi sự khéo tay, hay làm của anh bộ đội. 

Sau lần gặp gỡ ấy, ngày cuối tuần nào, chàng lính trẻ Đặng Quốc Việt cũng xin phép đơn vị 

xuống núi thăm người yêu, lúc thì giúp các cô làm đồ chơi cho các cháu, dạy các cháu học bài, học hát; 
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lúc lại cùng các thầy củng cố hệ thống cơ sở vật chất cho nhà trường. Đáp lại tình cảm của người yêu, 

không ít lần, cô giáo trẻ Lò Thị Tình cũng mạnh dạn leo lên tận đỉnh Tà Sùa với độ cao gần hai nghìn 

mét so với mực nước biển để thăm các anh bộ đội thông tin. Cô thật thà chia sẻ: “Mỗi lần vượt qua 

hàng nghìn bậc đá lên với các anh bộ đội là mỗi lần em phải nằm bẹp cả ngày vì mệt. Nhưng, càng 

những lúc như thế, em càng cảm phục tinh thần, nghị lực của các anh bộ đội thông tin. Họ đã âm thầm hy 

sinh tuổi thanh xuân của mình để giữ bình yên cho những cánh sóng, giữ bình yên cho mỗi bản làng”. 

Theo thời gian, tình cảm của Đặng Quốc Việt - Lò Thị Tình cứ lớn dần rồi họ quyết định tổ 

chức đám cưới. Ngày Việt đưa Tình về quê là xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xin 

phép gia đình, dù tỏ ra khá ưng ý với cô con dâu tương lai khéo ăn, khéo nói, lại xinh xắn, ưa nhìn, 

nhưng bố mẹ anh cũng không khỏi ái ngại bởi quãng đường giữa hai gia đình quá xa xôi, sợ các con 

sau này sẽ đi lại vất vả. Nhưng trước quyết tâm của con trai và tình cảm gắn bó của đôi bạn trẻ, bố mẹ 

Việt cũng đã gật đầu ưng thuận. 

Cuối năm 2013, ngày cưới của anh bộ đội thông tin Đặng Quốc Việt với cô giáo Trường mầm 

non xã Tà Sùa Lò Thị Tình diễn ra đầm ấm, vui vẻ trước sự chứng kiến của đông đủ hai bên họ hàng, 

bạn bè, đồng nghiệp. Niềm hạnh phúc của họ như được nhân đôi khi cô con gái đầu lòng bụ bẫm, đáng 

yêu của họ chào đời đúng một năm sau ngày cưới... 

Từ khi bộ đội Việt làm rể Tà Sùa, tình cảm giữa đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương, 

trường mầm non xã nhà cũng trở nên gắn bó, khăng khít hơn. Mỗi lần Trung ủy Đặng Quốc Việt xuống 

núi thăm vợ con lại được các mẹ, các chị trong bản gửi cho khi thì bó rau, lúc lại con gà, quả chuối... 

Bà con ai cũng quý mến bộ đội Việt và coi anh như người thân ruột thịt trong nhà... 
 

19. Kiều Thiện. “KHOẢNG TRỐNG” CỦA VỰA NGÔ SƠN LA / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 08/12/2015.- Số 293.- Tr.16. 
 

“Chúng tôi về Hà Nội họp hay có dịp sang các tỉnh bạn, họ vẫn gọi đùa chúng tôi là “Vua 

ngô” bởi Sơn La lâu nay là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng ngô vào bậc nhất của cả 

nước” - ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La chia sẻ. 
BẮT ĐẦU TỪ HẠT GIỐNG 

Với tổng diện tích xấp xỉ 160.000ha đất trồng ngô và sản lượng ngô hạt hơn 670.000 tấn, Sơn La 

xứng đáng với cái tên gọi là thủ phủ của ngô Việt Nam. 

Nhưng khi nói về cây ngô, dù luôn khẳng định vai trò “nông sản mũi nhọn của Sơn La”, ông 

Nguyễn Hữu Lâm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Sơn La cho biết: Hàng năm 

diện tích cây ngô của Sơn La có thể thay đổi khá lớn bởi sự chủ động của nông dân, nhưng cây ngô vẫn 

là cây trồng chủ đạo và có sự tăng trưởng. Còn về năng suất thì ở nhiều địa bàn, chỉ riêng vụ xuân hè, 

nông dân đã đạt mức thu mỗi ha hơn 10 tấn ngô hạt, tương đương 12 - 14 tấn ngô bắp (hạt chưa tách 

khỏi cùi). Năng suất ấy đang lớn gấp gần 3 lần so với con số công bố ngô đạt 4,5 tấn/ha như mức bình 

quân chung của cả tỉnh. Nhưng cũng có những địa bàn vùng cao, năng suất ngô chỉ đạt 2,5 - 3 tấn/ha và 

người trồng ngô hầu như chỉ có tiền công chứ chưa có lợi nhuận, đấy là chưa kể khi mất mùa. 

Lý giải về sự chênh lệch năng suất ấy, ông Lâm bảo: Chúng tôi đã kinh doanh giống ngô hàng 

chục năm nay và hiện đang có rất nhiều giống ngô được cung ứng ra thị trường. Giống ngô mà chúng 

tôi cung ứng có chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhưng hầu hết nông dân Sơn La vốn nghèo nên cứ đến 

mùa vụ là không có tiền mua giống; phải mua qua tư nhân, khó tránh khỏi ngô giống ngoài luồng với 

chất lượng kém. Đó cũng là một lý do quan trọng chi phối năng suất ngô của Sơn La. Bên cạnh đó, 

màu sắc, hình khối của hạt ngô cũng như tỷ lệ dinh dưỡng trong hạt ngô là rất quan trọng khi đưa vào 

thành hàng hóa, thường được các nhà sản xuất giống ngô quan tâm để tạo sức cạnh tranh cao trên thị 

trường. Nhưng với nông dân nghèo, việc đó chưa được chú trọng bằng việc có đủ giống gieo, đúng thời 

vụ và được chậm trả tiền mua giống. Vì vậy tư nhân thường thắng thế trong cạnh tranh cung ứng giống 

và nông dân trở thành nạn nhân. 

Cũng như ông Lâm, ông Lộc Mậu Triển - Giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung 

(Mai Sơn, Sơn La) thừa nhận: Là một đơn vị sản xuất ngô giống lớn nhất các tỉnh miền núi phía Bắc và 

đã từng sản xuất ra những giống ngô rất tốt như LVN10, LVN61, VN8960... đạt năng suất trên 10 
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tấn/ha/vụ; hàng năm chúng tôi cung ứng ra thị trường hơn 1.000 tấn ngô giống, tức là chỉ đáp ứng một 

phần so với nhu cầu hơn 3.000 tấn giống ngô của nông dân Sơn La, nhưng vẫn phải chịu áp lực cạnh 

tranh rất lớn với hàng chục doanh nghiệp cung ứng khác, đó là chưa kể tới hệ thống cung ứng tư nhân 

đang len lỏi khắp các bản làng… 

Việc quá nhiều doanh nghiệp, tư thương tham gia cung ứng giống ngô với hàng chục giống ngô 

đang là lợi thế và cũng là khó khăn cho người trồng ngô Sơn La. Nông dân có thể có một số thuận lợi 

khi có nhiều doanh nghiệp tư nhân cung ứng giống, như: Giá cả cạnh tranh, được mua chịu, mua trả 

chậm... Nhưng việc cạnh tranh tự do ấy mang lại thiệt hại thì nông dân ít quan tâm: Năng suất và chất 

lượng hạt ngô. 

“Sơn La là địa bàn có nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, lớp thổ nhưỡng khác nhau nên cần 

những giống ngô hợp lý, thích ứng với các điều kiện khác nhau mới cho năng suất cao, như: Vùng khan 

hiếm nước, vùng đất dốc hay có bão, vùng mưa nhiều, vùng đất nhiều kiềm, vùng đất nhiều axít... Vì 

thế, việc cung ứng giống và vật tư nông nghiệp ở Sơn La cần phải có một doanh nghiệp chủ đạo, có đủ 

vốn lớn để cạnh tranh sâu, có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn nông dân. Doanh nghiệp cũng cần có sự 

phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, có khả năng chấp nhận “trả chậm rất lớn” để cung ứng 

giống đi liền với phân bón, vật tư cho sản xuất ngô... thì năng suất và chất lượng ngô mới cao được” - 

ông Triển nói. 
HAI “KHOẢNG TRỐNG” CẦN ĐƯỢC LẤP ĐẦY 

Hai “khoảng trống” đó là kỹ thuật trồng ngô tiên tiến và khâu bao tiêu sản phẩm. Với sản lượng 

ngô bình quân đầu người hơn 500kg/năm, mỗi năm Sơn La đưa ra thị trường hơn nửa triệu tấn ngô 

hàng hóa, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao nông dân Sơn La vẫn có 

tỷ lệ hộ nghèo rất cao? 

Điều đó có thể lý giải từ chính những người nông dân mà mỗi năm đã từng sản xuất tới 

70kg ngô giống (tương đương gần 4ha ngô) như chị Hà Thị Liên ở bản Mòn, xã Hua Nhàn, huyện 

Bắc Yên. “Nông dân chúng tôi cũng chưa biết cây ngô nào là hợp lý nhất với khí hậu, chất đất 

của vùng này. Năng suất ngô hàng năm chỉ đạt 3,3 - 4 tấn/ha nên thu hoạch xong, trừ chi phí 

chẳng lãi được bao nhiêu trong khi phân và giống đều mua chịu từ tư nhân với lãi suất cao” - chị 

Liên cho biết. 

Ông Quàng Văn Phiêu - tỷ phú từ trồng ngô ở xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, cho biết: Cây 

ngô nếu đầu tư giống, phân bón hợp lý, gieo trồng đúng vụ thì năng suất hoàn toàn có thể đạt trên 10 

tấn/ha, hàng ngàn hộ ở các xã: Chiềng Sung, Chiềng Chăn, Cò Nòi, Hát Lót... đã đạt năng suất ấy và 

xóa được nghèo, làm giàu từ cây ngô như gia đình tôi. Những hộ thành công từ sản xuất ngô là những 

hộ chịu khó học hỏi, đầu tư và được các đơn vị cung ứng giống ngô, vật tư nông nghiệp, khuyến nông 

hướng dẫn tận tình nên nắm chắc kỹ thuật. Mỗi vùng đất, mỗi vùng khí hậu, mỗi mùa vụ lại cần một 

giống ngô và cách chăm sóc khác nhau thì kết quả mới cao. Nhiều nông dân ở vùng khác lại chưa biết 

điều đó nên họ trồng ngô không có lãi hoặc lãi rất ít. 

“Các anh cứ đến với những nông dân vùng sâu đang trồng ngô, thử hỏi họ xem đó là giống 

ngô gì, kỹ thuật chăm sóc thế nào... thì hầu như họ không nắm được. Muốn nâng cao năng suất cây 

ngô, việc đầu tư trang bị lại kiến thức thâm canh cây ngô hàng hóa là rất cần thiết” - ông Phiêu 

nhận định. 

Khoảng trống lớn thứ hai trong sản xuất ngô ở Sơn La là việc tiêu thụ ngô. Hiện nay, ngoài một 

tỷ lệ rất nhỏ ngô hạt được nông dân để lại làm thức ăn chăn nuôi, hầu hết ngô Sơn La được bán ra thị 

trường. Nhưng thị trường tiêu thụ ngô của Sơn La đều do tư nhân đảm nhiệm việc thu mua, vận chuyển 

nên giá cả rất bấp bênh. Bên cạnh đó, do nhu cầu chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh nên nhu 

cầu thức ăn chăn nuôi của Sơn La rất lớn. Mặc dù thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu làm từ 

bột ngô nhưng nông dân Sơn La lại phải đi nhập nguồn thức ăn ấy, do khâu chế biến tại chỗ rất yếu kém.  

“Giá như Sơn La có được những nhà máy chế biến thức ăn gia súc thì không chỉ kích thích chăn 

nuôi phát triển mà còn góp phần tiêu thụ nông sản cho chính nông dân Sơn La. Đó là một trong những 

mong muốn từ lâu của chúng tôi” - Anh Nguyễn Văn Hưng (tiểu khu 7, phường Chiềng Sinh, thành 

phố Sơn La). 
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20. Hiếu Nguyễn. ƯỚC MƠ GIẢN DỊ CỦA CÔ GIÁO VÙNG CAO / Hiếu Nguyễn // Giáo dục và 

thời đại.- Ngày 08/12/2015.- Số 293.- Tr.8. 
 

THẤM CÁI NGHÈO NÊN TÔI THƯƠNG HỌC SINH CỦA MÌNH LẮM! 

Cô Lù Thị Kem (Trường Tiểu học Mường Bú A, Mường La, Sơn La) là một trong 194 giáo viên 

tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tuyên dương giáo viên dạy trẻ khuyết tật toàn quốc được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức mới đây. Tình yêu thương của cô với các học trò, ngoài tình cảm của một cô giáo 

yêu nghề còn là sự thấu hiểu và đồng cảm. 

Cô kể, mình sinh ra trong gia đình nông dân người dân tộc Thái, có đến 9 anh chị em, tuổi thơ 

nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, phải ăn cơm độn ngô, độn sắn là chuyện bình thường. 

Quê hương nghèo đói, lạc hậu và rất nhiều người không biết chữ đã thôi thúc cô bé Lù Thị Kem phải 

học để trở thành cô giáo; bởi chỉ có cô giáo mới đem được cái chữ đến bản làng mình. Và thế là, ngoài 

việc giúp cha mẹ việc đồng áng, tối tối, khi mẹ ngồi cán bông, kéo sợi, dệt vải, mấy bố con lại cùng 

quây quần học bài. Ước mơ làm cô giáo cứ lớn lên cùng ngày tháng một cách giản dị như thế. 

Tốt nghiệp trung học phổ thông ở tuổi 17, Lù Thị Kem làm hồ sơ xin đi học sư phạm tại Trường 

Trung học Sư phạm I Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La). Rớt nước mắt khi được xét tuyển, cầm trong tay 

chiếc giấy nhập học, cô gái trẻ hăm hở nhập học. Nhưng, khi vừa học xong năm thứ nhất thì bố bệnh 

nặng qua đời, mẹ lại mắc bệnh tràn dịch màng phổi phải nằm viện, Lù Thị Kem đã cố gắng vượt qua 

nỗi đau mất cha, vừa học vừa làm thêm đủ nghề để kiếm sống, từ phụ bán hàng cho quán giải khát, đến 

bán bánh rán, bánh mì... 

Cứ thế, 3 năm học trôi qua, Lù Thị Kem đã ra trường với kết quả học tập tốt, nhờ sự nỗ lực của 

bản thân và thầy cô, bạn bè luôn sát cánh, giúp đỡ, động viên. Đến nay, cảm giác hạnh phúc khi lần đầu 

tiên được chính thức đứng trên bục giảng Trường Tiểu học Hua Trai - nơi đặc biệt khó khăn của huyện 

Mường La - như vẫn còn nguyên vẹn. Hai năm sau, cô Lù Thị Kem được chuyển về dạy ở ngôi trường 

ngày xưa mình theo học - Trường Tiểu học Mường Bú A - và gắn bó cho đến bây giờ. Mối duyên với 

các học trò khuyết tật cũng bắt đầu từ chính mái trường này. 

“Gần 20 năm trong nghề, từng chứng kiến học sinh của mình với đôi chân trần lạnh giá, môi tím 

bầm vì giá rét nhiều khi tôi không cầm được nước mắt. Thấm thía cái nghèo, nên tôi thương các em vô 

cùng” - cô giáo Lù Thị Kem chia sẻ. 
DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT: CHỈ YÊU NGHỀ THÔI CHƯA ĐỦ 

Tính đến nay, cô Lù Thị Kem đã dạy 9 học sinh khuyết tật. Thuộc lòng từng thói quen, tính cách 

những học sinh đặc biệt này, nhưng người khiến cô nhớ nhất, cũng như trăn trở nhiều nhất là L.T.K. K 

bị điếc bẩm sinh, phát âm nhiều từ không rõ và nói ngọng. Nhà K nghèo lắm, cơm còn chẳng đủ ăn, nói 

gì đến việc mua cho con một chiếc máy trợ thính. Tình cảnh của em khiến cô Lù Thị Kem nhiều đêm 

về khó ngủ, ước: Giá như mình có đủ điều kiện để mua cho em một chiếc máy trợ thính thì tốt biết bao! 

“Nhớ những ngày đầu tiên, lúc nào K cũng bị các bạn trêu chọc. Lúc đó, K phản ứng lại rất 

mạnh, tức giận và đánh bạn. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để nói chuyện, khuyên bảo các học trò của 

mình. Thật may, sau một thời gian, các em đã hiểu ra, không chỉ dừng việc trêu chọc mà còn giúp đỡ K 

rất nhiều. 

Dù vậy, việc dạy học trò bị điếc bẩm sinh khó khăn vô cùng vì em không thể nghe nên cũng 

không thể hiểu cô nói gì. Mỗi khi muốn yêu cầu K làm gì, tôi phải nhờ học sinh bên cạnh nhắc bằng 

cách động vào người, còn tôi thì viết yêu cầu lên bảng. Cô trò cứ bên nhau như vậy và thật mừng, K 

tiến bộ rất nhanh. Cuối năm học, một số môn em đạt loại khá, mạnh dạn, tự tin hơn, hòa nhập với tất cả 

các bạn trong lớp. Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa rồi, em còn mang hoa đến tặng cô khiến tôi xúc động 

vô cùng” - cô Lù Thị Kem chia sẻ. 

Không được đào tạo bài bản về dạy trẻ khuyết tật, nhưng kinh nghiệm với đối tượng học sinh 

đặc biệt này được cô Lù Thị Kem tích lũy dần qua thời gian, bằng tất cả niềm say mê, sự tâm huyết và 

đặc biệt hơn là tình yêu thương như ruột thịt với từng học trò. 

Cô cho biết, điều đầu tiên mình thường làm là xác định đối tượng học sinh khuyết tật học hòa 

nhập trong lớp thuộc dạng khuyết tật nào; sau đó, lập kế hoạch cụ thể cho từng em rồi nhận định, bổ 

sung thêm sau mỗi tuần, mỗi tháng. Muốn giúp học sinh khuyết tật học hòa nhập, việc nắm vững đặc 
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điểm tâm sinh lý, cá tính, khả năng, nhu cầu của các em là điều tối quan trọng. Bởi có nắm được điều 

đó, giáo viên mới bố trí cho các em những công việc thật cụ thể, chi tiết phù hợp với sức mình. Bên 

cạnh đó, mỗi em lại phải có một phương pháp, hình thức tổ chức riêng. Ví dụ như, học sinh khiếm 

thính, phương pháp chủ yếu là quan sát, làm mẫu; hình thức tổ chức dạy học phần lớn là tương tác giữa 

thầy và trò... 

Không chỉ dạy kiến thức, cô Lù Thị Kem dành nhiều tâm lực rèn trẻ khuyết tật kỹ năng tự chăm 

sóc bản thân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thích ứng... Và, mỗi kỹ năng này là mỗi công phu mà không 

một cuốn sách nào, tài liệu hướng dẫn nào hoàn toàn giúp được các cô giáo, ngoài sự yêu thương, thấu 

hiểu với từng học trò. 

Trong công tác dạy trẻ khuyết tật, cô Kem và đồng nghiệp còn gặp không ít khó khăn, như: 

Chưa được tập huấn bài bản, chuyên sâu trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập; thiếu 

trang thiết bị và phương tiện hỗ trợ dành cho trẻ khuyết tật... Khắc phục khó khăn này, các thầy cô đã 

cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, dựa vào dạng tật của từng em để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp 

thời, đúng với đặc điểm của trẻ. 

“Đừng để các em có cảm giác mình bị bỏ rơi. Học sinh khuyết tật rất nhạy cảm, các em biết rõ 

người dành tình cảm yêu thương mình thực sự, và khi được các em đáp trả, người thầy mới có thể 

thành công trong công tác giáo dục” - cô Lù Thị Kem chia sẻ tâm huyết. 

Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy trẻ khuyết tật, nhiều năm liền là lao động tiên 

tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2009 - 2010), giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm học 2014 - 2015), cô 

Lù Thị Kem đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Lễ tuyên 

dương các nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu trong giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ 3, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 26/11. 
 

21. Đông Hà. TUỔI TRẺ MAI SƠN XUNG KÍCH XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP / 

Đông Hà // Tạp chí thanh niên.- Ngày 08/12/2015.- Số 45.- Tr.23. 
 

Động viên, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và lập thân lập nghiệp 

làm giàu chính đáng đang là thế mạnh của Đoàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trong thời gian qua. 

Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hiện có gần 46.000 người, trong đó thanh niên dân tộc chiếm 

84,7%, thanh niên nông thôn chiếm 82,8% và là lực lượng chủ yếu trong các hoạt động lao động, học 

tập, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. 

Xác định tuổi trẻ của huyện là lực lượng chính tham gia xây dựng quê hương Mai Sơn giàu đẹp, 

văn minh, trong những năm qua Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã tích cực đẩy mạnh 

phong trào tuổi trẻ Mai Sơn xung kích phát triển kinh tế - xã hội, lập thân lập nghiệp với nhiều hình 

thức đa dạng, phòng phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ sở đoàn và đã được đông đảo 

đoàn viên thanh niên hưởng ứng. Theo đó, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã phối hợp với Ngân 

hàng chính sách xã hội huyện làm tốt công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội với số dư 

nợ trên 71 tỷ đồng. Trong đó số thanh niên được hỗ trợ vay vốn để học tập, tạo việc làm và phát triển 

kinh tế có hơn 1.000 thanh niên đã được hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn còn xây dựng các đội, nhóm thanh niên giúp nhau làm ăn và vận 

động đoàn viên, thanh niên tự giúp vốn lẫn nhau. Tiêu biểu như các đoàn xã: Chiềng Mai, Mường 

Bằng, Cò Nòi, Chiềng Sung… qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương, nhiều mô hình thanh niên tiên 

tiến làm kinh tế giỏi như: Đồng chí Lò Văn Thức - Bí thư Đoàn xã Hát Lót; Đồng chí Tòng Văn Hòa - 

Bí thư chi đoàn bản Khiềng xã Chiềng Ve; Đồng chí Lường Văn Long - đoàn viên chi đoàn bản Nhạp 

xã Cò Nòi v.v..., mô hình trồng nấm ở Đoàn xã Chiềng Ban; Mô hình nuôi dê ở Đoàn xã Chiềng 

Sung… Ngoài ra, một số chi đoàn đã thành lập được quỹ của chi đoàn và từ nguồn quỹ đó sẽ luân 

phiên cho các hộ gia đình thanh niên khó khăn vay để phát triển kinh tế. Như cho hộ gia đình thanh 

niên vay để mua đôi dê, sau khi dê trưởng thành sẽ sinh con và được trao lại hộ gia đình thanh niên 

khác và luân phiên như vậy hay nuôi bò cũng tương tự như vậy. 

Nói về công tác hỗ trợ đoàn viên thanh niên huyện Mai Sơn lập thân, lập nghiệp làm giàu chính 

đáng trên chính mảnh đất quê hương, Phó bí thư Huyện đoàn Lò Thị Thu cho biết, để hỗ trợ cho thanh 
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niên tham gia phát triển kinh tế ngay tại địa phương, Đoàn thanh niên huyện đã thực hiện tốt việc nhận 

ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện để tạo điều kiện cho thanh niên, các hộ thanh niên 

được vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó huyện đoàn đã chỉ đạo các đoàn cơ sở xây 

dựng và nhân rộng các mô hình và những gương thanh niên điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, 

như mô hình chăn nuôi dê, nuôi lợn, VAC, phát triển cây cà phê, ngô và cây lương thực... và hầu như ở 

tất cả các đoàn xã đều có những gương thanh niên tiên tiến và một số mô hình phát triển kinh tế tốt. 

Ngoài việc hỗ trợ cho thanh niên về vốn vay, Đoàn thanh niên Huyện đoàn Mai Sơn còn khai 

thác triệt để hoạt động xã hội hóa thông qua tìm kiếm các nhà đầu tư, như: Doanh nghiệp, công ty... để 

hỗ trợ nguồn lực cho thanh niên và thực tế đã triển khai thực hiện 02 nguồn vốn hỗ trợ cho đoàn thanh 

niên các xã vùng cao biên giới để phát triển kinh tế. 

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, Huyện đoàn Mai Sơn đã chủ động phối 

hợp với các phòng, ban liên quan của huyện, như: Trung tâm dạy nghề của huyện, Phòng Lao động 

Thương binh Xã hội huyện… để tổ chức các lớp, các buổi tư vấn, dạy nghề, hướng nghiệp cho thanh 

niên giúp cho thanh niên trong việc chọn việc làm. 

Chia sẻ về sự phối hợp trong công tác dạy nghề, định hướng việc làm cho thanh niên, đồng chí 

Đào Công Dũng - Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mai Sơn cho biết thêm, 

tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật hướng nghiệp qua các lớp đào tạo ngắn 

hạn của huyện Mai Sơn tính đến 2015 trên địa bàn huyện chiếm 35%, trong đó số lao động qua đào tạo 

được cấp chứng chỉ từ trung cấp trở lên chiếm 21%. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn cho đào tạo nghề cho 

người lao động chủ yếu từ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương phân cấp và 

vốn vay Trung ương của từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ 120 của đoàn mỗi năm bổ sung 

thêm 300 đến 500 triệu đồng. Do vậy số lao động học nghề chủ yếu là thanh niên chiếm trên 80% trong 

số 1.234 người được đào tạo nghề và chủ yếu đối tượng là ưu tiên thanh niên dân tộc, thanh niên nông 

thôn chưa có việc làm. 

Bên cạnh việc dạy nghề, Huyện đoàn Mai Sơn còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện tổ chức tập huấn cho các đối tượng là tổ trưởng tiết kiệm vay vốn tại 22/22 xã, thị trấn; phối hợp 

mở 06 lớp tập huấn cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên về chuyển giao khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thú y; tiếp cận một số dự án 

của Trung ương Đoàn dành cho thanh niên về mô hình chăn nuôi mới: Chăn nuôi lợn bằng thảm lót 

điện sinh học… để qua đó tạo tiền đề cho thanh niên có kiến thức tham gia có hiệu quả chương trình 

phát triển kinh tế ngay tại địa phương. 

Để tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ và đồng hành cho đoàn viên thanh niên trong thời gian tới, 

Phó bí thư Huyện đoàn Mai Sơn Lò Thị Thu mong muốn tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho thanh niên 

tham gia phát triển kinh tế, đồng thời có thêm những cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

để thanh niên được tiếp cận các dự án, đề án nhằm triển khai thực hiện ngay tại địa phương, góp sức 

mình làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương của cha ông. 

Thông qua phong trào đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm và phát triển kinh 

tế tại địa phương sẽ tạo đà để phát huy hơn nữa vai trò sức trẻ huyện Mai Sơn trong xây dựng quê 

hương ngày càng giàu mạnh văn minh và là điều kiện để tổ chức Đoàn, Hội làm tốt hơn nữa công tác 

thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 
 

22. Nguyễn Hưng. NGÀY ĐẦU XÉT XỬ “TRÙM” MA TÚY TÀNG KEANGNAM VÀ ĐỒNG BỌN MUA 

BÁN TRÁI PHÉP GẦN 2.000 BÁNH HEROIN: NHIỀU BỊ CÁO PHỦ NHẬN LỜI KHAI CỦA TÀNG 

KEANGNAM / Nguyễn Hưng // Công an nhân dân.- Ngày 09/12/2015.- Số 3787.- Tr.8. 
 

Sáng 8/12, tại trụ sở Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã 

mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức “Tàng Keangnam”) 33 tuổi, quê xã 

Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thẩm 

phán Vũ Công Đồng làm Chủ tọa phiên tòa này. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang 

thực hành quyền công tố là ông Lê Minh Sơn và ông Đoàn Xuân Doanh. Phiên tòa có sự tham gia của 
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20 luật sư bào chữa cho 12 bị cáo trong vụ án này, trong đó Tàng Keangnam có một luật sư chỉ định là 

ông Phạm Tiến Quyển, Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh. Để đảm bảo an ninh trật tự cho phiên xử vụ án đặc 

biệt nghiêm trọng này, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo vệ 

phiên tòa. Tuy xét xử các bị cáo trong trại tạm giam nhưng người thân của các bị cáo vẫn được phép 

tham dự để theo dõi diễn biến phiên tòa. 

Đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng do Tàng Keangnam giữ vai trò 

chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành việc mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây. Các đối 

tượng trong vụ án chủ yếu là người thân trong gia đình Tàng Keangnam đã tổ chức, hình thành đường 

dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ. Các đối tượng này hoạt 

động trong thời gian dài, mua bán trót lọt số lượng ma túy rất lớn. Trong thời gian phạm tội, Tàng 

Keangnam chọn nhà bố đẻ làm nơi tập kết ma túy của các đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang từ 

Lào sang, sau đó phân chia để bán cho các đầu mối tiêu thụ. Anh ruột của Tàng Keangnam là Tráng A 

Lầu cũng chính là kẻ buôn ma túy có tiếng. Vợ của Tàng Keangnam là Giàng Thị Sua biết chồng mua 

bán ma túy nhưng đã giúp sức tích cực cho Tàng đi nhận tiền mua bán ma túy. Trong vụ án này, Lương 

Thị Thảo là đầu mối trực tiếp mua bán ma túy của Tàng Keangnam rồi bán lại cho các đối tượng khác 

kiếm lời. Thảo đã thực hiện 12 hành vi mua bán ma túy với tổng cộng 1.526 bánh heroin. Bố đẻ của 

Tàng Kengnam là Tráng A Chư và bố vợ Tàng Keangnam là Giàng A Đua cũng trực tiếp tham gia vào 

đường dây này. Đua đã nhiều lần thoát hiểm trong các vụ án khác khi đồng bọn lần lượt bị bắt và bị 

tuyên án tử hình. Đến nay, khi cả con trai, con gái, con rể đều bị bắt, riêng Đua vẫn may mắn trốn 

thoát. Trong thời gian từ năm 2009 đến 26/7/2013, Tàng Keangnam cùng đồng bọn đã mua bán trái 

phép 1.791 bánh heroin (tương đương 626.918,058g) và 553 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 51,5 

gam. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Tàng Keangnam và 11 đồng phạm bị truy tố theo 

khoản 4, điều 194, Bộ luật Hình sự có mức án cao nhất tử hình. 

Tàng Keangnam được Hội đồng xét xử thẩm vấn đầu tiên. Bị cáo thừa nhận, các cuộc giao dịch 

mua bán 40 bánh heroin vào tháng 6/2009, 47 bánh heroin vào tháng 7/2009, 50 bánh heroin vào tháng 

8/2009... Các lần giao dịch được thực hiện mỗi tháng một lần và số lượng ma túy tăng dần theo từng 

lần giao dịch. Tàng Keangnam khai: “Truớc năm 2012, cứ khi nào bị cáo Thảo giao tiền trước thì bị 

cáo mới giao hàng. Việc nhận tiền được bị cáo nhận trực tiếp tại nhà bị cáo Thảo”. Đặt vấn đề về việc 

giao dịch “hàng” có sự đều đặn từng tháng, bị cáo Tàng Keangnam: “Khi nào bị cáo Thảo yêu cầu thì 

bị cáo bán khi đấy. Việc mua bán là do hai bên tự hiểu rõ, không cần phải nói số lượng bao nhiêu. Các 

cuộc giao dịch ma túy với Thảo, tự bị cáo lấy “hàng” từ ngăn bí mật trên xe ôtô. Còn Thảo xếp các 

bánh heroin vào thùng carton. Ngoài bị cáo và Thảo thì không ai biết những giao dịch này”, Tàng 

Keangnam khai. 

Được thẩm vấn thứ hai, bị cáo Lương Thị Thảo khai rằng: “Tàng Keangnam khai không đúng. 

Mỗi lần xuống giao dịch với Thảo, Tàng đều đi hai người. Việc dỡ hàng từ xe được Tàng và một người 

khác thực hiện”. Trong những người đi cùng Tàng xuống giao hàng cho mình, bị cáo Thảo xác nhận có 

nhớ rõ Tráng A Nếnh (em nuôi của Tàng). Diễn tả lại quá trình giao hàng, bị cáo Thảo nhớ lại: “Trong 

các lần giao dịch, Tàng đi đến nhà bị cáo bằng hai loại ôtô, khi thì xe bán tải, khi thì xe bảy chỗ. Sau 

khi giao hàng xong, Tàng đi ngay. Việc giao dịch thường diễn ra vào khoảng 1lh trưa. Sau khi nhận 

hàng, bị cáo mang đi phân phối cho các đối tượng khác”. Khi Hội đồng xét xử thẩm vấn, bị cáo Nếnh 

chỉ thừa nhận có một lần lên nhà Thảo vào thời điểm năm 2013. Nếnh biện minh rằng, lần đi đó là do 

Tàng rủ bị cáo đi chơi chứ không biết đi đâu. Là quan hệ anh em nuôi nhưng Nếnh bao biện rằng, 

không biết Tàng làm gì mà có nhiều tiền như thế. Thừa nhận việc không bị ép cung, nhưng khi Chủ tọa 

phiên tòa công bố một số lời khai của Nếnh tại cơ quan điều tra như: “Trong lúc đi xe có chứa 265 

bánh heroin xuống Hà Nội cho Tàng tôi được Tàng gọi điện căn dặn, đi đường phải cẩn thận…”. Nếnh 

trả lời: “Bị cáo không biết”. Tiếp tục được thẩm vấn sau đó, bị cáo Giàng A Chờ, nguyên Phó trưởng 

bản Lũng Xá và bị cáo Tráng A Chư, nguyên Trưởng bản Lũng Xá (bố đẻ Tàng Keangnam) cũng biện 

minh rằng, không biết Tàng Keangnam làm gì, chỉ biết nghề chính là trồng ngô. 

Bị cáo Giàng Thị Sua (vợ Tàng Keangnam) được thẩm vấn cuối phiên xử. Sua trả lời: “Bị cáo 
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không được đọc cáo trạng, không biết cái gì cả”. Sua khai, bị cáo sống bằng nghề làm ruộng. Nhưng 

khi Hội đồng xét xử hỏi: “Chỉ làm ruộng thì bị cáo lấy đâu ra tiền mua căn nhà ở phường Mỗ Lao, quận 

Hà Đông trị giá 6 tỷ đồng?” thì Sua bao biện: “Căn nhà đó là do bố mẹ đẻ bị cáo cho”. Hội đồng xét xử 

hỏi tiếp: “Bố mẹ đẻ bị cáo cũng chỉ có nghề duy nhất là làm ruộng thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế để 

cho bị cáo?”. Sua trả lời lí nhí: “Bị cáo không biết”. Ngày 9/12, phiên tòa tiếp tục. 
 

Cũng xem: 

23. Hoa Đỗ. MỞ LẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM XÉT XỬ TÀNG “KEANGNAM” VÀ ĐỒNG PHẠM: ÔNG 

TRÙM VÀ “Ê KÍP”… CHỐI “ĐÂY ĐẨY” / Hoa Đỗ // Pháp luật và xã hội.- Ngày 10/12/2015.- Số 

136.- Tr.14. 
 

24. Bảo Thắng. TÀNG “KEANGNAM” NHẬN TỘI, CÁC ĐỒNG PHẠM PHẢN CUNG / Bảo 

Thắng // Tiền phong.- Ngày 10/12/2015.- Số 344.- Tr.11. 
 

25. Thế Vinh. XÉT XỬ TRÙM MA TÚY TÀNG KEANGNAM VÀ ĐỒNG BỌN: NHỮNG MÂU THUẪN 

CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ / Thế Vinh // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 11/12/2015.- Số 197.- Tr.11. 
 

26. Thảo Hà. ÁM ẢNH KÉP Ở VÙNG BIÊN / Thảo Hà // Tiền phong.- Ngày 10/12/2015.- Số 

344.- Tr.9. 
 

Vẫn dòng sông Đà xanh ngăn ngắt lượn vòng theo chân núi tạo nên bức tranh thiên nhiên 

bình yên và lãng mạn đến nao lòng nơi vùng biên Tây Bắc. Nhưng, bao câu chuyện cuộc đời từ 

đại dịch HIV và ma túy dưới những nếp nhà buồn hơn cả tiếng khóc, như mảng tối đối nhau 

chan chát với ngoài kia nắng đầu đông vàng ruộm trên những cánh đồng hoa cải. Những cái chết 

tức tưởi đến không ngờ… 
…GÁNH NẶNG KÉP Ở “CHẢO LỬA” 

Sơn La là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế. Số người nghiện 

chích ma túy, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS luôn ở ngưỡng cao đáng báo động. Điều đáng nói hơn cả 

hiểm họa từ tảng băng chìm là những người có HIV mà người khác không biết khiến bao gia đình lâm 

vào cảnh khốn cùng. 

...Ước tính mỗi năm Sơn La có thêm khoảng 600 trường hợp nhiễm HIV. Nhưng đáng lo ngại là 

càng kiểm tra, giám sát thì số người nhiễm càng gia tăng. Nhiều trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh 

HIV/AIDS ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp 

cận dịch vụ y tế. Đây là một thách thức đối với công tác dự phòng hạn chế số người nhiễm HIV mới 

hàng năm, cũng như công tác chăm sóc, điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS tại Sơn 

La. 

Ma túy là nguyên nhân sâu xa khiến HIV tăng nhanh ở vùng đất này. Hiện toàn tỉnh đang quản 

lý khoảng 8.000 người nghiện ma túy. Sau bốn năm triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, đến nay chương trình vẫn diễn ra chậm chạp và còn nhiều 

vướng mắc. Chỉ tiêu Chính phủ giao tỉnh Sơn La đến năm 2015 phải có 6.000 người nghiện được điều 

trị bằng thuốc Methadone, nhưng con số đó mới đạt khoảng 10%... 

Ông Hưởng là người gắn bó với công tác phòng chống HIV/AIDS và ma túy của Sơn La trong 

nhiều năm qua. Con người với giọng nói trầm ấm và những trăn trở đau đáu này vẫn luôn nỗ lực không 

ngừng nghỉ để vùng đất Tây Bắc trở lại bình yên. Những bản làng nơi tôi đi qua, những câu chuyện tôi 

được nghe, những mảnh đời tôi được chứng kiến cho tôi hiểu rằng khó khăn còn nhiều lắm nơi vùng 

biên này… 

Đêm đầu đông, lang thang cùng nhóm bạn ở thành phố Sơn La sau những ngày miệt mài đi thôn 

bản, cảm nhận được không khí trong lành và yên ả nơi đây. Nhưng cảm giác ấy vuột trôi khi chị chủ 

quán nói khẽ với tôi: “Cô muốn đi taxi thì cô gọi nhé, giọng con trai gọi taxi giờ này họ không đón đâu, 

họ sợ bọn nghiện gọi, ở đây nhiều người nghiện lắm”. Cả nhóm lặng người. Tôi chợt ớn lạnh khi cảm 

nhận gánh nặng kép ma túy và HIV đã thực sự tàn phá mảnh đất đẹp hoang sơ này thành nơi nguy hiểm 
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với con người. Và không ngớt trong tôi nỗi ám ảnh về những phận đời đắng đót, có thể vĩnh viễn ra đi 

khi được nuôi bằng sữa của những người thân yêu. Có giọt sữa ngon ngọt nâng giấc vào đời đến cho 

đến khi lìa cõi sống, lòng vẫn khôn nguôi ơn sâu nghĩa nặng. Nhưng ác nghiệt thay, cũng có dòng sữa 

ngọt lành ngỡ là suối nguồn nuôi dưỡng sinh linh bé nhỏ lại trở thành niềm đau vô tận… Có câu “Sảy 

cha còn chú, sảy mẹ bú dì” mà ai cũng thấm đẫm được tính nhân văn của nó, nhưng ở vùng đất khốc 

liệt này, ý nghĩa thành ngữ ấy mang một nỗi đau không cất nổi thành lời… 
 

27. Thái Hùng. XÉT XỬ TRÙM MA TÚY TRÁNG A TÀNG VÀ ĐỒNG PHẠM: ĐỀ NGHỊ 6 ÁN TỬ 

HÌNH, 6 ÁN CHUNG THÂN / Thái Hùng // Gia đình và xã hội.- Ngày 11/12/2015.- Số 148.- 

Tr.15. 
 

Ngày 10/12, ngày thứ ba của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trùm ma túy Tráng A Tàng 

(tức Tàng Keangnam, sinh năm 1982, ở tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, 

Sơn La) và đồng phạm phạm tội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy. Trong 

phần luận tội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị tòa tuyên phạt 6 án tử hình và 6 

án chung thân đối với các bị cáo. 

Theo quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Tàng Keangnam là đối tượng chủ 

mưu, cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Lai Châu và đưa xuống Bắc Giang tiêu thụ. 

Từ năm 2009, Tàng đã bán heroin cho Lương Thị Thảo. Đến khi bị bắt, Tàng đã thực hiện 13 hành vi 

buôn bán 1.791 bánh heroin và hơn 500 viên ma túy tổng hợp. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 

608.000USD. Các tài sản của Tàng Keangnam, công tố viên cũng xác định do phạm tội mà có. 

Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị mức án tử hình đối với Tàng Keangnam, 

đề nghị hình phạt bổ sung 400 - 500 triệu đồng, truy thu số tiền hơn 608.000USD sung công quỹ Nhà 

nước. Phương tiện giao dịch ma túy cũng được đề nghị sung công quỹ. Một số tang vật không liên 

quan đến hành vi phạm tội được đề nghị trả lại cho bị cáo nhưng kê biên để đảm bảo thi hành án. 

Đối với Lương Thị Thảo, công tố viên cũng đề nghị mức án tử hình, thêm hình phạt bổ sung 400 

- 500 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất chính hơn 200.000USD cũng được đề nghị sung công quỹ Nhà 

nước. Thảo là đối tượng được xác định là chủ mưu trong việc phân phối, mua bán ma túy ở Bắc 

Giang. 

Đối với Tráng A Nếnh (em nuôi của Tàng Keangnam), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh 

đề nghị tuyên mức án tử hình. Nếnh bị xác định là đối tượng đã 6 lần giúp Tàng mua bán ma túy. 

Các bị cáo: Giàng A Chờ (nguyên Phó bản Lũng Xá), Giàng A Nhà (nguyên Bí thư Chi bộ liên 

bản, là anh vợ của trùm ma túy Tàng Keangnam) và bị cáo Sồng A Lếnh cũng bị Viện kiểm sát Nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị mức án tử hình. 

Các bị cáo: Vũ Văn Lâm, Tráng A Mùa, Sùng A Lánh, Giàng Thị Sua (vợ của Tàng 

Keangnam), Tráng A Chư (bố đẻ của Tàng Keangnam) bị đề nghị mức án chung thân. Riêng Tráng A 

Ký, tổng hợp mức án đã có hiệu lực của Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội, nhận mức án tổng hợp là 

tử hình. 

Các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung từ 50 triệu đồng đến 350 triệu đồng. Số tiền thu lợi bất 

chính bị đề nghị truy thu để sung công quỹ. 
 

28. Thu Thùy. 351 ĐỘI VĂN NGHỆ THÔN, BẢN / Thu Thùy // Văn hóa.- Ngày 11/12/2015.- Số 

148.- Tr.8. 
 

20 năm qua, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Mộc Châu, Sơn La đã phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở như: Xây dựng, 

nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao, nhà trẻ, mẫu giáo, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm; các thiết chế 

văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, trong toàn huyện có 343 

nhà văn hóa cấp huyện, xã, thị trấn và bản, tiểu khu; 351 đội văn nghệ; 157 sân thể thao; 149 đội bóng 

đá, 177 đội bóng chuyền, 132 đội thể thao dân tộc; 15 chi hội Văn học nghệ thuật, Câu lạc bộ thơ; thư 
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viện huyện và điểm thư viện cơ sở; 12 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng đều hoạt động có hiệu 

quả, đã tạo ra phong trào văn hóa rộng khắp trong toàn huyện. 
 

29. Nguyễn Tuấn. THEO CHÂN CÁC CHIẾN SỸ CẢNH SÁT GIAO THÔNG “BÁM” ĐỊA 

HÌNH / Nguyễn Tuấn // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 10/12/2015.- Số 136.- Tr.7; Ngày 12/12/2015.- 

Số 137.- Tr.7. 
 

BÀI 1: “PHÒNG” HƠN CHỐNG 

Là một tỉnh miền núi, Sơn La có địa hình chủ yếu là đồi núi nên kết cấu hạ tầng giao thông 

còn thiếu và chưa đồng bộ. Điều này khiến cho công tác tuyên truyền và bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La gặp khá nhiều khó khăn. 
KHÓ KHĂN TỪ ĐỊA HÌNH ĐẾN PHONG TỤC 

Sơn La là một tỉnh miền núi có 17 xã biên giới, 305 bản với 250km đường biên giới giáp tỉnh 

Hủa Phăn và Luông Pha Bang (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). 

Hệ thống giao thông đường bộ có tổng chiều dài 9.900km, bao gồm 7 tuyến Quốc lộ dài 651km; 

17 tuyến đường tỉnh dài 912km; 143km đường đô thị; 1.740 tuyến đường huyện với chiều dài 1.996km 

và 5.916km đường xã, 282km đường chuyên dùng. Phần lớn các tuyến đường có địa hình, địa chất 

phức tạp, khiến chất lượng khai thác còn thấp, việc đi lại giữa các huyện, các xã gặp nhiều khó khăn. 

Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục người dân về ý thức 

tham gia giao thông. 

Không chỉ khó khăn về địa hình, trình độ dân trí nơi đây cũng chưa đồng đều, phần lớn là đồng 

bào dân tộc thiểu số (chiếm 82%), còn lại là người Kinh. Điều đó dẫn tới sự chênh lệch về lối sống, 

thói quen, trình độ hiểu biết, khả năng nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật đối với việc 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Chẳng hạn như thói quen uống rượu “quá đà” của hầu hết đồng bào các dân tộc, là một trong 

những nguyên nhân chính gây ra tai nạn khi tham gia giao thông. Một số phong tục tập quán của đồng 

bào dân tộc cũng gây khó khăn không nhỏ trong việc tuyên truyền về ý thức chấp hành các quy định và 

biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, như việc đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. 

Phụ nữ người Thái sau khi lấy chồng phải búi tóc lên trên đỉnh đầu (tiếng Thái gọi là “tằng 

cẩu”) và chỉ được phép bỏ “tằng cẩu” khi chồng chết. Với “tằng cẩu” trên đầu, người phụ nữ Thái khó 

có thể chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm. 

Các dân tộc khác như người Dao, người Mông..., cũng có phong tục phụ nữ búi tóc trên đỉnh 

đầu. Chiến sỹ cảnh sát giao thông thực sự khó xử khi vận động những người của các dân tộc này đội 

mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Chỉ một số ít chị em nghe theo lời tuyên truyền, chấp hành đội mũ bảo 

hiểm nhưng chỉ là khi có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, còn lại phần lớn chỉ treo ở 

xe máy để đối phó. 

Đây chỉ là hai trong nhiều khó khăn mà lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La gặp phải 

trong công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn người dân về ý thức chấp hành Luật Giao thông 

đường bộ. 

Trước những khó khăn trên, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đã nỗ lực đổi mới liên tục 

về hình thức lẫn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn người dân về Luật Giao thông 

đường bộ, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phòng đã xây dựng và đưa ra nhiều hình thức 

phong phú như lồng ghép vào chương trình sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ. Đồng thời, đưa việc 

xây dựng “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật. 

Phòng Cảnh sát giao thông cũng chủ động phối hợp với Phòng PX15 Công an tỉnh Sơn La và 

các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan chú trọng công tác tuyên truyền trực tiếp tại từng địa bàn. Cụ 

thể phát hàng nghìn tờ rơi giới thiệu và hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ đến tận tay người dân. 

Đặc biệt trong tháng an toàn giao thông hàng năm; nhiều pano, áp phích, triển lãm tranh ảnh về trật tự 

an toàn giao thông được tổ chức rầm rộ tại các trường học, những khu vực đông dân dọc tuyến quốc lộ 

và các đường giao thông nội tỉnh. 
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Đối với đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng 

những chương trình tuyên truyền riêng, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng theo từng địa bàn cụ thể 

mà không đi ngược lại nét đẹp văn hóa và phong tục tập quán. Trong đó, chú trọng vào công tác tuyên 

truyền, vận động đồng bào dân tộc đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không sử dụng rượu, bia khi 

tham gia giao thông. 

Vào các dịp lễ tết, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng nội dung tuyên truyền bằng hình thức 

thu băng, đĩa rồi giao cho cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông sử dụng xe đặc chủng tuyên truyền đến 

từng ngõ, xóm, thôn, bản cảnh báo về hiểm họa của tai nạn giao thông và quy định của pháp luật trong 

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Nhờ đó, ý thức 

tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã từng ngày được nâng cao. 

Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La, cho biết, Phòng đã in 

và cấp phát 512.150 trang tài liệu tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho 

nhân dân các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các chủ phương tiện đường thủy dọc sông Đà, sông Mã nhằm 

giáo dục và nâng cao kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. 

Suốt 3 năm qua, hơn 18.000 thông báo vi phạm đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị, trường 

học, tổ dân phố, nơi người vi phạm đang học tập hoặc công tác, để kiểm điểm giáo dục nhằm nâng cao 

ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội để phối hợp với lực lượng cảnh sát giao 

thông trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giúp những người vi phạm kể trên nhận ra 

sai phạm của mình mà tự giác chấp hành Luật Giao thông. 

Từ năm 2013 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông cùng các cấp, các ngành địa phương còn phối 

hợp với 2 doanh nghiệp sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bằng 

việc tổ chức đổi trên 20.000 mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh. 
TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đã nâng 

cao được hiểu biết và ý thức của nhân dân thuộc các dân tộc trong tỉnh về việc chấp hành Luật Giao 

thông và các quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Minh chứng là số vụ tai nạn giao thông những năm qua giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí: Giảm số 

vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và người bị thương do tai nạn giao thông gây nên. Năm 2012 

đã xảy ra 343 vụ tai nạn, làm chết 103 người, bị thương 354 người; năm 2013, có 333 vụ tai nạn, làm 

chết 101 người và bị thương 325 người; năm 2014, số vụ tai nạn giảm xuống chỉ còn 199 vụ, số người 

chết là 105 người, bị thương 177 người. Trong 10 tháng của năm 2015, số vụ tai nạn giao thông xảy ra 

trên địa bàn tỉnh chỉ dừng ở con số 125 vụ, với 69 người chết và 104 người bị thương. 

Theo Đại tá Hà, sở dĩ tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với các năm trước là do cán bộ 

chiến sỹ trong phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông. 

Phần lớn người dân đều chấp hành, không phản ứng khi bị xử lý vi phạm. 

Đại tá Hà chia sẻ thêm, công tác tuyên truyền ở Sơn La khá vất vả bởi đường sá còn xấu, 

khoảng cách giữa bản và xã còn xa, có nơi phải đi bộ cả ngày trời. Trong khi đó, việc huy động dân bản 

tham gia các buổi tuyên truyền cũng hết sức khó khăn. Để làm tốt công tác tuyên truyền, nhiều khi các 

cán bộ chiến sỹ trong phòng đã phải tự bỏ ra tiền túi ra để mua sách, mua bút tặng đồng bào khi đến 

tham gia buổi tuyên truyền. 

Chỉ trong thời gian ngắn, tỷ lệ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La đã giảm mạnh. 

Những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân 

tham gia giao thông cũng như công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội đã bước 

đầu đạt hiệu quả. Đây là một thành tích đáng ghi nhận, thể hiện sự quyết tâm của lực lượng cảnh sát 

giao thông nói riêng và lực lượng công an nhân dân tỉnh Sơn La nói chung. 

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn 

La cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã có kiến nghị với Ban An toàn giao thông các cấp, các 

ngành để tìm mẫu mũ phù hợp với phụ nữ của một số dân tộc, vừa phù hợp với phong tục tập quán vừa 

đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 

BÀI 2: TRẮNG ĐÊM CHỐNG LŨ GIÚP DÂN 
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Hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát giao thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các thôn, bản đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng 

người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. 
CHIẾN THẮNG “THỦY THẦN” CỨU DÂN 

Đó là lời chia sẻ của cụ Đàm Văn Tục, ở tiểu khu 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La, khi nói về trận lũ năm 2015. Cụ Tục nói với chúng tôi, cụ sinh trưởng ở mảnh đất này đã hơn 94 

năm nhưng chưa bao giờ cụ chứng kiến một trận lũ khủng khiếp đến như vậy. 

Nhắc đến trận lũ xảy ra rạng sáng ngày 25/6, cụ Tục vẫn không khỏi bàng hoàng. Mưa nhỏ xuất 

hiện từ tối ngày 24/6, đến rạng sáng 25/6 thì bắt đầu mưa lớn. Lũ xảy ra từ 1giờ đến 4giờ sáng, nước 

ngập lên mặt đường rồi tràn vào nhà dân. Chiếc giường cụ Tục đang nằm cứ lềnh bềnh trên mặt nước 

khiến cụ không dám bước xuống. 

Nước suối Nậm Ron dâng cao, cả khu vực trung tâm xã Tông Lạnh ngập sâu 2m. Giường cụ 

Tục trôi dần theo dòng nước ra cửa nhưng may thay cụ kịp bám chặt vào cửa sổ. Các con cụ gần đấy 

chạy ra nhưng không thể xuống để đưa cụ thoát khỏi lũ bởi dòng nước chảy xiết, mưa vẫn xối xả trút 

xuống. Cụ vô cùng hoảng sợ. 

Lực lượng cảnh sát giao thông lúc đó một mặt bố trí nhân lực đi điều tiết các tuyến giao thông, 

mặt khác lại phối hợp với lực lượng Công an huyện Thuận Châu “dầm” mình dưới dòng nước lũ để 

cứu người và tài sản của nhân dân. 

Khi ánh đèn pin của các chiến sỹ cảnh sát giao thông le lói trong đêm tối cũng là lúc cụ Tục lấy 

hết sức mình để kêu cứu. Một chiến sỹ công an phải buộc dây vào người cho các đồng đội giữ rồi men 

theo dòng nước xuống cửa sổ nhà cụ Tục. Rất may trong lúc đuối sức, cụ đã kịp thời được chiến sỹ 

cảnh sát giao thông cõng bơi ra khỏi dòng nước lũ. Cuối cùng, cụ đã được đưa lên bờ một cách an toàn. 

Chưa kịp nói lời cảm ơn thì người chiến sỹ cảnh sát giao thông đó đã phải quay lại với dòng lũ để tiếp 

tục giúp đỡ và cứu vớt những người dân khác. 

Cụ Tục vừa mừng vừa xúc động. Mừng vì cụ được cứu sống nhưng rất xúc động và cảm kích 

trước hành động quả cảm, không ngại hiểm nguy của lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát giao 

thông, để cứu sống cụ cũng như những người dân khác trước “thủy thần”. 

Giống như cụ Tục, anh Nguyễn Văn Tiến, ở tiểu khu 2 xã Tông Lạnh, cũng là một người dân 

“từ cõi chết trở về”. Khoảng 2giờ đêm hôm đó, anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng nước chảy qua trước 

cửa nhà. Anh bước xuống thấy nước đã ngập quá đầu gối. Anh vội gọi vợ con dậy rồi chạy ra khỏi nhà 

vì sợ nhà sập. Nhưng vừa ra đến cửa thì anh và vợ con đều bị cuốn trôi, anh Tiến kịp bám vào bụi tre 

gần nhà. 

Quãng thời gian 1 tiếng trên bụi tre là khoảng thời gian anh Tiến không thể nào quên. Khi ấy, 

tâm trạng của anh rất lo lắng cho vợ con, không biết có điều gì bất trắc xảy ra với họ không. Anh Tiến 

gào khóc trong đêm gọi tên vợ con nhưng không thấy tiếng trả lời. Anh gần như tuyệt vọng. 

Một chiến sỹ công an đã trấn an tinh thần bằng cách nói vợ con anh đã được đưa lên bờ an toàn 

để nghe tiếng anh trả lời nhằm xác định vị trí. Người chiến sỹ ấy đã mang dây và phao đến cứu anh. 

“Tôi thực sự không biết nói lời nào để diễn tả hết sự biết ơn của mình đối với lực lượng chiến sỹ 

công an. Nếu như không có lòng thương dân, sự dũng cảm hy sinh của các anh thì có lẽ tôi đã không 

còn được ngồi ở đây nữa. Đúng là tôi đã từ cõi chết trở về”, anh Tiến xúc động chia sẻ. 
CĂNG MÌNH CHỐNG LŨ 

Trong cơn lũ “hung dữ” đó, lực lượng Công an huyện Thuận Châu cùng với lực lượng cảnh sát 

giao thông đã huy động toàn quân và toàn lực để cùng với nhân dân chống lũ. Ngay từ khi có tin lũ về, 

lực lượng cảnh sát giao thông đã phải ứng trực 100% quân số để sẵn sàng cho công tác phân luồng, 

điều tiết giao thông, cũng như việc tham gia trực tiếp vào công tác cứu hộ cứu nạn. 

Theo Trung úy Nguyễn Xuân Toàn, cán bộ đội cảnh sát giao thông nằm trên địa bàn huyện 

Thuận Châu, anh và các đồng đội đang trực tại đơn vị thì được thông báo lũ về. Toàn đội được phân 

công điều tiết giao thông, dùng dây phản quang để chắn hai đầu đường dẫn đến điểm lũ, dọc Quốc lộ 6 

và tỉnh lộ 107 để thông báo cho người và các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này. 

Một số cán bộ trong đội tham gia cứu hộ cứu nạn cùng lực lượng Công an huyện Thuận Châu 
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men theo dây và ném áo phao cho người dân, cùng họ khuân vác đồ đạc ra khỏi khu vực ngập nước. 

Lũ không chỉ gây nguy hại cho người và hư hại, mất mát tài sản mà còn làm ngập bùn trên một 

số tuyến đường, khiến giao thông bị ngưng trệ. Phòng cảnh sát giao thông đã chỉ huy các đội cảnh sát 

giao thông nằm trên địa bàn lũ phải phân tách và phong tỏa kịp thời nơi xảy ra lũ lụt nhằm điều tiết 

giao thông, tránh ùn tắc sau mưa lũ. 

Thời điểm đó, lượng bùn ngập có những đoạn dày tới 40cm - 50cm, khiến đường khó đi và trơn 

trượt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phải huy động và sử dụng máy xúc để gạt bùn, rồi xúc lên 

thùng xe tải đã được trải bạt dứa bên trong để tránh rơi vãi ra ngoài. Máy bơm nước cũng được các 

chiến sỹ cảnh sát giao thông huy động đến để rửa đường để đảm bảo giao thông được thông suốt, các 

phương tiện giao thông đi lại thuận lợi. 

Ngoài ra, các chiến sỹ cũng giúp dân dọn dẹp nhà cửa ở những nơi nước vừa rút. Công việc hết 

sức vất vả, các chiến sỹ phải làm việc gần 20 tiếng đồng hồ mới có thể khắc phục xong một phần hậu 

quả do mưa lũ gây ra. “Tôi đã gắn bó với ngành cảnh sát giao thông được gần 6 năm nhưng đây là 

lần đầu tiên tôi được chứng kiến một trận lũ lớn đến như vậy”, Trung úy Nguyễn Xuân Toàn khẳng 

định. 

Chính hành động quyết đoán và nhanh nhạy trong công tác tham gia cứu hộ, cứu nạn đã giúp lực 

lượng công an cứu được 5 người trong tình trạng cuốn trôi như đã kể ở trên và kịp thời cứu vớt đồ đạc 

cho dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của địa phương. 

Thiếu tá Nguyễn Đức Hiếu, đội trưởng Đội tuyên truyền Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La 

cho biết, khi nhận được tin báo về tình hình mưa lũ, với cương vị là đội trưởng anh đã nhanh chóng chỉ 

huy anh em trong đội xuống địa bàn để phối hợp kịp thời với các đội cảnh sát giao thông, điều tiết giao 

thông từ xa để tránh ùn tắc kéo dài. 
NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ GIÁ 

Theo kinh nghiệm của Thiếu tá Nguyễn Đức Hiếu, khi xảy ra mưa lũ thì việc đầu tiên là phải rải 

quân từ đầu điểm lũ đến cuối điểm lũ. Đồng thời, dồn các phương tiện về một phía, tránh tình trạng 

phương tiện chen lấn để sau khi khắc phục xong hậu quả của mưa lũ, các phương tiện có thể lưu thông 

thuận lợi. 

Địa hình ở nơi ùn tắc cũng là một điểm đáng chú ý khi bố trí, điều tiết phương tiện tham gia giao 

thông. Ví dụ nếu mép đường sát với suối, vực thì không được để xe có trọng tải lớn dừng, đỗ ở đó để 

tránh gây ra sụt, lún hoặc lở đường, khiến xe bị rơi xuống vực. 

Trong mỗi tình huống phải có những giải pháp xử lý khác nhau nhưng cái quyết định phải là 

tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ, sau đó mới là sự phòng ngừa và giải pháp đối phó với 

mưa lũ. 

Anh Hiếu cho biết thêm, tại địa bàn tỉnh Sơn La, cứ thấy tình hình thời tiết mưa kéo dài quá 3 

giờ đồng hồ thì các cán bộ chiến sỹ phải trực chiến 100% quân số và sẵn sàng đến hiện trường ngay khi 

có lệnh. 

Đại tá Tống Đức Chiêm, Trưởng Công an huyện Thuận Châu, cho biết, trong năm 2015 đã xảy 

ra 4 đợt lũ lụt, trong đó có 2 đợt lũ gây hậu quả nặng nề nhất, đặc biệt là đối với huyện Thuận Châu. 

Trận lũ xảy ra rạng sáng ngày 25/6 đã khiến 7 người chết, 4 người mất tích và 3 người bị thương. 

Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi và hư hại nặng nề, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. 

Trận lũ rạng sáng ngày 20/8, do rút kinh nghiệm từ trận lũ trước, người dân đã kịp thời phòng 

chống và chạy ra khỏi nhà, giảm thiểu thiệt hại về người. Tuy nhiên, trận lũ vẫn khiến 1 người chết, 

hơn 200ha lúa mới cấy bị ngập, vỡ gần 40ha ao cá, 6 cầu tạm bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính lên đến 

trên chục tỷ đồng. 

Đại tá Chiêm cho biết thêm, trong cả 2 trận lũ, lực lượng công an huyện đã phối hợp với lực 

lượng cảnh sát giao thông ứng phó và cứu hộ, cứu nạn kịp thời, giảm thiểu thiệt hại cho người dân, đồng 

thời, cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa lũ. 
 

30. Minh Ngọc. PHIÊNG HỲ ĐÃ CÓ ĐƯỜNG TỐT, ĐIỆN SÁNG / Minh Ngọc // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 12/12/2015.- Số 297.- Tr.13. 
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Hơn 10 năm trước, Phiêng Hỳ là bản đặc biệt khó khăn của xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn 

La). Bản có gần 50 hộ người Mông, tỷ lệ hộ đói nghèo chiếm tới hơn 60%. Vào mùa mưa, muốn vào 

bản chỉ có cách đi ngựa hoặc cuốc bộ, nước sinh hoạt thiếu thốn, điện lưới quốc gia chưa được đầu tư, 

trẻ em bỏ học rất sớm… 

Nhưng hôm nay, con đường dẫn về bản Phiêng Hỳ đã được trải nhựa rộng thênh thang, giúp cho 

hành trình của chúng tôi thuận lợi hơn. Sau cái bắt tay chào đón người quen, anh Hàng A Hạ, dân bản 

Phiêng Hỳ phấn khởi khoe: “Nhà báo thấy bản đẹp hơn trước nhiều không? Nhà cửa đã vững chãi hơn, 

đường sá trong bản được bê tông hóa, điện lưới quốc gia cũng mới được đầu tư, lắp cái máy thái thức 

ăn gia súc vào, nó chạy khỏe lắm nhà báo ạ… Nếu không có trận mưa lũ kinh khủng xảy ra vài năm 

trước đây thì dân bản chẳng chịu rời bản cũ đâu. Nhớ hồi đó, sau khi bị lũ tàn phá, cán bộ xuống tuyên 

truyền, vận động ra khu tái định cư, lại xây dựng cơ sở hạ tầng trước để chúng tôi có cái so sánh, thấy 

rõ thiệt hơn nên mới đồng lòng ra bản mới”.   

Dừng tay đẩy xe cút kít, xốc lại đứa con nhỏ đang địu sau lưng, chị Giàng Thị Dâu, người dân 

bản Phiêng Hỳ cho biết: “Ngày trước cái đường chưa tốt thì phụ nữ chúng tôi cũng chỉ biết gùi hàng 

bằng lưng hay gánh hàng hóa trên vai thôi. Bây giờ đường bê tông xuyên  khắp bản, muốn vận chuyển 

gì cứ dùng xe máy, xe đẩy rất thuận lợi. Ở bản mới này, con trẻ cũng học tập tốt hơn vì có điện sáng, có 

lớp học gần nhà. Giáo viên đến dạy đi lại cũng thuận lợi hơn, chẳng lo mưa lũ tắc đường như xưa nữa”. 

Đang trò chuyện với bà con, chợt thấy cuối bản Phiêng Hỳ xuất hiện nhiều xe ô tô chở đầy ắp  

bao tải. Anh Hạ bảo: “Xe ô tô vào thu mua ngô đấy. Bây giờ cái đường tốt rồi, sóng điện thoại di động 

cũng đã phủ khắp bản. Muốn mua bán cái gì là cứ điện thoại, có người đến tận nơi trao đổi ngay. Hơn 

50 hộ dân ở bản này mỗi năm thu về cả ngàn tấn mía, tấn ngô; lại phải mua nhiều phân bón, vật tư làm 

nhà, làm mương… nên cái đường ô tô Nhà nước mới làm này giúp chúng tôi nhiều lắm. Trẻ em ở đây 

bây giờ cũng không bỏ học nữa đâu. Bản đã có người đầu tiên tốt nghiệp đại học được 2 tháng nay rồi 

nhà báo à”.  
 

31. Hùng Ngọc Thành. NƯỚC SẠCH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI SƠN 

LA / Hùng Ngọc Thành // Nhân dân.- Ngày 13/12/2015.- Tr.2. 
 

Thời gian qua, công tác cấp nước hợp vệ sinh cho người dân vùng nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Sơn La đã và đang thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc 

sống của người dân. 

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La Nguyễn Tường 

Thuật cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có hơn 81% số người dân nông thôn được sử dụng 

nước hợp vệ sinh; chất lượng nước dùng ngày càng nâng cao, hầu hết các công trình cấp nước qua hệ 

thống lọc, số lượng nước cấp cho các hộ gia đình sử dụng ngày càng nhiều. Cùng với đó, trên địa bàn 

số hộ nông thôn có hố tiêu hợp vệ sinh đạt 50%, số hộ chăn nuôi có chuồng trại gia súc được thu gom 

phân xử lý hợp vệ sinh đạt 34%. Có thể nói, việc thực hiện cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn 

trên địa bàn đã thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng 

nông thôn; nâng cao dân trí và cải thiện hành vi cá nhân. Bên cạnh đó là sức khỏe của nhân dân ngày 

càng được nâng cao, các bệnh liên quan về nước giảm rõ rệt; các tập quán lạc hậu ở nông thôn, miền 

núi trên địa bàn về sử dụng nước, chăn nuôi gia súc đã thay đổi theo hướng tích cực. 

Để có được kết quả đó là do Sơn La đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến cơ sở về 

công tác cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn. Các phương pháp truyền thông với nhiều hình thức 

phù hợp, phong phú giúp người dân nâng cao hiệu quả thực hiện; đồng thời, thay đổi ý thức sử dụng 

nước sạch, các tập quán lạc hậu về sử dụng nhà tiêu theo hướng tích cực. Hơn nữa, Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cũng thường xuyên nâng cao chất lượng nước sinh hoạt, giải 

pháp thu và dẫn nước phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán sử dụng nước. Đến nay đã 

xây dựng được hình thức chuyển đổi từ cấp nước qua bể công cộng sang cấp nước tới hộ gia đình có 

đồng hồ đo đếm, thu phí sử dụng nước; ứng dụng các công nghệ tự điều chế cờ-lo từ muối ăn, lọc áp 

lực đa tầng, thu nước ngầm tầng nông bằng băng thu nước... 
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Hơn nữa, việc xã hội hóa cấp nước đã hình thành được một số mô hình về tổ chức quản lý, vận 

hành các công trình cấp nước như tổ quản lý, ban quản lý, tư nhân quản lý và Trung tâm Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý tạo nền tảng xây dựng thị trường nước sạch. Đồng thời, huy 

động được sự tham gia của người dân xây dựng công trình cấp nước ngay từ khâu đề xuất, lựa chọn 

giải pháp, hình thức cấp nước, tham gia đóng góp công sức, kinh phí xây dựng, giám sát thi công và 

quản lý công trình. Một trong những thành công trong việc cấp nước đến người dân vùng nông thôn 

trên địa bàn tỉnh là việc thực hiện tốt công tác quản lý sau đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn các chủ đầu tư 

đã thực hiện bàn giao công trình cho các UBND, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác dịch vụ cấp nước, doanh 

nghiệp và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực tiếp quản lý vận hành theo quy 

định. Trong đó riêng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp doanh nghiệp 

quản lý 14 công trình cấp nước tập trung với khoảng 6.480 hộ sử dụng. 

Chị Điêu Thị Lả ở điểm tái định cư Noong Cốc, phường Chiềng An, thành phố Sơn La (Sơn La) 

cho biết: “Từ khi được sử dụng nước hợp vệ sinh, đời sống của gia đình tôi có nhiều thay đổi. Hiện 

nay, nguồn nước hợp vệ sinh đến tận nhà, bảo đảm cho sinh hoạt hằng ngày. Gia đình tôi không còn lo 

lắng vì sử dụng nước không hợp vệ sinh nữa”. Chị Hà Thị Lạng ở điểm tái định cư Noong Cốc, phường 

Chiềng An, thành phố Sơn La chia sẻ: “Từ ngày được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, gia đình chị 

và người dân rất phấn khởi, không còn lo lắng vì nguồn nước ngầm không bảo đảm. Điều này, chắc 

chắn sẽ giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe cho gia đình và người dân trên địa bàn”. 

Tuy nhiên, công tác cấp nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, như chất 

lượng nước chưa đạt chuẩn, đầu tư chưa gắn với quản lý khai thác phát huy hiệu quả lâu dài; quản lý 

chất lượng nước chưa được giám sát, đánh giá thường xuyên đúng quy định; còn hơn 15% các công 

trình hoạt động kém hiệu quả. Công tác quy hoạch, kế hoạch chưa đánh giá, lường trước các biến động 

về điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế - xã hội dẫn đến nhu cầu chưa sát với các diễn biến; việc xã hội 

hóa về quản lý, khai thác công trình cấp nước tuy đã triển khai, hình thành nhưng sự tham gia từ khối 

doanh nghiệp và tư nhân còn thấp; không có vốn lưu động dành cho quản lý khai thác; không chủ động 

trong nâng cấp, sửa chữa lớn. Vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới tuy được quan tâm, xây 

dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng, song số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh còn thấp so với bình 

quân chung toàn tỉnh; mô hình công nghệ, kỹ thuật cấp nước và công trình vệ sinh môi trường chưa đa 

dạng, phong phú, gây khó khăn trong quản lý vận hành... 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sơn La phấn đấu 95% số hộ dân nông thôn được cấp 

nước hợp vệ sinh; 90% số gia đình sử dụng hố tiêu hợp vệ sinh; 100% số nhà trẻ, mẫu giáo và trường 

học phổ thông được cấp nước và có nhà tiêu đạt tiêu chuẩn. Để làm được điều đó, Sơn La sẽ đẩy mạnh 

công tác truyền thông giáo dục cộng đồng, tạo bước chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng dân cư; 

triển khai tốt cơ chế đầu tư và quản lý các công trình cấp nước sau đầu tư; lựa chọn các hình thức công 

nghệ lọc nước, cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với từng vùng, từng xã, bản và từng 

dân tộc; đầu tư các công trình theo hướng nâng cao chất lượng nước và vệ sinh nông thôn, bảo đảm về 

chất lượng, số lượng theo quy định… 
 

32. Giang Thanh. LỜI NÓI SAU CÙNG, TÀNG “KEANGNAM” VÀ VỢ: “ĐÒI” NHÀ VÀ XE / Giang 

Thanh // Pháp luật và xã hội.- Ngày 13-19/12/2015.- Số 79.- Tr.21. 
 

Được nói lời sau cùng, bị cáo Tráng A Tàng (còn gọi là Tàng Keangnam) đề nghị được trả 

lại tài sản. Phút cuối, Tàng vẫn khẳng định chỉ duy nhất mình phạm tội. Trong phần tự bào 

chữa, vợ bị cáo Tàng “Keangnam” xin lại căn nhà ở quận Hà Đông, Hà Nội đã bị niêm phong để 

các con có chỗ ăn học. 
ĐIỆP KHÚC “KHÔNG BIẾT, KHÔNG NHỚ” 

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm đã thực hiện 

13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. Tại tòa, Tàng thừa nhận, từ 

tháng 8/2009 bắt đầu bán cho Lương Thị Thảo 50 bánh heroin và hưởng lợi 5 triệu đồng/bánh. Tiếp đó, 

cũng trong tháng 8, Tàng bán cho Thảo 60 bánh, giao hàng tại nhà. Cuối 2010, Thảo lại tiếp tục gọi cho 

Tàng yêu cầu giao 120 bánh. Tàng khai, nếu Thảo có nhu cầu mua bao nhiêu đều đáp ứng hết. Lần giao 
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dịch sau bao giờ lượng ma túy cũng nhiều hơn lần trước. Những lần đầu, Thảo chuyển tiền trước cho 

Tàng tại nhà riêng của mình. Sau khi nhận được tiền, Tàng mới gom hàng từ bên Lào về, giao trực tiếp 

cho Thảo. 

Cũng theo lời Tàng, từ 2012, Thảo tiếp tục mua của Tàng 172 bánh. Lần này sau nhiều lần giao 

dịch có “uy tín”, Tàng cho Thảo nợ toàn bộ số tiền với lý do: Bồ của Thảo bị bắt nên chưa sẵn tiền. Sau 

khi nhận hàng, tầm 3 - 7 ngày, đối tượng Thảo mới chuyển tiền. “Bị cáo có biết buôn bán ma túy là 

nguy hiểm và pháp luật cấm hay không?” - Chủ tọa phiên tòa đặt câu hỏi. Bị cáo không biết - Tráng A 

Tàng lạnh lùng trả lời. Thế sao lại sửa xe, đóng thùng để cất giấu ma túy? - Chủ tọa phiên tòa tiếp tục 

chất vấn. Bị cáo sợ cướp. Ma túy cũng là tiền! - Tàng điềm tĩnh đối đáp. 

Chủ tọa tiếp tục hỏi về số tài sản mà vợ chồng ông trùm ma túy này đang sở hữu. Theo đó, ngoài 

ngôi nhà cao tầng đang xây dựng ở thị trấn Mộc Châu - Sơn La, vợ chồng Tàng còn sở hữu một căn 

biệt thự ở Mỗ Lao (Hà Đông, Hà Nội). Ngôi nhà này, theo bị cáo là thuộc sở hữu của vợ mình. Hỏi 

Tàng, vợ у là Giàng Thị Sua không có công việc ổn định, tiền đâu để mua biệt thự thì Tráng A Tàng 

bảo: “Tiền mua nhà là của bố mẹ vợ cho, vợ bị cáo không làm gì cả”. 

Còn bị cáo Sùng A Lánh theo tài liệu cáo buộc thể hiện, Lánh đã tham gia buôn bán trái phép 

200 bánh heroin vào tháng 2/2013. Tuy nhiên, tại phiên xử, bị cáo này phản cung, cho rằng: “Do bị cáo 

bị ép buộc, bức xúc quá nên khai lung tung”. Thấy vậy, một thành viên Hội đồng xét xử lên tiếng: 

“Khai lung tung thì hôm nay khai như này, ngày mai sẽ khai khác. Lung tung gì mà nhớ từng biển số 

xe, màu sơn?”. Nghe đến đây, bị cáo tỏ ra đuối lý, lặp lại câu nói ban đầu: “Bị cáo bức xúc nên khai 

lung tung”. 
TRANH LUẬN NẢY LỬA 

Tranh luận về hành vi của bị cáo Sua khi cùng chồng vận chuyển 265 bánh heroin, bị bắt hồi 

giữa năm 2013, các luật sư khẳng định thiếu căn cứ thuyết phục. Theo lời bào chữa, thời điểm đó bị 

cáo Tàng vừa dứt cơn ốm, khi chưa thật khỏe thì nhận được điện thoại từ Lương Thị Thảo (Bắc Giang) 

đề nghị chuyển “hàng”. “Do lo lắng đến sức khỏe của chồng, Sua đã đi cùng để chăm sóc”, luật sư Vân 

lập luận. Để chứng minh việc đồng phạm của Sua, cơ quan truy tố cho rằng, khi những người dân tộc 

Mông chuyển ma túy đến nhà cho Tàng, Giàng Thị Sua không phản đối, còn cơm nước chu đáo. Tuy 

nhiên, “phản pháo” quan điểm trên, 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Sua khẳng định, việc cơm nước khi 

khách đến nhà là một hoạt động bình thường của những người dân tộc, đó là một nghi lễ tiếp khách chu 

đáo, không đủ cơ sở quy kết dấu hiệu đồng phạm. 

Ở hầu hết các bài bào chữa, luật sư đều cho rằng, chưa đủ căn cứ để khẳng định bị cáo phạm tội 

mua bán trái phép chất ma túy. Đơn cử tình huống của bị cáo Giàng A Chờ. Bị cáo này từng là công an 

viên, phó bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Khi vụ án bị điều tra, cơ quan 

chức năng đã quy kết Chờ đã 4 lần tham gia buôn bán hàng trăm bánh ma túy cùng Tàng Keangnam. Ở 

phiên xử, Chờ bị đề nghị mức án tử hình từ cơ quan truy tố. Cho rằng thân chủ của mình không phạm 

tội, luật sư Trịnh Văn Toàn phân tích, quá trình xét xử, bị cáo Chờ khai nhận đã từng bị ép cung tại cơ 

quan điều tra. Do vậy, cần xem xét lại tính chân thực của những lời khai của Chờ và các lời khai khác 

liên quan. 

Hoặc trường hợp bị cáo Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng), ở phần tự bào chữa, Nếnh cho rằng cơ 

quan truy tố kết luận bị cáo từng 6 lần giúp sức Tàng mua bán ma túy là không đúng. “Bị cáo cũng 

không có tiền để mua bán ma túy” - bị cáo Nếnh khai nhận. Cũng như nhiều bài bào chữa khác, luật sư 

Giang Hồng Thanh khi tranh luận về hành vi phạm tội của bị cáo Nếnh đã nhấn mạnh, trong biên bản 

bắt quả tang “thương vụ” vận chuyển, mua bán 265 bánh heroin hồi tháng 7/2013, không đủ cơ sở 

chứng minh Nếnh mua bán ma túy. 

Trình bày gia cảnh của bị cáo, luật sư cho rằng, việc đề nghị mức án tử hình đối với Tráng A 

Nếnh là quá nặng. Bị cáo hiện đang có 3 con nhỏ. Nếu tử hình Nếnh, việc giáo dưỡng những người con 

này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, do vậy, mong Hội đồng xét xử xem xét. Trường hợp “đầu nậu” Lương 

Thị Thảo, bị cáo này tỏ vẻ ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến 

các tình tiết giảm nhẹ để sớm về chăm sóc các con. Luật sư của bị cáo Thảo đưa ra chi tiết: Bị cáo này 

đã chủ động làm đơn, hỗ trợ lực lượng chức năng phá án, do vậy, cần coi đó là tình tiết quan trọng khi  



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2015 32 

lượng hình cho bị cáo. 
LỜI NÓI SAU CÙNG LÀ “ĐÒI” NHÀ VÀ XE 

Trước khi kết thúc phiên tòa xét xử vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy do Tráng A Tàng cầm 

đầu, Hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời cuối cùng. Hầu hết các bị cáo đều xin giảm nhẹ mức 

hình phạt để có điều kiện về chăm sóc con cái, gia đình. Được nói lời sau cùng, bị cáo Tráng A Tàng đề 

nghị được trả lại tài sản. Phút cuối, Tàng vẫn khăng khăng khẳng định chỉ duy nhất mình phạm tội; bố, 

vợ và em nuôi của mình không phạm tội. 

Luật sư Trần Sĩ Tiến - bào chữa cho bị cáo Lương Thị Thảo cho rằng, bị cáo đã có những hành 

động tích cực trong việc phá vụ án Tàng Keangnam; chủ động làm đơn để lập công chuộc tội; chủ động 

gọi điện cho Tàng chuyển 265 bánh heroin để lực lượng công an bắt quả tang. Cũng theo luật sư Tiến, 

hoàn cảnh của bị cáo Thảo khá đáng thương. Bị cáo Thảo ly hôn chồng từ lâu, một mình nuôi con nhỏ 

và chăm sóc bố mẹ già. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm mức hình phạt cho bị cáo. Khi được chủ 

tọa phiên tòa cho phép bào chữa, bị cáo Thảo khóc: “Bị cáo xin Hội đồng xét xử được nhận mức án 

nhẹ nhất để có thể sớm ra tù nuôi dạy con cái học hành và phụng dưỡng bố mẹ già”. 

Bào chữa cho bị cáo Giàng Thị Sua - vợ của ông trùm Tàng Keangnam, luật sư Nguyễn Hồng 

Vân đưa ra quan điểm không đồng ý với cáo buộc Sua thực hiện hành vi mua bán trái phép 265 bánh 

heroin. Luật sư Vân đưa ra luận cứ: Thời điểm khám xét, Sua ngồi trên xe cùng Tàng Keangnam và 

trên xe này không có ma túy (xe chở 265 bánh heroin do Tráng A Nếnh lái). 

“Trên thực tế, trong chuyến vận chuyển 265 bánh heroin và bị bắt, Tàng Keangnam vừa nằm 

viện được vài ngày sau đó nhận được điện thoại của Lương Thị Thảo nên trực tiếp đi chuyển heroin. 

Việc đi theo chồng vì lo sức khỏe liệu có chính đáng không” - luật sư bày tỏ quan điểm. Còn về hành vi 

Sua nấu cơm để cho những người Mông vận chuyển ma túy cho Tàng Keangnam, luật sư cho rằng, đây 

chưa thể là cơ sở để quy kết bị cáo tội đồng phạm. Việc khách đến nhà, vợ nấu cơm phục vụ khách của 

chồng là chuyện bình thường của người dân tộc. 

Luật sư Vân cho hay, chưa đủ cơ sở pháp lý để buộc tội Giàng Thị Sua đồng phạm với Tàng 

Keangnam. Theo nguyên tắc, khi chưa thể chứng minh được hành vi phạm tội thì cần xét xử theo 

hướng có lợi cho bị cáo. Bổ sung cho phần bào chữa của mình, cũng giống như Lương Thị Thảo, bị cáo 

Giàng Thị Sua mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để về với các con. “Bây giờ mấy đứa con 

nhỏ của bị cáo không có ai chăm sóc cả. Mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo” - Giàng Thị Sua 

nước mắt lã chã nói. 
 

33. Nguyễn Hưng. SỐ PHẬN NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CUỘC ĐỜI TRÙM MA TÚY TÀNG 

KEANGNAM / Nguyễn Hưng // Công an nhân dân.- Ngày 14/12/2015.- Số 3792.- Tr.5. 
  

Sau hai ngày cuối tuần nghỉ nghị án, sáng 14/12, phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Tàng 

Keangnam cùng đồng bọn về tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng gần 2.000 bánh heroin 

sẽ kết thúc với phần tuyên án. Kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền 

công tố giữ nguyên quan điểm đề nghị bảy án tử hình, trong đó có Tàng Keangnam và Lương Thị 

Thảo; đề nghị năm án chung thân, trong đó có Giàng Thị Sua (vợ Tàng Keangnam). 

Theo dõi diễn biến trong bốn ngày xét xử vụ án này, chúng tôi thấy bị cáo Giàng Thị Sua chưa 

một lần thành khẩn nhận tội. Các câu trả lời của Sua trước Hội đồng xét xử đều lặp lại có chủ ý như “Bị 

cáo không biết chồng bị cáo làm gì. Tài sản của gia đình bị cáo có được đều do trồng mận, trồng ngô. 

Nếu chồng bị cáo làm gì có tội thì chồng bị cáo phải chịu thôi. Xin Hội đồng xét xử cho bị cáo sớm về 

nhà với con của bị cáo…”. Những lời khai này trái ngược hoàn toàn với lời khai của Sua trong quá 

trình điều tra. Tại cơ quan điều tra, Sua khai, biết rõ Tàng Keangnam và Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng) 

chở 265 bánh heroin và hơn 500 viên ma túy tổng hợp giao cho Lương Thị Thảo. Lúc đó, Sua xin đi 

cùng với mục đích sau khi giao ma túy xong thì Sua cầm tiền về. Ngoài ra, Sua còn đi hai lần với Tàng 

Keangnam giao ma túy cho Thảo và nhận tiền. Không chỉ khai nhận trước cơ quan điều tra, mà trong 

một lần Tàng Keangnam, Sua và Nếnh đi ôtô chở theo 265 bánh heroin và hơn 500 viên ma túy tổng   

hợp để giao cho Thảo đã bị cơ quan công an bắt quả tang. 

Khi Hội đồng xét xử hỏi về nguồn gốc số tài sản mà vợ chồng bị cáo đang sở hữu, trong đó có   
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căn nhà bảy tầng tựa vào “Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội ” trị giá 6 tỷ đồng đang bị kê biên để phục vụ 

điều tra, Sua khai, việc mua căn nhà là do bố đẻ bị cáo cho tiền. Hội đồng xét xử hỏi tiếp: “Bố mẹ đẻ 

cũng làm ruộng như bị cáo thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế để cho bị cáo?”, Sua trả lời lí nhí: “Bị cáo 

không biết”. Xin nói thêm rằng, bố đẻ của Sua chính là Giàng A Đua cũng trực tiếp tham gia vào 

đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Đua đã nhiều lần thoát hiểm trong các vụ án ma túy 

khác khi đồng bọn lần lượt bị bắt và bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình. Đến nay, khi cả  con gái 

và con rể đều bị bắt và đưa ra xét xử thì Đua vẫn may mắn trốn thoát. Trước sự quanh co chối tội của 

Sua, Hội đồng xét xử đã dẫn chứng lời khai của Sua và lời khai của bố đẻ Tàng Keangnam là bị cáo 

Tráng A Chư tại cơ quan điều tra là “Nhà và xe là của Tàng Keanganam. Số tiền Tàng có được để mua 

nhà và mua xe là do mua bán ma túy”. 

Quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ lời khai của Tàng Keangnam về nguồn gốc tài 

sản của bị cáo đang bị thu giữ là bốn xe ôtô, trong đó có một xe Lexus, hai xe hiệu Toyota, Tàng 

Keangnam còn bị thu giữ nhiều tài sản nhà đất có giá trị lớn. Đáng chú ý là trong số tài sản bị thu giữ, 

Tàng Keangnam chơi rất sang khi khai rằng, đã bỏ tiền mua tượng thân con hoẵng, đầu con gà trị giá 

5.000USD; cặp kính đeo mắt trị giá 4.000USD. Về quyền sở hữu hàng chục mảnh đất, trong đó có căn 

nhà bảy tầng tựa vào “Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội” và xe ôtô trị giá tiền tỷ, Tàng Keangnam khai “Số 

tài sản đó là do bị cáo đi buôn… mận từ năm 2000 mà có”. Câu trả lời của Tàng Keangnam về nguồn 

gốc tài sản khổng lồ đang bị kê biên hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai của vợ và bố đẻ Tàng Keangnam 

tại cơ quan điều tra. Về hành vi giao dịch tiền mua bán ma túy, bị cáo Thảo khai thêm, mỗi khi thực 

hiện giao dịch mua bán ma túy, Tàng Keangnam và đồng bọn thường tháo heroin trên xe ô tô đã được 

xếp vào ba túi va ly có tay kéo để bàn giao cho Thảo. Sau khi nhận và bàn giao “hàng” cho các đầu 

mối, Thảo cho tiền (mỗi lần hàng chục tỷ đồng) vào va ly mang lên Hà Nội trả cho Tàng Keangnam. 

“Do tin tưởng bị cáo nên Tàng Keangnam không bao giờ đếm tiền bị cáo đưa. Trong 12 lần bị cáo thực 

hiện giao dịch ma túy với Tàng Keangnam, số lượng giao dịch ma túy liên tục tăng dần về số lượng từ 

hàng chục bánh lên hàng trăm bánh”, Thảo khai trước tòa. 

Tham gia xét hỏi về hành vi phạm tội của Sua, đại diện viện kiểm sát cho biết, bản thân Sua 

nhiều lần khẳng định, trong quá trình điều tra, bị cáo không bị ép cung và bị cáo cũng hiểu rõ tiếng 

Kinh. Thế nên một số lời khai của Sua tại phiên xử này trái ngược với lời khai của chính bị cáo tại cơ 

quan điều tra nên không có căn cứ chấp nhận. Theo đại diện viện kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Sua 

đã thực hiện hai hành vi phạm tội. Thứ nhất, cùng Tàng Keangnam tham gia chuyển ma túy cho bị cáo 

Thảo. Thứ hai, sau khi các đối tượng người Mông vận chuyển ma túy đến nhà thì Sua có hành vi phục 

vụ nấu nướng cho các đối tượng này ăn uống. Điều này thể hiện rõ Sua có hành vi giúp sức cho Tàng 

Keangnam và đồng bọn.Vậy nên việc truy tố Sua tham gia vào vụ án này với vai trò đồng phạm là có 

căn cứ. Chính từ việc Sua tham gia tích cực cùng chồng và đồng bọn của Tàng Keangnam nên các tài 

sản lớn mà Tàng Keangnam có được từ năm 2008 đến khi bị bắt đều từ việc mua bán trái phép chất ma 

túy cần tịch thu, sung công quỹ Nhà nước. Như một hệ quả tất yếu, hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm 

trọng của Tàng Keangnam và đồng bọn, trong đó có Giàng Thị Sua sẽ bị pháp luật trừng phạt xứng với 

tội danh. Mức án tử hình đối với Tàng Keangnam và mức án tù chung thân đối với Giàng Thị Sua mà 

đại diện viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo này là hoàn toàn xứng đáng với 

hành vi phạm tội mà vợ chồng Tàng Keangnam và Giàng Thị Sua đã gây ra.  

Như báo công an nhân dân đã phản ánh trước đó, đây là vụ mua bán trái phép chất ma túy đặc 

biệt nghiêm trọng do Tàng Keangnam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành việc mua bán 

trái phép chất ma túy trong đường dây. Các đối tượng khác trong vụ án chủ yếu là người thân trong gia 

đình Tàng Keangnam đã tổ chức, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào qua Sơn 

La về Bắc Giang tiêu thụ. Các đối tượng này hoạt động trong thời gian dài, mua bán trót lọt số lượng 

ma túy rất lớn. Trong thời gian phạm tội, Tàng Keangnam chọn nhà bố đẻ, nguyên trưởng bản Lũng Xá 

làm nơi tập kết ma túy của các đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang từ Lào sang, sau đó phân chia 

để bán cho các đầu mối tiêu thụ. Trong thời gian từ năm 2009 đến 26/7/2013, Tàng Keangnam cùng 

đồng bọn đã mua bán trái phép 1.791 bánh heroin (tương đương 626.918,058g) và 553 viên ma túy 

tổng hợp có trọng lượng 51,5 gam. 
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Sau một tuần xét xử và nghị án, ngày 14/12, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã 

quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án trùm ma túy Tàng “Keangnam” và đồng phạm buôn bán 

gần 2.000 bánh heroin, do quá trình thẩm vấn tại tòa xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến vụ án 

không thể làm rõ ngay tại phiên tòa. 

Đây là lần thứ 2, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ 

sung. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/8/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định trả 

hồ sơ vụ án cũng vì lý do một số tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ, khi Tàng “Keangnam” và một 

số đồng phạm có lời khai mâu thuẫn nhau. 

Theo dự kiến, sáng 14/12, Hội đồng xét xử chính chức tuyên án nhưng Hội đồng xét xử đã quyết 

định quay lại phần xét hỏi bổ sung để làm rõ thêm hành vi của các bị cáo. 

Làm rõ hành vi liên quan đến chuyến buôn bán 265 bánh heroin, theo Tàng “Keangnam” khai, 

sau khi Lương Thị Thảo đặt hàng, Tàng đã gọi điện sang Lào để lấy 265 bánh heroin và đó là thời điểm 

hồi tháng 5/2013. Theo lời Tàng, một mình Tàng bỏ ma túy vào cánh cửa xe, dùng kích nâng lên để 

nhồi ma túy vào ngăn bí mật. Công việc này Tàng chỉ làm trong 90 phút là xong. Trước nghi vấn Tráng 

A Nếnh (em nuôi của Tàng “Keangnam” giúp Tàng giấu ma túy, Tàng khẳng định, chỉ một mình thực 

hiện. Tàng cũng cho rằng, các đối tượng người Lào cũng không giúp Tàng giấu ma túy. Chiếc xe ô tô 

giấu ma túy Tàng không để ở trong nhà, do có ô tô khác nên không cần sử dụng. Cũng theo Tàng, các 

đối tượng người Lào sau khi chuyển ma túy xong, họ ra về chứ không ở lại ăn cơm. Tàng cũng cho 

hay, bố đẻ của Tàng là Tráng A Chư cũng không có mặt ở đó. 

Liên quan đến hành vi bị kê biên tài sản, trả lời câu hỏi của luật sư, Tàng “Keangnam” cho biết, 

tài sản ở Tiểu khu 70, thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu được Tàng mua từ năm 2007. Tài sản ở 

khu Tiền Tiến mua từ năm 2006, căn biệt thự ở khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội mua từ năm 

2013. Theo Tàng, số tài sản này hình thành trước khi Tàng buôn bán ma túy. Đây là một trong số tài 

sản của Tàng và vợ bị cáo buộc do buôn bán ma túy mà có, hiện tại đang bị kê biên. 

Tại tòa sáng 14/12, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ hành vi mua bán trái phép 200 bánh heroin 

của Giàng A Nhà, Sùng A Lánh. Tuy nhiên cả hai bị cáo này đều phủ nhận cáo trạng và cho rằng các bị 

cáo không tham gia buôn bán ma túy. 

Về phần mình, bị cáo Giàng A Nhà cũng phủ nhận cáo buộc liên quan đến hành vi buôn bán 310 

bánh heroin. “Bị cáo không làm gì, bị cáo không buôn bán ma túy với ai…”, bị cáo Giàng A Nhà trình 

bày. Khi Hội đồng xét xử hỏi việc Giàng A Nhà đã từng thừa nhận hành vi buôn bán 60 bánh heroin thì 

lúc này bị cáo Nhà cho rằng, bị cáo lỡ mồm nhận. Làm rõ hành vi mua bán trái phép 200 bánh heroin 

vào đầu năm 2013, Sùng A Lánh cho rằng, Lánh chưa gặp Nhà bao giờ. Lánh không liên quan đến 

hành vi mua bán 200 bánh heroin như cáo trạng truy tố. Tại phiên tòa ngày 14/12, Hội đồng xét xử 

cũng xét hỏi bổ sung một số đồng phạm của Tàng “Keangnam” như: Tráng A Ký, Giàng A Chờ, Tráng 

A Nếnh... tuy nhiên, hầu hết các bị cáo đều phủ nhận hành vi buôn bán ma túy. 

Nêu quan điểm tại phần xét hỏi bổ sung, đại diện viện kiểm sát khẳng định, trong quá trình xét 

xử vụ án, việc xét hỏi bổ sung phần lớn các bị cáo đều chối tội tại phiên tòa. Bản chất của các bị cáo là 

chối tội đến cùng. Nhiều bị cáo bị bắt quả tang còn chối tội. Tuy nhiên, viện kiểm sát quyết định giữ 

nguyên quan điểm luận tội đối với các bị cáo.  

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra nhận định, qua quá trình 

thẩm vấn tại phiên tòa, xét thấy một số chứng cứ liên quan đến một số bị cáo chưa đầy đủ. Tại tòa, lời 

khai của các bị cáo vẫn còn chứa đựng nhiều mâu thuẫn đồng thời phải làm rõ thêm tài sản kê biên của 

Tàng có nguồn gốc từ đâu và có liên quan đến những ai. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, 

điều tra bổ sung.  
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