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01. Minh Long. DÙNG XE TẢI CHỞ 106 BÁNH HEROIN ĐI BÁN / Minh Long // An 
ninh thủ đô.- Ngày 16/12/2015.- Số 4579.- Tr.12-13. 

 

Trong lần gặp lại những bạn tù cũ, Trình được đồng bọn gợi ý lập một đường 
dây đưa ma túy từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Sau đó, chỉ trong vòng 2 tháng, các đối 
tượng đã mua đi bán lại gần 150 bánh heroin. 

Trong 2 ngày 14 và 15/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét 
xử Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1964, trú ở tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La); Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú ở phường 
Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; tạm trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang); Lương Mạnh Dương (sinh năm 1978, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện 
Mộc Châu); Lê Thị Thắm (sinh năm 1968, trú phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà 
Nội) và Nguyễn Đức Phương (sinh năm 1991), Vũ Ngọc Hưng (sinh năm 1976) đều trú tại 
thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 
theo Điều 194-BLHS. 

Năm 1997, Nguyễn Văn Trình bị Tòa án huyện Hưng Hà (Thái Bình) xử phạt 4 năm 
tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ năm 2012, thông qua bạn bè giới thiệu, Trình 
sống với Lê Thị Thắm như vợ chồng tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Ngày 
30/4/2013, Trình đến nhà một người quen ở quận Tây Hồ để hội ngộ với những bạn từng 
thụ án tù. Tại cuộc gặp gỡ đó, biết Trình là người ở Mộc Châu nên Nguyễn Tiến Thành 
(từng phải thụ án 20 năm tù về nhiều tội danh khác nhau) chủ động đặt vấn đề hình thành 
một đường dây mua bán ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội. Kết nối với “chiến hữu”, Trình 
nhanh chóng nhờ Vũ Ngọc Hưng dắt mối đến lấy heroin của Giàng A Dong (sinh năm 1991, 
ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La; hiện đang bỏ trốn). Khép kín đường dây, 
Trình thuê thêm Lương Mạnh Dương và Nguyễn Đức Phương chịu trách nhiệm vận chuyển 
“hàng” từ Sơn La về Hà Nội. 

Phi vụ đầu tay của Trình là vào cuối tháng 6/2013. Lần ấy, Trình đưa cho Hưng 
70.000USD và nhờ đối tượng này đến mua của Giàng A Dong 10 bánh heroin. Tuy nhiên, 
do đồng bọn không đồng ý trực tiếp mang tiền đi lấy “hàng” nên ngay sau đó, Trình được 
Hưng chở bằng xe máy đến nhà Dong giao dịch. Tại đây, Dong đồng ý bán cho Trình 10 
bánh heroin với giá 7.300USD/bánh và bàn giao số ma túy này vào ngày 24/6/2013, chuyến 
hàng đầu tiên, Trình sang tay cho Thành với giá 1,8 tỷ đồng. 

Phát triển đường dây ma túy, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2013, Trình tiếp tục 2 
lần bán heroin cho Thành với tổng cộng 33 bánh heroin. Ngày 21/8/2013, Trình và Thành 
lại gặp nhau và thống nhất việc mua bán chuyến thứ tư với 106 bánh heroin. Hai ngày sau, 
Trình về quê gặp Dong hỏi mua số lượng heroin đặc biệt lớn và được đáp ứng ngay tức 
khắc. Do chuyến hàng lần này rất lớn nên Trình bảo cháu ruột là Nguyễn Đức Phương và 
Lương Mạnh Dương đi theo áp tải. Rạng sáng 24/8/2013, Trình sai Phương điều khiển ô tô 
con đi trước cảnh giới, trong khi đó đối tượng và Lương Mạnh Dương ngồi xe tải chở 106 
bánh heroin bám theo phía sau. Đến địa phận tỉnh Hòa Bình, Trình chuyển bao tải đựng ma 
túy sang xe của Phương. Khoảng 5h30 cùng ngày, các đối tượng về đến nhà Thắm và mang 
bao tải heroin cất vào phòng ngủ. Tuy nhiên, ngay sau đó các đối tượng đã bị Công an quận 
Long Biên bất ngờ ập vào bắt quả tang. 

Quá trình mở tòa làm rõ từ tháng 6 đến tháng 8/2013, Nguyễn Văn Trình cùng các 
đối tượng liên quan đã mua bán tổng cộng 149 bánh heroin. Khi bắt giữ Nguyễn Tiến Thành 
theo lệnh truy nã, cơ quan công an còn thu giữ thêm của đối tượng 180 viên ma túy tổng 
hợp và 1 khẩu súng có tính năng như súng quân dụng. Mặc dù, bị cáo Thành phủ nhận việc 
mua bán heroin với Trình, song căn cứ vào lời khai của các bị cáo liên quan cùng tài liệu do 
cơ quan điều tra thu thập, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Trên cơ sở 
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ấy, cuối giờ chiều ngày 15/12, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Trình, 
Nguyễn Tiến Thành, Lương Mạnh Dương và Nguyễn Đức Phương cùng mức án tử hình; Lê 
Thị Thắm bị tuyên phạt tù chung thân và Vũ Ngọc Hưng cũng phải nhận 20 năm tù giam. 
 

02. Lê Hương Giang. THỊT TRÂU MỘT NẮNG TRỨ DANH / Lê Hương Giang // 
Quân đội nhân dân.- Ngày 16/12/2015.- Tr.5. 

Đến với Phù Yên, một huyện nằm ở phía Đông tỉnh Sơn La, giáp với địa bàn 
huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), du khách không chỉ bị hút hồn bởi cảnh sắc núi rừng 
điệp trùng, nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của bà con các dân tộc nơi đây, mà còn có 
một món ẩm thực ngon nức tiếng của xứ này, đó là thịt trâu một nắng nướng than hoa. 

Tại Phù Yên, cũng như nhiều huyện, khác của tỉnh Sơn La, món thịt trâu gác bếp vốn 
được coi là “đặc sản” và luôn được bà con các dân tộc bỏ ra thết đãi khách quý, nhất là 
khách thân thuộc ở xa tới. Công nhận một điều, món thịt trâu gác bếp ăn là lạ, ngon miệng, 
nhưng “nhược điểm” của loại thịt làm khô tự nhiên này là hơi cứng, dai, với người răng yếu 
khi ăn hơi vất vả. Tạo ra món ăn mềm mại hơn cũng từ thịt trâu, Phù Yên là một trong 
những nơi “khởi nguồn” ra món thịt trâu một nắng trứ danh. 

Thịt trâu dùng để làm món này là loại thịt nạc thăn của trâu chăn thả tự nhiên, thớ thịt 
săn chắc. Sau khi đã lọc gân mỡ, thịt được xắt miếng mỏng to bản. Miếng thịt càng to bản 
càng tốt, bởi khi qua các công đoạn chế biến thịt sẽ co lại. Miếng thịt nhỏ sẽ không có sự bắt 
mắt. Khi pha từng miếng thịt xong, người ta dùng khăn mặt bông, hoặc vải trắng sạch thấm 
qua các miếng thịt cho khô ráo hết nước. Thịt sau đó được ướp gia vị - công đoạn cực kỳ 
quan trọng, quyết định tới độ ngon của món thịt khi thưởng thức. Gia vị dùng để ướp món 
thịt trâu bao gồm: Tỏi, ớt, gừng tươi giã nhuyễn, đường kính, hoa hồi, muối, mắm ngon và 
đặc biệt là mắc khén - một loại tiêu rừng cay nồng, thơm phức. Cung cách ướp và nêm nếm 
gia vị sao cho thật khéo, đủ độ, không quá nhạt, không quá mặn, vì nếu như nêm không đủ 
gia vị, nhất là mắm, muối thì món thịt sẽ nhạt, giảm vị ngon ngọt đậm đà; còn lỡ tay bỏ quá 
muối, mắm thì món thịt sẽ mặn, mất ngon. Chính vì vậy, ở Phù Yên, việc ướp thịt trâu 
thường do những người có kinh nghiệm đảm nhận. 

Thịt ướp trong khoảng 30 phút đã đủ độ thấm gia vị, lúc này người ta mang ra đặt 
từng miếng lên phên tre phơi nắng một ngày, lật đi lật lại để miếng thịt se khô đều hai mặt. 
Nắng càng to, nhiệt độ ngoài trời càng cao thì miếng thịt trâu càng se khô, khi chế biến sẽ 
càng ngon, ăn ngọt đến kẽ chân răng. 

Thịt trâu khô một nắng được nướng trên than hoa đỏ rực. Khi những miếng thịt thơm 
lừng vàng rộm, mỡ chảy lèo xèo vui tai là chín. Khách phương xa cùng gia chủ thưởng thức 
khi thịt còn nóng hổi, trong không khí ấm cúng gia đình, bạn hữu bên chum rượu cần thì 
chẳng gì có thể thú vị hơn. 
 

03. PV. TRỜI RÉT, NGƯỜI GIÀ, TRẺ NHỎ NHẬP VIỆN TĂNG / PV, CTV // Sức 
khỏe và đời sống.- Ngày 18/12/2015.- Số 201.- Tr.6. 

 

Thời tiết trở lạnh trong thời gian qua tại một số tỉnh miền núi phía Bắc khiến 
lượng bệnh nhân đến điều trị tại các cơ sở y tế tăng cao, đặc biệt là người già và trẻ 
nhỏ. Ghi nhận của phóng viên tại một số địa phương miền núi phía Bắc. 

…Tại Sơn La: Những ngày này, nhiệt độ giảm mạnh, thời tiết ở tỉnh Sơn La giá rét, 
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người già và trẻ em. Từ đầu tháng 12 tới nay, tại 
Bệnh viện đa khoa tỉnh có trên 4.000 lượt bệnh nhân tới khám và điều trị trong đó có gần 
500 người phải nhập viện điều trị, tăng cao so với tháng trước. Hầu hết các bệnh nhân tới 
đây đều là người già, trẻ nhỏ, đều có những triệu chứng như: Ho, sốt, khó thở hoặc đau nhức 
xương khớp. Bác sỹ Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Sơn La cho biết: Riêng tại Khoa Nhi trong 10 ngày qua, trung bình mỗi ngày tiếp nhận từ 10 
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- 20 trẻ nhỏ, tăng 30 - 50% so với ngày thường. Để chủ động và đảm bảo chất lượng khám 
chữa bệnh trong mùa đông, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đã dành những khu vực ưu tiên cho 
các đối tượng như: Trẻ em dưới 6 tuổi, người già trên 80 tuổi, phụ nữ có thai trên 6 tháng... 

Bác sỹ Nguyễn Đức Toàn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: “Để 
phòng chống lạnh cho bệnh nhân về mùa đông chúng tôi thực hiện: Hệ thống cửa phải kín 
đáo, tránh gió; trong các buồng bệnh, một số khoa đã bố trí để có thể sử dụng lò sưởi, đèn 
sưởi, rồi các cửa phòng được đóng kín để đảm bảo bệnh nhân không bị gió lùa và không bị 
lạnh”. 
 

04. Nguyễn Hiển. SƠN LA VỚI CÔNG TÁC ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU / 
Nguyễn Hiển // Tạp chí Tài nguyên và môi trường.- Kỳ I, tháng 12/2015.- Số 23.- 
Tr.43. 

Năm 2015, diễn biến khí tượng thủy văn tại tỉnh Sơn La gia tăng những hình thế 
thời tiết cực đoan, nguy hiểm, bất chợt, tập trung cục bộ; nhất là mùa mưa lũ. Đặc 
điểm địa hình của tỉnh bị chia cắt sâu, mạnh bởi các dãy núi cao, thung lũng, sông, 
suối, khe lạch nên khi mưa lớn tập trung kết hợp với độ dốc cao xảy ra lũ quét, sạt lở 
đất, gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản. 

Các tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh cần chủ động phối hợp chặt chẽ, 
quan tâm thường xuyên đến công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; 
thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các 
địa phương. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phổ biến kiến thức về phòng 
chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu đến được từng cộng đồng, người dân, nâng cao 
nhận thức, tạo ra sự chủ động trong phòng chống, thích nghi, ứng phó với thiên tai, nhất là 
mưa lũ phải được chỉ đạo sớm từ khi có dự báo cảnh báo diễn biến hình thế thời tiết nguy 
hiểm, mưa lớn. Chỉ huy, điều hành ứng phó kịp thời, khẩn trương; tăng cường sự chỉ đạo 
trực tiếp của cấp ủy và chính quyền các cấp, kịp thời huy động các nguồn lực các lực lượng 
vũ trang, lực lượng xung kích trong phòng tránh, ứng phó. Các cơ quan chức năng tăng 
cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo về sự bất thường, tình hình thời tiết 
nguy hiểm, cực đoan về khí tượng thủy văn và thiên tai; bổ sung các trạm đo mưa đầu 
nguồn các lưu vực bảo đảm thông tin cảnh báo kịp thời đến cộng đồng và người dân trong 
vùng ảnh hưởng khi mưa lớn. Đầu tư, bổ sung các trạm đo mưa, hệ thống các thiết bị quan 
trắc, thông tin, cảnh báo sớm đến người dân trong khu vực nông thôn, vùng xung yếu về lũ 
quét, sạt lở để chủ động phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời. Nâng cao vai trò, trách 
nhiệm, quyền lực chính quyền, lực lượng chức năng ở địa bàn cơ sở, các bản làng trong thực 
thi pháp luật phòng chống thiên tai; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng ngừa, 
ngăn ngừa, phòng tránh, chỉ huy ứng phó với mưa lũ. 

Tại các xã bản, các lưu vực, địa điểm xung yếu trước và trong mùa mưa lũ thường 
xuyên tổ chức kiểm tra, tuần tra các thung lũng, suối khe thượng nguồn chủ động khơi 
thông vật nổi, sa bồi, tích tụ tạo thành những bờ ngăn tích lũ, dồn lũ, vỡ bờ xẩy ra lũ ống, lũ 
quét bất ngờ, nguy hiểm đến vùng hạ du. Mỗi thôn bản, cộng đồng vùng nguy cơ lũ quét, sạt 
lở phải tự xây dựng kế hoạch, nội quy, quy ước, hương ước bảo vệ, phòng tránh, ứng phó 
với thiên tai bảo đảm an toàn, ổn định bền vững. Ngăn cấm những hoạt động xâm lấn, ngăn 
cản dòng chảy thoát lũ tự nhiên. Ngăn chặn những hoạt động trong đời sống sinh hoạt và 
sản xuất không an toàn trong mưa lũ, sạt lở (như: Làm nhà ở hoặc trú nghỉ ở các lều lán ven 
sông suối, khe lạch, sườn núi, taluy, nơi không an toàn về lũ quét, đá lăn, sạt lở; vớt củi, 
đánh bắt thủy sản, tắm bơi, vượt qua khe, suối, cầu tạm khi đang lũ...). Các địa phương tăng 
cường thực hiện di chuyển dân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn ổn định lâu dài. 
Trồng mới và tái sinh rừng phòng hộ đầu nguồn, khoanh nuôi và bảo vệ diện tích rừng hiện 
còn nhằm làm giảm cường độ, ngăn chậm thời gian xảy ra lũ dồn, lũ quét. Đầu tư xây dựng 
các công trình phòng chống thiên tai, như: Kè bảo vệ, thoát lũ; hồ đập ngăn lũ, tích lũ, phân 
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lũ... bảo đảm an toàn, ổn định đời sống kinh tế - xã hội. Tại mỗi địa phương, cơ sở xây dựng 
kế hoạch, chủ động các phương án khả thi và hiệu quả, thiết lập bản đồ xác định vùng xung 
yếu, nguy cơ về lũ quét, sạt lở ở từng địa bàn kèm theo đầu tư, bổ sung các trạm đo mưa, hệ 
thống các thiết bị quan trắc, thông tin, cảnh báo sớm đến người dân trong khu vực bị ảnh 
hưởng mưa lớn chủ động phòng tránh. Mỗi người dân, hộ gia đình phải tự ý thức bảo vệ 
chính mình; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng tránh mưa lũ tại nơi ở, trong 
các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Thường xuyên cập nhật thông tin nâng cao năng lực 
phòng tránh, ứng phó, cứu nạn; chú trọng, chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại 
hộ gia đình. 
 

05. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 21/12/2015.- Số 152.- Tr.9. 
 

Năm 2015, các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc đã đầu tư cho các xã, 
bản đặc biệt khó khăn, vùng cao, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số hàng trăm tỷ đồng để 
xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cây, con giống, vốn đầu tư để phát triển kinh tế, ổn định định 
canh, định cư. Nhờ vậỵ, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, nâng cao chất 
lượng cuộc sống. 

 

06. Đ.T. ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SÂN BAY NÀ SẢN / Đ.T // Lao động.- Ngày 
21/12/2015.- Số 295.- Tr.4. 

 

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc xây 
dựng Cảng Hàng không Nà Sản (Sơn La). Theo quy hoạch được duyệt, Cảng Hàng không 
Nà Sản là sân bay dùng chung giữa dân dụng và quân sự. Do vậy, Cảng Hàng không Nà Sản 
có vai trò quan trọng cả về mặt kinh tế cũng như quốc phòng. Nếu được đầu tư xây dựng 
theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2020, sẽ đầu tư xây dựng khu hàng không dân dụng 
Cảng Hàng không Nà Sản quy mô đáp ứng nhu cầu phục vụ 0,9 triệu khách/năm và 1,5 triệu 
khách/năm vào năm 2030 theo đúng quy hoạch điều chỉnh. Các khu bay và công trình đảm 
bảo hoạt động bay sẽ đầu tư đảm bảo khai thác máy bay ATR72, A320, A321 và tương 
đương, đồng thời bảo đảm hoạt động của máy bay quân sự.  
 

07. Kiều Thiện. “THỎI NAM CHÂM” CÀ PHÊ Ở TÂY BẮC / Kiều Thiện // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 22/12/2015.- Số 305.- Tr.16. 

 

Cây cà phê ở Sơn La vẫn đang tiếp tục tăng trưởng mạnh cả về diện tích và sản 
lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Sơn La đang kỳ vọng biến vùng nguyên liệu cà 
phê của tỉnh thật sự trở thành “thỏi nam châm” thu hút các doanh nghiệp tham gia 
đầu tư vào tất cả các khâu sản xuất cà phê. 

“Với Sơn La, cây cà phê đang cần doanh nghiệp chung tay vào hành trình từ đầu tư 
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi đang tham mưu cho tỉnh ban hành những chính 
sách đặc thù với loại nông sản này” - ông Hoàng Văn Tởn - Trưởng phòng Trồng trọt (Sở 
Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La) chia sẻ. 

NHIỀU BẢN LÀNG GIÀU LÊN TỪ CÂY CÀ PHÊ 

Trong các tỉnh Tây Bắc, Sơn La hiện là tỉnh dẫn đầu về diện tích và sản lượng cà 
phê. Theo ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, diện tích 
cà phê của Sơn La đến cuối năm 2015 là 11.706ha, tăng 3,6% so với năm 2014 và trở thành 
cây công nghiệp có diện tích lớn nhất tỉnh, với sản lượng cà phê nhân đạt tới 13.500 tấn, 
tương đương gần 70.000 tấn quả tươi mỗi năm. Diện tích và sản lượng cà phê của Sơn La 
vẫn đang tăng lên hàng năm. Nhờ cây cà phê, đã có hàng ngàn hộ nông dân thoát khỏi đói 
nghèo và vươn lên thành hộ khá giả. 

Đến với bản Trăm Viên của đồng bào Thái thuộc xã Chiềng Ve, huyện Mai Sơn, 
chúng tôi gặp anh Lò Văn Tiến đang thu hoạch cà phê. Anh bảo: “Cây cà phê đã giúp cả 
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bản này thoát nghèo. So với canh tác lúa nương, ngô, sắn, chúng tôi có thu nhập tăng 3 - 6 
lần nhờ trồng cây cà phê. Như ở thời điểm hiện nay, với giá 6.000 đồng/kg quả tươi thì 1ha 
cà phê cũng thu về gần 80 triệu đồng. Những hộ làm tốt thì đạt hơn 100 triệu đồng/ha. Cũng 
có những năm cà phê quả tươi lên tới 12.000 - 15.000 đồng/kg thì dân trồng cà phê coi như 
hốt bạc. Từ khi cả bản này khá lên nhờ cây cà phê thì diện tích ngô, sắn trong xã thu hẹp 
nhanh chóng và cây cà phê mở rộng rất nhanh”. 

Không chỉ ở Trăm Viên mà nhiều bản làng khác ở Sơn La như tại xã Chiềng Ban, 
Chiềng Mai, Chiềng Mung, Hát Lót (huyện Mai Sơn); Hua La, Chiềng Sinh, Chiềng Ngần, 
Chiềng Đen, Chiềng Cọ (thành phố Sơn La); Bon Phặng, Tông Lạnh, Phỏng Lái (Thuận 
Châu)... đã hình thành vùng nguyên liệu chủ lực về cây cà phê với những cánh đồng rộng từ 
vài trăm tới cả ngàn ha; rất thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Tại 
xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, nơi đang có hơn 70% số hộ trồng cà phê và là một trong 3 
xã đầu tiên của Sơn La được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, ông Lèo Văn 
Hặc (dân bản Nong Nưa) cho biết: Chiềng Ban là vùng đất khô cằn bởi không có nước để 
làm ruộng. Người Chiềng Ban ngày trước hầu hết đói nghèo quanh năm. Nhưng từ năm 
1996 trở lại đây, khi người dân tham gia trồng cà phê thì cuộc sống đã khác rất nhiều. Nhà 
tôi cũng đã thành một hộ chuyên sản xuất cà phê, từ 1ha ban đầu, đến nay tôi đã có 4ha, sản 
lượng quả hàng năm khoảng 50 - 60 tấn. Năm ngoái được giá quả tươi, gia đình tôi thu lãi 
gần nửa tỷ đồng. Hàng ngàn hộ khác ở xã này, hộ nào ít cũng có nửa ha, hộ nhiều tới 7 - 8ha 
nên đời sống bà con thay đổi nhanh lắm; có không ít hộ chỉ sau một mùa cà phê là thành tỷ 
phú rồi. 

PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ THÀNH “NÔNG SẢN XƯƠNG SỐNG” 

Mặc dù đang thiếu những doanh nghiệp có đủ thế và lực tham gia phát triển cây cà 
phê ở Sơn La, nhưng theo ông Phùng Như Đoán - nguyên Phó giám đốc Công ty Cà phê - 
Cây ăn quả Sơn La, từ đầu thập kỷ 90, Sơn La đã đầu tư phát triển cây cà phê cho người dân 
và hướng để cà phê trở thành cây công nghiệp chủ lực. Trong sự phát triển ấy, Sơn La quan 
tâm hình thành những vườn ươm giống để đồng bộ loại giống cà phê chè - Catimo có chất 
lượng ngon nhất. Hàng trăm cán bộ kỹ thuật của công ty đã tỏa xuống các huyện, xã - 
những nơi có lợi thế về khí hậu và đất đai để phát triển cà phê, tập huấn khuyến nông, cầm 
tay chỉ việc… 

Vì thế, dù hơn 10 năm nay, Công ty Cà phê - Cây ăn quả Sơn La không còn hoạt 
động nhưng những kiến thức, kỹ thuật ấy đã “nằm lòng” trong nhiều người dân, tác động 
tích cực tới việc phát triển vùng nguyên liệu cũng như xây dựng thương hiệu cà phê sau này 
của Sơn La.  

Ông Hoàng Văn Tởn thông tin thêm: “Cây cà phê ở Sơn La vẫn còn tiếp tục tăng 

trưởng mạnh cả về diện tích, sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Hiện ngành chúng 

tôi là đơn vị tham mưu cho tỉnh về việc xây dựng những cơ chế thu hút đầu tư đặc thù sao 

cho vùng nguyên liệu cà phê thật sự trở thành “thỏi nam châm” thu hút các doanh nghiệp 

tham gia đầu tư tất cả các khâu: Sản xuất, chăm sóc, thu mua, sơ chế và tiêu thụ nguyên 

liệu. Năng suất cà phê ở Sơn La hiện mới đạt ở mức trung bình nên nếu được thâm canh tốt, 

sản lượng còn tăng lên hơn rất nhiều và chất lượng quả nhờ đó cũng được nâng lên”. 

Đến xã Chiềng Cọ, chúng tôi gặp bà Tòng Thị Bó - Bí thư Đảng ủy xã, được bà cho 
biết: Vừa qua, với sự chỉ đạo trực tiếp của ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh, nên Chiềng Cọ đã được đầu tư một dây chuyền tưới ẩm theo công 
nghệ sản xuất cà phê sạch của Israel và đang thử nghiệm trên 10ha. Qua vụ đầu tiên cho 
thấy, sản lượng cà phê tăng lên hơn 15% và chất lượng quả cũng tăng lên rất nhiều. Đây là 
công nghệ tiền tỷ mà tỉnh đầu tư cho chúng tôi, qua đó thấy rõ sự quan tâm của tỉnh với 
nông dân trồng cà phê và mang lại nhiều hy vọng cho cây cà phê phát triển tốt hơn. 
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Ông Nguyễn Hữu Tăng - Chủ tịch Liên minh các hợp tác xã tỉnh Sơn La chia sẻ 
thêm: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất đã chỉ đạo chúng tôi phải xây dựng được những mô 
hình hợp tác xã đủ mạnh tại các vùng nguyên liệu cà phê. Đây sẽ là lực lượng xương sống 
của nông dân vùng nguyên liệu trong việc điều tiết các hoạt động liên quan tới sản xuất, 
chăm sóc, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê. Tới đây, khi các doanh nghiệp 
khác vào thu mua nông sản sẽ chỉ làm việc với các hợp tác xã này. 

“Tỉnh rất mong muốn các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào lĩnh vực 
sản xuất và tiêu thụ cà phê. Chắc chắn các doanh nghiệp sẽ được tỉnh Sơn La chào đón nồng 
nhiệt với những cơ chế thuận lợi” - ông Tăng nói.  

 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp những thắc mắc cũng như bắt tay chào đón, tạo những 
điều kiện thuận lợi  nhất  cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động này. Mời các doanh 
nghiệp liên lạc với tôi theo số điện thoại: 0912146299 hoặc email: 
hoangtonsnn@gmail.com. Hy vọng chúng tôi sẽ là những cầu nối tốt cho họ trong hoạt 
động đầu tư sản xuất cũng như kinh doanh nông sản trên địa bàn Sơn La” - Ông Hoàng Văn 
Tởn - Trưởng phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sơn La. 

 

08. Hoàng Thuận. CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO ĐỒNG BÀO CÁC XÃ 135 / Hoàng 
Thuận // Văn hóa.- Ngày 23/12/2015.- Số 153.- Tr.8. 

 

Trong những năm 2011 - 2015, huyện Thuận Châu có 28 xã được thụ hưởng Chương 
trình 135, với nhiều công trình cơ sở hạ tầng được hỗ trợ đầu tư đã góp phần thay đổi diện 
mạo các địa phương vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Từ nguồn vốn của chương 
trình, toàn huyện đã đầu tư trên 115,9 tỷ đồng xây dựng 67 hạng mục, công trình (4 công 
trình giao thông nông thôn, 13 công trình thủy lợi, 16 công trình nhà văn hóa, 34 công trình 
điện, nước sinh hoạt). Đồng thời, hỗ trợ 18,8 tỷ đồng phát triển sản xuất cho hộ nghèo, cận 
nghèo mua giống, phân bón, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất... Ngoài ra, huyện cũng đã 
cân đối nguồn kinh phí tập trung duy tu bảo dưỡng 50 công trình hạ tầng cơ sở trên địa 
bàn... 
 

09. Thiện Hoàng. PHÙ YÊN (SƠN LA): THI CÔNG 11 “ĐƯỜNG CỰU CHIẾN BINH” 
DÀI HƠN 3.000M / Thiện Hoàng // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 24/12/2015.- Số 
1103.- Tr.6. 

 

Tham gia xây dựng nông thôn mới, Huyện hội Phù Yên thi công 11 con đường, đoạn 
đường mang tên “Đường cựu chiến binh” cho 11 thôn, bản, dài 3.215m. Hội viên cựu chiến 
binh tham gia 625 ngày công, hiến đất làm đường, nhà văn hóa, làm sân vận động 
57.648m2. Tiêu biểu như Hội Cựu chiến binh xã Tường Thượng làm 4 con đường, Hội Cựu 
chiến binh xã Tường Hạ làm 2 con đường, hội viên Lường Văn Chựa, 82 tuổi chi hội trưởng 
cựu chiến binh bản Dèm Thượng, xã Huy Bắc, hội viên Hoàng Quốc Chấn, Bí thư chi bộ 
bản Lìn, xã Gia Phù, mặc dù tuổi cao vẫn gương mẫu tích cực tham gia lao động. 
 

10. H.M.A. CÔNG BỐ TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUỐC GIA HỒ THỦY 
ĐIỆN SƠN LA / H.M.A // Lao động.- Ngày 24/12/2015.- Số 298.- Phụ trang. 
 

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 4402/QĐ-BGTVT công bố tuyến 
đường thủy nội địa quốc gia hồ Thủy điện Sơn La. Theo đó, tuyến hồ Thủy điện Sơn La dài 
175km, điểm đầu ở thượng lưu đập Thủy điện Sơn La; điểm cuối tại cảng Nậm Nhùn (hạ 
lưu đập Thủy điện Lai Châu). Tuyến đường thủy này có cấp kỹ thuật là cấp III. Thời gian 
bắt đầu khai thác tuyến từ ngày 1/1/2016. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm 
tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo trì; quản lý Nhà nước tại các cảng, bến thủy nội địa; 
công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các nội dung liên quan khác trong 
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lĩnh vực đường thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia hồ Thủy điện Sơn La 
theo quy định của pháp luật đảm bảo thông suốt, liên tục an toàn và hiệu quả… 
 

11. Nguyễn Hưng. NHỮNG MẬP MỜ XUNG QUANH VIỆC CHỈ ĐỊNH DOANH 
NGHIỆP ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHAI THÁC CÁT TRÊN SÔNG MÃ / Nguyễn Hưng // 
Công an nhân dân.- Ngày 25/12/2015.- Số 3803.- Tr.7. 

 

Huyện Sông Mã (Sơn La) có nguồn tài nguyên cát tương đối lớn, được bồi tụ 
trên dòng sông Mã và các suối trên địa bàn. Thời gian qua, hoạt động khai thác, kinh 
doanh cát trái phép gây bức xúc dư luận xã hội. Để giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn 
đảm bảo nguồn cát cung cấp cho các công trình trên địa bàn huyện Sông Mã và các 
huyện, thành phố trong tỉnh, ngoài việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng hoạt động 
khai thác cát trái phép, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã giao UBND tỉnh Sơn La xem 
xét việc cấp phép khai thác đối với 11 điểm phân bố cát trên dòng sông Mã. Đây là chủ 
trương đúng của tỉnh, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện đã xảy ra những 
mập mờ xung quanh việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện. 

TỪ MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG CỦA TỈNH 

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy Sơn La về việc xem xét cấp giấy phép 
khai thác cát trên dòng sông Mã, thuộc địa phận huyện Sông Mã đối với 11 điểm phân bố 
cát đã có trong quy hoạch, UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 3174 truyền đạt ý kiến 
của Chủ tịch UBND tỉnh: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây 
dựng, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Sông Mã và các 
đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh lựa chọn đơn vị, tổ 
chức, cá nhân có đủ năng lực để cấp phép khai thác cát trên dòng sông Mã đảm bảo quy 
định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho dòng sông Mã. Sau khi có ý kiến trên, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh được giao tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia đầu tư 
dự án khai thác cát trên sông Mã. Ngày 24/7/2015, Sở đã nhận hồ sơ năng lực của 6 đơn vị 
tham gia dự án, trong đó có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư xây dựng 
Thành Long, tỉnh Sơn La (Công ty Thành Long). Sau khi nghiên cứu hồ sơ của 6 đơn vị, Sở 
Tài nguyên và Môi trường xác định, Công ty Thành Long đủ điều kiện tham gia đầu tư dự 
án này. Việc tiếp nhận hồ sơ như trên là đúng nguyên tắc, nhưng điều đáng nói là đến ngày 
4/9, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2529 của UBND tỉnh Sơn La gửi 
các sở, ngành hữu quan truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc “xem xét, 
nghiên cứu…” cho Công ty cổ phần Đầu tư tài chính thương mại dịch vụ Fico (Công ty 
Fico) đầu tư dự án khai thác cát trên sông Mã, dù trước đó, hồ sơ năng lực của Công ty Fico 
không hề gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường như quy định. 

ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GÂY PHẢN ỨNG TRONG DƯ LUẬN 

Ngày 27/10/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Triệu Ngọc Hoan đã 
ký công văn  
“khẩn” xin ý kiến vào dự thảo tờ trình UBND tỉnh cho đơn vị có đủ năng lực để cấp phép 
thăm dò, khai thác cát trên dòng sông Mã gửi các đơn vị được UBND tỉnh Sơn La giao phối 
hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường. Điều lạ là công văn của Sở Tài nguyên và Môi 
trường gửi ngày 27/10, nhưng lại đề nghị các đơn vị phối hợp gửi văn bản tham gia góp ý 
kiến trước 11h ngày 28/10 (?!). Theo đúng yêu cầu, ngày 28/10, các đơn vị phối hợp đã gửi 
văn bản phúc đáp về Sở Tài nguyên và Môi trường và đều thể hiện quan điểm giống nhau 
như: Do không có hồ sơ năng lực của doanh nghiệp (Công ty Fico) tham gia thực hiện dự án 
gửi kèm nên không có căn cứ để tham gia ý kiến vào dự thảo nội dung lựa chọn đơn vị trình 
UBND tỉnh Sơn La cấp phép thăm dò, khai thác cát trên sông Mã. Các văn bản góp ý cũng 
nêu rõ “Trong trường hợp các đơn vị có đủ năng lực như nhau thì nên ưu tiên lựa chọn đơn 
vị của địa phương để thuận lợi cho việc quản lý và giải quyết việc làm cho lao động địa 
phương”. Đại tá Trần Quốc Thái, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn 
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La nêu thêm quan điểm: “Nếu để người của doanh nghiệp ngoài tỉnh đến khai thác sẽ không 
nắm được nhân thân khi phát sinh phức tạp”. Dù ý kiến bằng văn bản của các đơn vị phối 
hợp đã thể hiện quan điểm rõ như vậy, nhưng ngày 28/10, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn 
ký tờ trình gửi UBND tỉnh Sơn La đề nghị xem xét giao Công ty Fico là chủ đầu tư thực 
hiện dự án thăm dò, khai thác đối với 11 điểm cát trên dòng sông Mã với lý do: “Về cơ bản, 
các sở, ngành và UBND huyện Sông Mã thống nhất với dự thảo tờ trình của Sở Tài nguyên 
và Môi trường”. 

Ngay khi nhận được tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 29/10, UBND 
tỉnh Sơn La đã có Công văn số 3245 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La với 
nội dung: “Giao Công ty Fico là chủ đầu tư thực hiện dự án thăm dò, khai thác 11 điểm cát 
trên dòng sông Mã”. Công văn này của UBND tỉnh Sơn La đã gây phản ứng trong dư luận. 
Bằng chứng là đại diện các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đồng loạt 
đến UBND huyện Sông Mã phản ứng việc UBND tỉnh ra quyết định cho Công ty Fico là 
chủ đầu tư thực hiện dự án này. “Các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp 
trên nếu không được xem xét và sẽ tự ý đồng loạt khai thác cát trên sông Mã”, Phó chủ tịch 
UBND huyện sông Mã - Nguyễn Văn Phương trình bày rõ trong báo cáo ngày 6/11/2015 
gửi Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Lý do mà đại diện các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa 
bàn tỉnh Sơn La phản ứng vì, Công ty Fico không nộp hồ sơ năng lực cho Sở Tài nguyên và 
Môi trường theo quy định, mà lại gửi công văn cho đích danh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
xin thực hiện dự án này. 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA NHẬN “SƠ SUẤT” 

Ngày 18/12, phóng viên báo Công an nhân dân đã có buổi làm việc với Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La để làm rõ về vấn đề này. Trao đổi với phóng viên, ông 
Triệu Ngọc Hoan, Giám đốc Sở thừa nhận, việc Sở Tài nguyên và Môi trường không gửi hồ 
sơ của Công ty Fico cho các sở, ngành hữu quan cùng nghiên cứu, xem xét năng lực, mà 
thay vào đó là gửi công văn “gấp” yêu cầu trả lời sau một ngày là do “sơ suất”. Lý do “sơ 
suất” được ông Giám đốc Sở giải thích rằng, do thời gian còn lại quá ngắn nên không còn 
thời gian để trao đổi với các sở, ngành hữu quan. “Các sở, ngành hữu quan đã trả lời rất rõ 
rằng, không có hồ sơ năng lực nhà thầu để nghiên cứu nên không thể góp ý. Vậy tại sao Sở 
lại báo cáo với UBND tỉnh rằng, về cơ bản các sở, ngành hữu quan đều đồng ý với quan 
điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường là đề nghị xem xét, giao cho Công ty Fico làm chủ 
dự án này?”, phóng viên hỏi. Ông Giám đốc Sở và cấp dưới cho rằng “Chúng tôi đã trao đổi 
với nhau qua điện thoại”. Khi phóng viên đề nghị cung cấp tên và điện thoại của người đã 
trao đổi để phóng viên làm rõ vấn đề này thì lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường từ chối 
với lý do “không nhớ”. 

Quá trình làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh Sơn La xung quanh việc giao 

đầu tư thực hiện dự án này, chúng tôi đã thấy rõ những khuất tất cần được làm sáng tỏ. Vấn 

đề đặt ra ở đây là Công ty Thành Long là doanh nghiệp địa phương được Sở Tài nguyên và 

Môi trường xác nhận là đủ điều kiện thì lại không được lựa chọn. Thay vào đó là Công ty 

Fico không nộp hồ sơ hợp lệ lại được UBND tỉnh Sơn La ra quyết định cho thực hiện dự án 

(?!). 

Tại Điều 13, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Khoáng sản quy định: “Trường hợp các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tổ chức, cá nhân nào 
nộp hồ sơ trước tính theo thời điểm ghi trong phiếu tiếp nhận hồ sơ sẽ được lựa chọn để cấp 
giấy phép thăm dò khoáng sản”. Trong trường hợp này, Công ty Thành Long nộp hồ sơ từ 
ngày 24/7/2015 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La khẳng định là đơn vị 
đủ điều kiện đầu tư dự án khai thác cát trên sông Mã. Còn Công ty Fico không nộp hồ sơ 
cho Sở Tài nguyên và Môi trường mà đến ngày 4/9/2015, UBND tỉnh Sơn La mới có công 
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văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét, nghiên cứu cho Công ty Fico đầu tư 
dự án khai thác cát trên sông Mã. 

 

12. Minh Hữu. CÔNG TRÌNH NGHÌN TỶ VƯỢT TIẾN ĐỘ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI 
ĐẢNG / Minh Hữu // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 25/12/2015.- Số 359.- Tr.12. 

 

Ngày 24/12, tại xã Pi Toong (huyện Mường La, Sơn La), Tổng công ty Truyền 
tải điện quốc gia cùng Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tổ chức Lễ gắn 
biển công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm 500kV Sơn La. 

Công trình có vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng đã hoàn thành và vượt tiến độ, chào 
mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

CÔNG TRÌNH ĐIỆN QUAN TRỌNG TÂY BẮC 

Ông Phan Lương Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình 
điện miền Bắc (NPMB) cho biết, công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở 
rộng Trạm 500kV Sơn La có nhiệm vụ truyền tải công suất của Nhà máy Thủy điện Lai 
Châu (tổng công suất 1.200MW, tổ máy số 1 mới phát điện cách đây hai hôm) và các nhà 
máy thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc lên hệ thống điện quốc gia.  

Dự án được khởi công ngày 22/12/2013 với tổng mức đầu tư công trình hơn 4.000 tỷ 
đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. Đường dây 
500kV (2 mạch) dài 158,5km từ trạm biến áp 500kV Sơn La đến sân phân phối 500kV Nhà 
máy Thủy điện Lai Châu. Phần mở rộng ngăn lộ 500kV nằm trong khuôn viên trạm biến áp 
500kV Sơn La, thuộc địa phận xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Theo lãnh đạo NPMB, đường dây này có tầm quan trọng đặc biệt, đồng bộ với Nhà 
máy Thủy điện Lai Châu. Sau khi khởi công, việc thực hiện giải phóng mặt bằng phần 
móng xong trong năm 2014; lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị xong trong năm 
2014; thi công xong 80% số lượng móng trong năm 2014; thực hiện hoàn thành đóng điện 
tháng 11/2015. 

Theo Ban Quản lý dự án, khi triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vì tuyến đường dây 
dài, đi qua nhiều địa hình núi cao, việc di chuyển nhân lực, máy móc, vật tư thiết bị lên vị trí 
thi công tốn nhiều công sức. Vào mùa mưa thường xảy ra lũ quét, sạt lở, trơn trượt gây nguy 
cơ mất an toàn trong quá trình thi công. Công trình trải dài trên 3 tỉnh miền núi (Sơn La, Lai 
Châu, Điện Biên), có nhiều hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng, liên quan đến nhiều 
cơ quan, nhiều hộ dân nên quá trình thực hiện gặp nhiều vướng mắc. “Ban đã bám sát địa 
bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, hội đồng giải phóng mặt bằng các địa phương thực 
hiện đúng chế độ, chính sách. Bằng kinh nghiệm và năng lực, chúng ta đã vượt qua khó 
khăn và hoàn thành đường dây tốt đẹp, an toàn”, ông Thiện nói. 

Tham gia dự án gồm 8 nhà thầu xây lắp (Công ty cổ phần Xây lắp điện 1, Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp điện 2, Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện 

Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây lắp điện 4, Công ty cổ phần 

Sông Đà 11, Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện, Công ty cổ phần Sông Đà 11 

Thăng Long, Công ty cổ phần Lắp máy); 8 nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (Công ty cổ 

phần Xây lắp điện 1, Công ty cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn, Công ty cổ phần 

Thành Long, Wuxi Jiangnan Cable, Pfisterner-Sefag, Shenzhen SDGI, LD Siemens Limited 

Company và PT.Siemens Indonesia, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống kỹ thuật ứng 

dụng (ATS). 

Theo lãnh đạo NPMB, nguồn vốn cần cho công trình tương đối lớn. Khi bắt đầu triển 

khai dự án, hiệp định vay của KfW chưa hoàn thiện thủ tục để ký chính thức nên lãnh đạo 

tập đoàn và tổng công ty đề nghị với KfW tạm chuyển sang vay vốn trong nước tại Ngân 
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hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thực hiện các gói xây lắp và hồi tố lại 

khi hiệp định vay được ký kết.  
THI CÔNG VƯỢT TIẾN ĐỘ 

Theo lãnh đạo NPMB, công trình được khởi công vào thời điểm giáp tết âm lịch năm 
2013, các nhà thầu xây lắp đã tích cực triển khai thi công phần đúc móng cột và thi công 
trong dịp tết cổ truyền. Sau đó, tranh thủ giai đoạn mùa khô năm 2014, các nhà thầu cấp cột 
lên hiện trường, xây lắp xong phần móng còn lại và dựng các cột. 

Ngày 26/8/2015, Ban Quản lý dự án tổ chức phát động đợt thi đua nước rút 50 ngày 
đêm quyết tâm phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra. Lãnh đạo 
Tập đoàn, Tổng công ty, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty và Ban 
Quản lý dự án đã nhiều lần tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên, khích lệ kịp thời cán bộ, 
công nhân viên, người lao động trên công trường. Kết quả, đến ngày 14/10/2015, đường dây 
500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm 500kV Sơn La hoàn thành đóng điện, vượt tiến 
độ yêu cầu 16 ngày đêm. 

Ông Nguyễn Văn Thư, Trạm trưởng đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở 
rộng Trạm 500kV Sơn La cho biết, trạm biến áp được xây trên diện tích 15,8ha, thuộc địa 
bàn xã Pi Toong. Từ khi đưa vào vận hành, trạm biến áp và đường dây hoạt động an toàn, 
hiệu quả. Cán bộ nhân viên tại trạm thường xuyên theo dõi, điều chỉnh điện áp cho phù hợp, 
cung cấp đảm bảo điện năng. “Thông thường, cứ một ca vận hành thì có một ca trực phụ, 
sẵn sàng làm nhiệm vụ khi gặp sự cố. Chúng tôi cũng liên lạc với công an địa phương, nếu 
mất an toàn an ninh sẽ phối hợp với nhau khi có sự cố”, ông trạm trưởng nói. 

Ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT cho 
biết, đây là công trình ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng. Việc hoàn thiện hệ thống dây điện và trạm biến áp này giúp hệ thống điện Tây 
Bắc được vận hành liên tục, ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cả vùng.   

“Đảng ủy EVNNPT đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong 
xây dựng công trình đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng Trạm 500kV Sơn La. 
Ngoài Giấy khen, các đơn vị, cá nhân được thưởng với mức 690 nghìn đồng đối với tập thể, 
350 nghìn đồng đối với cá nhân”. 
 

Cũng xem: 
13. T.G. GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV SƠN LA - LAI CHÂU VÀ 
500KV SƠN LA / T.G // Lao động.- Ngày 25/12/2015.- Số 299.- Phụ trang. 
 

14. M.Q. HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV SƠN LA - LAI 
CHÂU / M.Q // Thanh niên.- Ngày 25/12/2015.- Số 359.- Tr.7. 
 

15. Hà Linh. KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500KV SƠN LA - LAI 
CHÂU / Hà Linh // An ninh thủ đô.- Ngày 25/12/2015.- Số 4587.- Tr.7. 
 

16. Kiều Thiện. DỰ ÁN NUÔI GÀ RI ĐỆM LÓT SINH HỌC Ở SƠN LA: BÀI HỌC HUY 
ĐỘNG ĐÓNG GÓP CỦA DÂN / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 
25/12/2015.- Số 308.- Tr.14. 

 

Tham gia dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai an toàn sinh học theo 
quy mô gia trại”, nhiều người dân xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã được 
mở mang thêm kiến thức, kỹ thuật về chăn nuôi gà ri lai.     

Tại xã Hua La, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Sơn La 
vừa tổ chức tổng kết dự án khoa học công nghệ “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai an 
toàn sinh học theo quy mô gia trại”. Dự án do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ 
xây dựng. 
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HIỆU QUẢ CAO 

Dự án triển khai từ tháng 9/2015 với nhiều bước như khảo sát, lựa chọn hộ nông dân 
tham gia; tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gà; triển khai thực hiện, kiểm tra 
giám sát… Ông Quàng Văn Xương, bản Sàng, xã Hua La cho biết: “Tôi nhận gà giống của 
dự án từ ngày 25/9/2015, đến nay mới được 2 tháng 22 ngày nhưng nhờ được tập huấn kỹ 
thuật chu đáo, con giống tốt, thức ăn đủ, chăm sóc đúng quy trình nên tỷ lệ sống của đàn gà 
đạt tới hơn 98%...”. Từ 300 con giống được dự án hỗ trợ, đến nay đàn gà của ông Xương đã 
có tổng trọng lượng hơn 600kg; con bé đạt khoảng 1,8kg; con lớn nhất đạt 3,1kg. Trong 
nhiều năm nuôi gà, đây là lần đầu ông thấy hiệu quả kinh tế cao. 

Cùng trong số 10 hộ tham gia dự án, đàn gà của gia đình ông Lèo Văn Toan ở bản 
Lụa đạt tỷ lệ sống hơn 99%. Ông Toan khoe: “Ngay sau khi được tập huấn kỹ thuật và có 
cán bộ Hội Nông dân và khuyến nông hướng dẫn, tôi đã đầu tư xây dựng gần 60m2 chuồng 
trại… Tỷ lệ sống của đàn gà nhà tôi cao nhất trong 10 hộ tham gia dự án. Với mức giá bình 
quân 100.000 đồng/kg gà như hiện nay, trừ chi  
phí đầu tư, kể cả xây mới chuồng trại, tôi vẫn thu lãi hơn 20 triệu đồng…”. 

NHỮNG BÀI HỌC TỪ DỰ ÁN 

Nhiều hộ nông dân bày tỏ sự phấn khởi khi học hỏi được nhiều kiến thức kỹ thuật 
thông qua dự án. Ông Cà Văn Quân ở bản Pọng chia sẻ: “Tham gia dự án, chúng tôi được 
tiếp thu nhiều kỹ thuật mới mà trước đó chưa từng biết và áp dụng như cách chọn giống gà 
ri lai; kỹ thuật làm đệm lót sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường; kỹ thuật chăm sóc, phòng 
bệnh…”. 

Ông Đỗ Thanh Huy - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội thuộc Hội Nông dân tỉnh Sơn La, 
chủ nhiệm dự án cho hay: “Một bài học về triển khai các chương trình khuyến nông được 
rút ra từ dự án là cách thức hỗ trợ người dân”. 

Theo ông Huy, ngoài cung ứng 100% con giống, dự án chỉ cấp 50% vốn thức ăn và 
thuốc phòng bệnh, thức ăn không cấp liền một lúc mà cấp đan xen theo từng tháng. Điều 
này đã huy động người dân đóng góp nhiều hơn. Ngay cả việc úm gà (chăm sóc gà mới nở), 
lúc đầu người dân cũng muốn dự án giúp nhưng chúng tôi hướng dẫn sát sao và kết quả 
người dân thực hiện theo rất hiệu quả. 

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, qua kinh 
nghiệm thu được, cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án tạo ra, trung tâm sẵn sàng hỗ 
trợ con giống, kỹ thuật, thức ăn chăn nuôi, thuốc để bà con nhân rộng mô hình nuôi gà ri. 

“Tham gia dự án, chúng tôi được tiếp thu nhiều kỹ thuật mới mà trước đó chưa từng 
biết và áp dụng như cách chọn giống gà ri lai; kỹ thuật làm đệm lót sinh học đảm bảo vệ 
sinh môi trường; kỹ thuật chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh...” - Ông Cà Văn Quân, bản Pọng, 
xã Hua La (thành phố Sơn La). 

 

17. Nguyễn Khôi. NGƯỜI CỰU BÍ THƯ TỈNH ỦY NẶNG LÒNG VỚI TÂY BẮC / 
Nguyễn Khôi // An ninh thế giới.- Tháng 12/2015.- Số 172.- Tr.6. 

 

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi tôi được cử làm phóng viên thường trú 
của báo Nhân dân tại Sơn La thì ông đã giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ thứ 2. 
Sâu sát thực tiễn, mạnh dạn đưa ra các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương; thương quý đồng bào còn lắm khó khăn nhưng cũng rất nghiêm khắc với 
những cái xấu, tiêu cực - đó là bản tính của ông Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung 
ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn La, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính 
phủ. 

Kết thúc hai nhiệm kỳ Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cuối năm 1996, ông Đỗ Văn Ân được 
Trung ương điều động về làm Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ trước khi nghỉ hưu. Vốn quen 
biết ông qua công việc cách đây hơn 20 năm, câu chuyện giữa chúng tôi luôn cởi mở, chân 
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tình. Rót chén trà thoang thoảng hương thơm mời khách, ông bảo: “Cậu uống thử xem, đây 
là giống chè Tà Xùa của bà con người Mông (huyện Bắc Yên) trồng ở độ cao hơn 1.500m 
so với mặt biển. Hồi tháng 10 vừa rồi, Sơn La tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 
mình lên dự. Trên đường về, tiện thể đánh đường ghé thăm lại Bắc Yên, một trong những 
huyện vùng cao còn khó khăn nhất của Sơn La và được anh em văn phòng huyện tặng một ít 
chè này đấy. Màu nước không đẹp như chè Thái Nguyên nhưng càng uống càng  thấy đậm 
đà”...  

Buổi sáng cuối năm, tiết trời se lạnh, lại lâu lâu mới gặp nhau nên câu chuyện giữa 

chúng tôi như những cuốn phim đi từ hiện tại rồi quay về quá khứ. Ông tâm sự: Tôi sinh ra 

ở một vùng quê chiêm trũng của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam - nơi một thời người dân 

thường lưu truyền câu cửa miệng “sống ngâm da, chết ngâm xương”. Bố tôi là một ông đồ 

nho dạy học trong làng xã, vì gia cảnh nghèo khó nên phiêu bạt lên vùng Tam Dương, Vĩnh 
Yên sinh sống trước năm 1940. Năm 18 tuổi, tôi gia nhập thanh niên xung phong. Sau chiến 

thắng Điện Biên Phủ 1954, đơn vị thanh niên xung phong của tôi hết đi phục vụ công 

trường Cánh Diều ở Ninh Bình lại ngược lên Phú Thọ xây dựng công trình thủy lợi ở Thanh 

Ba, rồi chuyển về khai thác đá ở núi Chẹ, Ba Vì để phục vụ xây dựng các tuyến đường lúc 

bấy giờ. Ăn đói, mặc rét, nhà ở chỉ là tranh tre, nứa lá nhưng dư âm của chiến thắng Điện 

Biên Phủ, trong khí thế lao động “Bài ca vỡ đất” của nhà thơ Hoàng Trung Thông và niềm 

tin vào ngày mai tươi sáng trong bài “Ta đi tới” của Tố Hữu, cứ thôi thúc chúng tôi ngày 

đêm hăng say làm việc. Ban ngày mỏi nhừ với choòng, búa khai thác đá nhưng buổi tối tôi 

vẫn tham gia các lớp học bổ túc văn hóa, học đồng nghiệp bạn bè trong thực tế lao động. 

Mấy năm sau tôi được đơn vị kết nạp vào Đảng và từng bước được phân công làm công tác 

công đoàn. Trải qua các cương vị khác nhau từ công đoàn cơ sở, lên công đoàn tỉnh Hà Sơn 

Bình trước đây, tôi được Tỉnh ủy quyết định luân chuyển làm Bí thư huyện ủy rồi được bầu 

làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 1985, sau khi tham gia lớp bồi dưỡng lý luận tại 

Trường Đảng cao cấp của Liên Xô trở về, tôi được Trung ương điều động lên tăng cường 

cho Sơn La. Thú thực khi cầm tờ quyết định này tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng; song là một 

đảng viên, tôi đã sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, cử người trông coi mẹ già năm ấy đã ngoài tuổi 

90, rồi lên đường... 

Ngày tôi lên Sơn La, đời sống kinh tế của bà con chủ yếu vẫn tự cung, tự cấp, tỷ lệ 
hộ nghèo còn hơn 60%. Xác định muốn lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng thì phải hiểu dân, 
sâu sát thực tiễn địa bàn. Hai, ba năm đầu lên Sơn La, tôi đặt kế hoạch cho mình hàng tháng, 
hàng quý phải dành thời gian nhất định thâm nhập thực tế. Chưa biết tiếng thì phải học, 
trước hết là những câu giao tiếp tiếng Thái, tiếng Mông thông thường. Muốn vậy, mình phải 
dựa vào anh em cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy là người tại chỗ giúp đỡ. Thông qua những 
chuyến đi cơ sở về các xã vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn của các huyện Sông Mã, 
Thuận Châu, Bắc Yên, Yên Châu... mình nắm bắt được đời sống kinh tế, văn hóa của đồng 
bào; học hỏi thêm lời ăn, tiếng nói và các phong tục tập quán của họ. Có những chuyến đi 
về Long Hẹ, Co Mạ (huyện Thuận Châu) hay Sốp Cộp, Sông Mã phải lội bộ cả ngày đường, 
vượt qua hàng chục con suối. Nhưng đến được bản làng, thấy được cuộc sống của đồng bào
 quanh năm vẫn phải ăn mèn mén, mùa đông con trẻ áo xống phong phanh, không 
được đến trường lớp mới cảm nhận rõ nỗi vất vả, khó khăn của đồng bào. Những chuyến đi 
như thế giúp chúng tôi sâu sát hơn để từ đó có những điều chỉnh trong kế hoạch phát triển 
kinh tế địa bàn đặc biệt khó khăn, đề xuất với Đảng, Nhà nước có các chính sách phù hợp 
đối với vùng dân tộc thiểu số.  

Hai nhiệm kỳ làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, có một sự kiện tôi không thể nào quên 
được đó là đúng ngày kỷ niệm Thương binh liệt sỹ (27/7/1991), sau hai, ba ngày mưa to liên 
tục, một trận lũ quét đã xảy ra ở thị xã Sơn La. Trận lũ kinh hoàng đã làm hơn 40 người 
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chết, khoảng 100 ngôi nhà bị cuốn trôi, hơn 5.000ha trồng lúa và hoa màu bị bồi lấp. Trên 
đường, cùng các cán bộ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đi chỉ đạo phòng chống lũ quét, suýt nữa tôi 
cũng bị cuốn trôi trong lũ. Cơn “đại hồng thủy” năm 1991 chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng 
hồ nhưng phải mấy năm sau Sơn La mới cơ bản khắc phục được. Rồi mùa đông năm 1993, 
tình trạng truyền đạo trái phép diễn ra phức tạp ở Tây Bắc. Do sự xúi bẩy của kẻ chủ mưu, 
sự nhẹ dạ cả tin đến mức cuồng tín đã dẫn đến vụ sát hại lẫn nhau gây nên cái chết thương 
tâm của hàng chục người ở một bản vùng cao huyện Thuận Châu. Không thể dùng biện 
pháp hành chính cứng nhắc can thiệp, Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt các cơ quan đơn vị 
chức năng phối hợp xử lý uyển chuyển; dựa vào các già làng, trưởng bản và người có uy tín 
trong địa bàn tìm cách giải quyết ổn thỏa sự kiện nóng nói trên...  

Tháng 9 năm 1996, sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, theo 
quyết định của Trung ương, ông Đỗ Văn Ân về Hà Nội giữ cương vị Trưởng ban Cơ yếu 
Chính phủ thêm bảy năm nữa rồi nghỉ hưu. Gần 50 năm theo Đảng cống hiến cho cách 
mạng, với ông điều sâu sắc nhất, đáng nhớ nhất vẫn là thời kỳ gắn với Sơn La. Chẳng thế 
mà rời Sơn La gần 20 năm song trước các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, anh em vẫn liên 
lạc, gặp gỡ để xin ý kiến đóng góp, tham vấn сủa ông vào các văn kiện Đại hội hay có sự 
kiện gì quan trọng tại địa phương đều thông tin cho ông biết. Trung tuần tháng 10/2015, Sơn 
La kỷ niệm 120 năm ngày thành lập, ông được mời về dự. Ông bảo, thật vui mừng, phấn 
khởi trước một thành phố Sơn La xanh - sạch - đẹp so với thị xã Sơn La nghèo khó năm 
nào. Điều ấn tượng hơn là một số chương trình thời kỳ ông làm bí thư nêu ý tưởng và triển khai 
sau đó đã thành hiện thực. Chẳng hạn, quy hoạch vùng kinh tế động lực - các huyện, thị xã dọc 
Quốc lộ 6, chương trình cây cà phê, đàn bò sữa... đã và đang phát triển thuận lợi và có cái đã 
vượt mục tiêu theo dự kiến. Như đàn bò sữa đã có hơn 15 nghìn con, cây cà phê có gần 4000ha, 
công trình Thủy điện Sơn La trên sông Đà hoàn thành trước thời hạn và đi vào vận hành, cung 
cấp điện năng cho cả nước. Bởi vậy đời sống của đồng bào các dân tộc Sơn La tuy chưa hết khó 
khăn nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn hơn 20%. 

Nghỉ hưu đã hơn 10 năm với tấm Huân chương Độc lập hạng Nhất, nhưng bản tính 
của người cán bộ “với đồng chí ấm áp như trời xuân, với việc công cháy nồng như nắng hạ, 
với chủ nghĩa cá nhân gió mùa thu quét lá” khiến ông không ngơi nghỉ. Ngày đương chức 
bộn bề công việc, nay có điều kiện ông đi thăm lại bạn bè, đồng nghiệp cách đây mấy chục 
năm từng một thời “bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng” gắn bó trong gian khổ. Mỗi lần như 
vậy, tâm hồn ông lại trỗi dậy xúc cảm thơ ca, mà như có lần tôi được ông đọc cho nghe bài 
Tình đồng đội, trong đó có đoạn: Ngày đi hăm hở tóc xanh/ Miệt mài lao động, học hành 
sớm khuya/ Quản chi gian khổ hiểm nguy/ Bắc Nam thống nhất tiếc gì tuổi xuân”... 

Và tôi còn được biết thêm rằng, dù khi còn làm việc hay giờ đây gần tuổi 80, hàng 
năm cứ đến ngày giỗ cha, húy nhật của mẹ, ngoài thực đơn do vợ, con sắm sửa, bao giờ ông 
cũng dành “tiết mục” đồ xôi và đơm vào đĩa dâng lên ban thờ. Bởi theo ông, đó cũng là thể 
hiện tấm lòng với mẹ, cha mặc dù các cụ đã về với tiên tổ lâu rồi. 
 

18. Đ.C.T. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN AN NINH 
BIÊN GIỚI QUỐC GIA / Đ.C.T // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 28/12/2015.- Số 362.- 
Tr.18. 

 

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, trong năm 2015, các đơn vị bộ đội 
biên phòng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới đã thực hiện tuần tra đơn phương 271 lượt, tuần 
tra song phương 32 lần với trên 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, đảm bảo giữ vững chủ 
quyền an ninh biên giới quốc gia. 

Qua tuần tra kiểm soát và công tác bảo vệ biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng đã 
xử lý 114 vụ, với 117 đối tượng có hành vi vi phạm an ninh trật tự khu vực biên giới, đặc 
biệt là những đối tượng, tội phạm vận chuyển ma túy. 
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Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 250km tuyến biên giới 
quốc gia, tiếp giáp với 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào. Khu vực biên giới này có diện tích tự nhiên trên 2.805km2, gồm 5 huyện, 17 
xã biên giới với 294 bản, khoảng 18.300 hộ dân với gần 93.000 nhân khẩu. Đồng bào sống 
ở vùng biên giới tỉnh Sơn La gồm 7 dân tộc là Thái, Khơ Mú, Mông, Lào, Xinh Mun, 
Mường, Kinh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải 
quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới, đảm bảo chặt chẽ về pháp 
lý và đúng hiệp định, quy chế khu vực biên giới. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, 
phối hợp hoạt động với cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố xây dựng các xã, bản khu 
vực biên giới vững mạnh, góp phần giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 
ổn định đời sống, xây dựng nông thôn mới vùng biên giới phía Tây Tổ quốc. 

Năm 2016, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên 
giới vững chắc, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức chiến đấu trong toàn 
đơn vị, giúp chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, cùng đồng bào 
nơi biên giới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.  

 

19. Đoàn Lê. PHỔ CẬP ĐIỆU XÒE CÁC DÂN TỘC SƠN LA / Đoàn Lê // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 28/12/2015.- Số 310.- Tr.13. 

 

Để giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của điệu xòe, trên cơ sở điệu xòe cổ, 
kết hợp với các điệu múa cổ truyền, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt Đề án “Sưu tầm và 
phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La”. Đến nay, đề án đã lựa 
chọn được một số điệu xòe tiêu biểu để vận dụng, chỉnh lý và đã đi đến thống nhất về nhạc 
xòe và các động tác xòe đặc trưng của Sơn La. Việc tập huấn phổ cập “xòe Sơn La” đã 
được triển khai tại các huyện Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai và 
thành phố Sơn La cho các đối tượng là diễn viên, tuyên truyền viên, nòng cốt văn hóa tại 
cơ sở, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Sơn La... 

 

20. U.H. CHỦ ĐỘNG DẠY HỌC TRONG THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT / U.H // Gia 
đình và xã hội.- Ngày 28/12/2015.- Số 155.- Tr.12. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã yêu cầu các đơn vị giáo dục chủ động bố trí kế 
hoạch dạy học phù hợp khi tình hình thời tiết quá khắc nghiệt (giá rét, mưa bão, sạt lở...) và 
báo cáo về Sở xin ý kiến chỉ đạo, cho học sinh tạm thời nghỉ học, chờ đến khi hết tình hình 
nguy hiểm và tích cực khắc phục hậu quả xảy ra (nếu có). Phương châm là mỗi học sinh tự 
ý thức chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra, có phương án di dời học 
sinh trong trường hợp khẩn cấp... Đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống 
thiên tai cho giáo viên, học sinh, tương thân tương ái khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời 
sống và học tập...  
 

21. P.V. SƠN LA PHẤN ĐẤU TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG KINH TẾ NÔNG, 
LÂM NGHIỆP / P.V // Nhân dân.- Ngày 26/12/2015.- Tr.1+3. 

 

Chiều 25/12, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 
2015 - 2020. 

Một trong những chương trình trọng tâm sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển 
khá của khu vực trung du miền núi phía Bắc là tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế 
nông, lâm nghiệp. Theo đó, Sơn La sẽ khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp. 

Sơn La sẽ triển khai thực hiện ba đề án tạo môi trường phát triển kinh tế nông, lâm 
nghiệp, gồm: Đề án ứng dụng khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ việc tưới nhỏ giọt kết hợp bón 
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phân hòa tan theo công nghệ I-xra-en cho cây cà phê trên địa bàn thành phố Sơn La, các 
huyện Thuận Châu và Mai Sơn; dự án nuôi, chế biến, xuất khẩu thịt cá tầm và trứng cá tầm 
đen trên lòng hồ sông Đà, sản lượng đạt 2.700 tấn cá, 20 tấn trứng cá, giá trị xuất khẩu đạt 
20 triệu USD; đề án hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ theo nguyên Tắc khuyến khích các 
doanh nghiệp đầu tư trồng rừng sản xuất gắn với chế biến, trồng cây mắc ca, sơn tra, song 
mây, tre luồng, dược liệu dưới tán rừng. Hỗ trợ lương thực cho người dân một số vùng rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu để người dân thôi làm nương rẫy, chuyển sang trồng, 
chăm sóc, bảo vệ rừng,... 
 

22. Phạm Hiển. HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: CHỦ ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE 
NGƯỜI CAO TUỔI / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- Ngày 29/12/2015.- Số 207.- Tr.5. 

 

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La 
và Ban Dự án Dưỡng sinh kinh lạc thuộc Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc Người cao tuổi 
Việt Nam, việc thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh và tổ chức các chương trình truyền thông về 
sức khỏe cho người cao tuổi triển khai ở 17 hội cơ sở thu hút 2.355 hội viên tham gia. 

Từ chương trình, toàn huyện thành lập mới 319 câu lạc bộ người cao tuổi, nâng tổng 
số thành 374 câu lạc bộ toàn huyện, trong đó 256 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh kinh lạc. 
Đây là môn thể dục được nhiều người cao tuổi ưa thích và tự giác tham gia luyện tập thường 
xuyên. Hệ thống tổ chức câu lạc bộ người cao tuổi được kiện toàn một bước từ hội cơ sở 
đến chi hội nhằm duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động, mang lại sức khỏe và niềm vui cho 
người cao tuổi. 

Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện phối hợp tổ chức đồng diễn thể dục dưỡng 
sinh kinh lạc toàn huyện với gần 700 người cao tuổi tham gia; giải cờ tướng, thể dục dưỡng 
sinh thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi thi đấu, biểu diễn; UBND huyện tặng 22 Giấy 
khen cho các tập thể và cá nhân lập thành tích cao. Từ năm 2011 - 2015, huyện Mai Sơn 
liên tục có đoàn đi dự thi giải cờ tướng, thể dục dưỡng sinh do tỉnh tổ chức, đoạt 1 giải Nhì 
và 2 giải Nhất, 102 huy chương các loại, trong đó 39 Huy chương Vàng, 38 Huy chương 
Bạc, 25 Huy chương Đồng; được UBND - tỉnh tặng 11 Bằng khen cho các tập thể và cá 
nhân. 

Việc trồng và sử dụng cây thuốc Nam chữa bệnh được các tổ chức Hội Người cao 
tuổi quan tâm chỉ đạo, hầu hết các hội cơ sở và đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Toàn 
huyện có hơn 2.000 người cao tuổi trồng cây thuốc Nam. Một số chi hội đã đưa nội dung 
phổ biến kinh nghiệm trồng và sử dụng cây thuốc Nam chữa bệnh vào chương trình sinh 
hoạt thường kỳ. 100% hội viên Chi hội Người cao tuổi tiểu khu 14 thị trấn Hát Lót đều 
trồng và sử dụng cây thuốc Nam. Mỗi gia đình đều có từ 10 đến 20 loại cây thuốc trồng 
trong chậu vừa làm cảnh, vừa làm thuốc như lược vàng, lô hội, đinh lăng, huyết dụ, xương 
rồng; nhiều cây vừa làm gia vị, vừa làm thuốc như hành, tỏi, gừng, ngải cứu, tía tô, kinh 
giới; một số rau có tác dụng chữa bệnh như rau sam, rau má, ngót, lá mơ. Mọi người dân 
cũng như hội viên người cao tuổi đều quan tâm chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh có hiệu quả 
từ các cây thuốc thông thường. 

Các hoạt động trên đã đưa công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở huyện Mai 
Sơn chuyển từ thụ động sang chủ động, từ đó sức khỏe người cao tuổi ngày càng được cải 
thiện rõ rệt. 
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