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01. PV. SƠN LA: BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC BỐNG HÀ / PV 
// Giáo dục và thời đại.- Ngày 16/5/2017.- Số 116.- Tr.2. 
 

Ngày 14/5, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ khánh thành, gắn biển, bàn giao và đưa vào sử dụng 
điểm Trường Tiểu học Bống Hà tại xã Chiềng Yên (Vân Hồ). Điểm Trường Tiểu học Bống Hà 
được xây dựng gồm: Nhà lớp học 3 gian rộng 180m2 và hệ thống các công trình phụ trợ. Công 
trình được xây dựng theo nguồn vốn tài trợ của Công ty Cổ phần đầu tư, phát triển Bắc Minh 
thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với tổng giá trị 1 
tỷ đồng. Vốn đối ứng Tỉnh đoàn và huyện Vân Hồ là 230 triệu đồng. 
 

02. Thảo Hương. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI VÀ BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ: NGHĨA TÌNH 
DÀNH TẶNG PHỤ NỮ SƠN LA / Thảo Hương, Việt Hưng // Phụ nữ Thủ đô.- Ngày 
17/5/2017.- Số 20.- Tr.2. 
 

Trong 3 ngày từ 11 - 13/5/2017, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội do 
đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 
làm trưởng đoàn đã tới thăm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác Hội với Hội Liên 
hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà cho phụ nữ nghèo của tỉnh. 

 CHIA SẺ KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG VỚI PHỤ NỮ SƠN LA 

 Đồng chí Mùi Thị Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La có 
12 dân tộc thiểu số nên 80% hội viên phụ nữ trong tỉnh là người dân tộc. Vượt lên nhiều khó 
khăn, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La luôn tìm tòi, triển khai nhiều mô hình để thu 
hút phụ nữ tham gia hoạt động Hội như Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ, “Mái nhà xanh 5 không 3 
sạch”, Câu lạc bộ Giúp phụ nữ sau vi phạm pháp luật, các tổ phụ nữ phát triển kinh tế, mở các 
lớp xóa mù chữ cho chị em… Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chú trọng công tác tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên về pháp luật, đặc biệt là về công tác phòng 
chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tỉnh Hội cũng quan tâm giúp chị em, đặc biệt là gần 10.000 
hội viên nghèo về vay vốn từ các ngân hàng để phát triển kinh tế, tập huấn khoa học kỹ thuật, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… Phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm, đồng chí 
Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội chia sẻ với những 
khó khăn trong hoạt động Hội của Tỉnh hội Sơn La, và vui mừng trước những kết quả các cấp 
Hội Phụ nữ Sơn La đã đạt được. 

 Đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã Rau an toàn tự nhiên tại xã Đông Sang, huyện 
Mộc Châu. Hợp tác xã hiện có 38 hộ gia đình tham gia với hơn 15ha trồng rau, củ, quả theo tiêu 
chuẩn VietGap, cung cấp 3 tấn rau/ngày cho các siêu thị, nhà hàng tại Hà Nội, thu nhập từ 500 - 
600 triệu/ha. Bà Nguyễn Thị Luyến - Chủ nhiệm Hợp tác xã phấn khởi: “Chúng tôi áp dụng kỹ 
thuật trồng rau, quả theo quy trình ngặt nghèo của VietGap nên sản phẩm cung cấp ra thị trường 
luôn đảm bảo an toàn, tạo được niềm tin cho khách hàng. Hợp tác xã đã giúp đem lại thu nhập 
ổn định cho nhiều gia đình hội viên phụ nữ”. 

CHUNG TAY GIÚP PHỤ NỮ NGHÈO 

 Chiều ngày 12/5, Đoàn công tác đã đến thăm và trao 30 triệu đồng giúp chị Quàng Thị 
Đông, sinh năm 1973, tiểu khu 19/5, thuộc bản To Láng, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu xây 
lại căn nhà mới. Sau khi chồng mất, một mình chị Đông lam lũ trồng ngô, trồng lúa nuôi 2 con. 
Cuộc sống chỉ tạm đủ ăn, chị chẳng dám nghĩ tới việc xây lại căn nhà mới, nên nhiều năm nay, 
3 mẹ con sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ 16m2. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội hỗ trợ 30 triệu 
và nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, bà con trong xã, ba mẹ con chị rất mừng vì sắp được ở 
trong căn nhà mới khang trang. 

Trong dịp này, báo Phụ nữ Thủ đô cũng trao tặng một mái ấm tình thương trị giá 30 triệu 
đồng cho gia đình bà Đinh Thị Viên (sinh năm 1963), trú tại bản Nà Mường 1, xã Nà Mường, 
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huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Món quà là sự đóng góp của toàn thể cán bộ, nhân viên của báo 
Phụ nữ Thủ đô, với mong muốn giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có được cuộc sống ấm 
no, tốt đẹp hơn. Bà Viên là người dân tộc Mường, đơn thân nuôi hai người con, gia đình có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cuối 2016, đầu 2017, một trận bão đã đánh sập hoàn toàn ngôi 
nhà sàn bằng gỗ vốn đã mục nát của mẹ con bà Viên. Bà và con trai phải dựng lều tạm mái lợp 
lá để sinh sống trong thấp thỏm lo âu. Lều nằm ven suối nên chỉ một trận mưa rừng xối xả đổ 
xuống hay lũ quét tràn về là mẹ con bà Viên sẽ mất nơi trú ngụ. Từ số tiền 30 triệu đồng của 
báo Phụ nữ Thủ đô, chính quyền, bà con thôn bản đã góp công, góp sức giúp đỡ bà xây mái ấm 
tình thương. Chính quyền xã Nà Mường cấp cho bà Viên mảnh đất 40m2, còn ông trưởng bản 
đứng ra thuê thợ, ký nợ thay để có gạch, vữa dựng nhà. Bà Viên không sõi tiếng Việt nên nhờ 
cán bộ xã gửi lời cảm ơn tới Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, báo Phụ nữ Thủ đô và các tấm lòng 
hảo tâm đã giúp bà có một mái ấm. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết khẳng định: “Nhiều năm nay, 
phụ nữ Hà Nội luôn dành tình cảm và giúp đỡ chị em nghèo ở các tỉnh, thành trong cả nước, 
trong đó có Sơn La. Chúng tôi mong Phụ nữ Sơn La luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp 
cho sự phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La”. 

Trong khuôn khổ chuyến đi, Đoàn công tác đã đến thăm Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La, 
Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến… 
 

03. Đức Sơn. SƠN LA: BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN 16KG THUỐC PHIỆN / Đức Sơn // 
Đại đoàn kết.- Ngày 17/5/2017.- Số 137.- Tr.2. 
 

Khoảng 10 giờ 20 phút ngày 16/5, trong khi làm nhiệm vụ tại xã Chiềng Cang, huyện 
Sông Mã (tỉnh Sơn La), Công an huyện Sông Mã đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối 
tượng Quàng Văn Dương (34 tuổi, trú tại bản Muôn, xã Mường Hung, huyện Sông Mã) và Lê 
Văn Thủy (25 tuổi, trú tại bản Co Bay, xã Mường Cai, huyện Sông Mã) có hành vi mua bán trái 
phép nhựa thuốc phiện. Lực lượng công an thu trên người 2 đối tượng 35 cục nhựa thuốc phiện 
có tổng trọng lượng 16kg. Đáng chú ý, khi bị phát hiện, cả 2 đối tượng đã chống trả lại lực 
lượng công an một cách quyết liệt nhưng vẫn không thoát. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận đã 
mua số thuốc phiện trên tuyến biên giới để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ kiếm lời. 
 

04. Nguyễn Trang. SƠN LA ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG 
THÔN / Nguyễn Trang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 18/5/2017.- Số 99.- Tr.17. 
 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, những năm qua 
huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã chủ động, sáng tạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, trong việc triển khai, thực 
hiện các chương trình, dự án, trong đó có dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

Bà Điêu Thị Dân, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết, đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa 
phương. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã mở được 10 lớp đào tạo nghề với các nghề như: Gò, 
hàn, kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm, trồng nấm; nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, bảo quản cá nước 
ngọt. Đặc biệt, mở lớp đào tạo nghề nuôi cá lồng, giúp bà con nông dân khai thác tiềm năng 
lòng hồ Thủy điện Sơn La. 

Cụ thể, Hội Nông dân đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trạm 
Khuyến nông huyện mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân các xã, giúp họ hiểu rõ về mục đích, vai trò, ý nghĩa, 
hiệu quả của Đề án đào tạo nghề. Qua đó, nông dân có trình độ tay nghề nhất định, biết cách tổ 
chức sản xuất chính trên quê hương mình, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 10 năm 2017 3 

Bà Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai thông tin: “Những năm 
qua, Hội Nông dân đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức được 1.355 lớp tập huấn, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, có 55.770 lượt hội viên nông dân tham gia. Đồng thời, phối hợp 
với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai công tác ủy thác cho vay, thành lập được 65 
tổ với 1.974 hộ hội viên nông dân vay vốn với tổng dư nợ của Hội Nông dân huyện quản lý trên 
54 tỷ đồng. Qua đó giúp cho hội viên nông dân nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo, bền 
vững”. 

Đến nay, Quỳnh Nhai có 11 xã có điện lưới quốc gia, 6 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 3 
xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ 
cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020” theo Quyết định số 03 của UBND tỉnh, giúp người lao động 
trên địa bàn, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo có việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện đời 
sống, thoát nghèo bền vững, huyện thẩm định hồ sơ đề nghị cho trên 2.000 lượt hộ được vay 
vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với 58.500 triệu đồng, tạo việc làm cho hơn 2.300 
lao động nông thôn... Nhờ đó, nhiều học viên đã có thu nhập ổn định từ các mô hình nuôi trồng 
thủy sản, đan lưới và chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Là xã thuần nông, Chiềng Bằng có hơn 6.500 nhân khẩu, trong đó trên 4.000 người ở độ 
tuổi lao động, do vậy việc lựa chọn nghề để đào tạo là rất cần thiết. Qua các lớp dạy nghề, 
người dân dần thay đổi nhận thức trong chọn nghề để làm ăn sinh sống. Đến nay, toàn xã có 
hơn 1.400 người lao động trong độ tuổi được tham gia các lớp dạy nghề, đưa xã Chiềng Bằng 
hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào tháng 11/2016. 

Anh Lò Văn Ban, Giám đốc Hợp tác xã Nông, lâm nghiệp, thủy sản Hoa Ban, bản Co 
Trặm, xã Chiềng Bằng, cho biết: “Trước kia gia đình tôi cũng khó khăn, nhờ được chuyển giao 
kỹ thuật về áp dụng vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gia đình tôi năm 2016 
đã nuôi được 80 con lợn thịt. Hiện gia đình có hơn 80 lồng cá, năm 2016 nuôi 5 loại gồm cá 
nheo, cá lăng, cá trắm, cá chép và cá rô. Nhờ chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gia đình tôi thu nhập 
cả cá và lợn hơn 300 triệu đồng/năm”. 

Với sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nông dân 
ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chú trọng đào tạo các nghề cho lao động nông 
thôn và những định hướng cụ thể, thiết thực sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác đào tạo nghề. Từ đó sẽ tạo tiền đề giảm nghèo bền vững ở huyện Quỳnh Nhai. 
 

05. Đức Tuấn. TIẾP NỐI TINH THẦN CHI BỘ NHÀ TÙ SƠN LA / Đức Tuấn // Nhân 
dân.- Ngày 19/5/2017.- Tr.2. 
 

Tiếp xúc với cán bộ, đảng viên Bảo tàng tỉnh Sơn La, khách tham quan cảm nhận 
được sự gần gũi, nhiệt tình, hết mình vì công việc. Ðó là kết quả từ việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy tinh thần của Chi bộ Nhà 
tù Sơn La năm xưa... 

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La Vũ Thùy Linh, cho biết: Di tích lịch sử 
Nhà tù Sơn La vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt. Bảo tàng 
được thành lập ngày 2/3/1985 trên cơ sở Nhà Bảo tàng của Khu Tây Bắc và Phòng Bảo tàng 
thuộc Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La. Sau 32 năm xây dựng, Bảo tàng tỉnh phát triển mạnh 
về tổ chức bộ máy và chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay Bảo tàng tỉnh có 29 cán bộ, nhân viên, 
trong đó 25 người có trình độ thạc sỹ và đại học; chi bộ có 18 đảng viên. Bảo tàng tỉnh đang lưu 
giữ gần 21 nghìn đơn vị hiện vật, trong đó, có nhiều sưu tập hiện vật có giá trị như sưu tập sách 
cổ dân tộc Thái, Dao; sưu tập hiện vật khảo cổ thời tiền sử; hiện vật về đời sống văn hóa của 12 
dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ðặc biệt, bảo tàng được giao nhiệm vụ bảo tồn, trùng tu, tôn 
tạo Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. 
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Ðến Sơn La, phần lớn khách tham quan đều mong muốn được thăm Di tích lịch sử cách 
mạng Nhà tù Sơn La. Vì thế, đòi hỏi cán bộ, nhân viên Bảo tàng tỉnh phải vừa có kiến thức 
chuyên môn, vừa am hiểu văn hóa, phong tục tập quán, giao tiếp. Phó bí thư Chi bộ Phạm Duy 
Khương chia sẻ: Triển khai việc học tập và làm theo Bác, chi bộ đã quán triệt, học tập một cách 
bài bản, thiết thực, gắn với công việc, nhiệm vụ của đơn vị. Ðặc thù ở đây là công tác phục vụ, 
cho nên cán bộ, đảng viên cần có tinh thần tự giác cao, ý thức chấp hành giờ giấc tốt mới hoàn 
thành nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất phát từ công việc cụ thể, trách nhiệm được phân công. 
Chi bộ yêu cầu nội dung đăng ký của mỗi đảng viên được đưa ra chi bộ thảo luận, góp ý, gắn 
với đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Thực tế, nhiều bản đăng ký, cam kết khắc phục điểm 
yếu đã được chi ủy, chi bộ góp ý một cách cụ thể, đúng người, đúng việc. Kết quả đã có sự 
chuyển biến rõ nét, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao. 
Mặc dù nguồn nhân lực mỏng, chỉ có 29 cán bộ, nhưng Bảo tàng tỉnh đã quản lý, tổ chức hoạt 
động tại năm địa điểm, với hàng chục đầu công việc khác nhau một cách thống nhất, trôi chảy, 
đi vào nền nếp. 

Từ nhiều năm nay, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp các trường học tổ chức cho học sinh tham 
quan, giáo dục truyền thống về Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La. Năm 2009, Bảo tàng tỉnh đã 
thành lập thêm Phòng Tuyên truyền, giáo dục làm nhiệm vụ giáo dục truyền thống cho học sinh 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Hằng năm, phối hợp phòng giáo dục - đào tạo các huyện và nhà 
trường tổ chức 60 đến 80 buổi học truyền thống cho học sinh cao cấp. Năm 2016, tổ chức được 
gần 100 buổi học tại hai huyện Thuận Châu và Quỳnh Nhai là hai vùng trọng điểm di dân tái 
định cư Thủy điện Sơn La. 

Kết quả hoạt động hiệu quả ấy còn bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa mà tự mỗi cán bộ, 
đảng viên ở đây ai cũng tự hào. Ðó là tinh thần cộng sản của Chi bộ Nhà tù Sơn La. Ðây là tổ 
chức Đảng đầu tiên ở vùng Tây Bắc và Sơn La được thành lập năm 1939. Chi bộ ra đời như một 
luồng ánh sáng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thôi thúc tinh thần yêu nước, bùng lên ngọn lửa cách 
mạng. Tinh thần ấy đã được Chi bộ Bảo tàng tỉnh Sơn La tiếp nối, phát huy. Bảo tàng tỉnh đã 
phối hợp các đơn vị trong ngành tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa, tìm hiểu phong 
tục, tập quán, học tiếng Thái, tiếng Mông cho cán bộ, đảng viên. Ðồng chí Vũ Thùy Linh chia 
sẻ: “Tiếp nối tinh thần của những người cộng sản là một điều đặc biệt ở chi bộ chúng tôi. Từ 
trong công việc, cuộc sống sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên luôn tự soi mình để không hổ thẹn 
với các thế hệ cha anh đi trước”. 

Với kết quả ấy, Bảo tàng tỉnh Sơn La vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng 
Nhì; 5 năm liền (2008 - 2013) Chi bộ Bảo tàng tỉnh được Tỉnh ủy Sơn La tặng Bằng khen trong 
sạch, vững mạnh; ba năm (2014 - 2016) duy trì những thành tích đó. 
 

06. Kiều Thiện. LỄ HỘI TRÀ MỘC CHÂU BẬT DẬY TIỀM NĂNG TÂY BẮC / Kiều 
Thiện, Vì Văn Định // Trang trại Việt.- Tháng 5/2017.- Số 71.- Tr.64-66. 
 

Lễ hội Trà Mộc Châu năm 2017 vừa được huyện Mộc Châu tổ chức vào những ngày 
đầu tháng tư. Đó là thời điểm sắc trắng hoa ban vẫn rực rỡ bên những triền đồi và những 
búp chè xuân đã bước vào kỳ sung sức nhất. 

THÀNH CÔNG NGOÀI MONG ĐỢI 

Lễ hội Trà lần này đã thu hút sự quan tâm không chỉ của các doanh nghiệp, người làm 
chè trên địa bàn huyện Mộc Châu mà đã trở thành Lễ hội Trà mang tầm khu vực phía Bắc với 
sự tham dự của nhiều lãnh đạo, doanh nhân, người lao động, du khách đến từ nhiều địa phương 
trong cả nước.   
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“Tôi thấy Lễ hội Trà năm 2017 do huyện Mộc Châu tổ chức đã đạt được những kết quả 
lớn hơn kỳ vọng. Lễ hội không những mang lại thuận lợi cho riêng nghề chè, mà còn góp phần 
tích cực thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển...” Đó là 
nhận định của doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. 

Cây chè không chỉ là cây công nghiệp chủ lực trên đất Mộc Châu với diện tích hiện có 
gần 2.000ha. Mà với nhiều địa phương vùng Tây Bắc như: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái... cây 
chè và nghề sản xuất chè cũng đang được quan tâm đầu tư, phát triển. Chính bởi vậy nên ở Lễ 
hội Trà lần thứ hai trên đất Mộc Châu đã có sự quan tâm đặc biệt của nhiều địa phương, kể cả 
những vùng không sản xuất chè. Đó là điều mà ở Lễ hội Trà Mộc Châu lần thứ nhất diễn ra 
cách đây chưa lâu dù rất kỳ vọng nhưng chưa làm được. 

Ở Lễ hội Trà Mộc Châu lần thứ hai này, sự hiện diện của ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La trong suốt mấy ngày tổ chức lễ hội cùng ông Tống Thanh Hải - Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Lai Châu và nhiều lãnh đạo, doanh nghiệp, doanh nhân, người dân các địa phương 
khác đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo địa phương đối với nghề làm chè. 

Với Mộc Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung, cây chè và các sản phẩm chè như một 
đặc ân của tạo hóa ban cho dải đất này. Không chỉ có những vườn chè cổ thụ hàng trăm năm 
tuổi, Mộc Châu cũng như Tây Bắc còn có hàng ngàn ha chè đang được các thế hệ nông dân, 
doanh nghiệp nối tiếp nhau đầu tư phát triển. Hương trà của vùng đất này cũng đã từng bước 
khẳng định vị thế cạnh tranh ngày một lớn và trở thành mặt hàng nông sản truyền thống, có mặt 
tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Nga, Đức, Nhật, Mỹ, Hàn Quốc... 

Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tâm sự: Với biên độ thời tiết 
chênh lệch nhau rất lớn trong ngày, với lớp thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng của cao nguyên ở 
Tây Bắc, với kinh nghiệm sản xuất hàng hóa xuất khẩu từ cây chè trong suốt 60 năm qua cùng 
công nghệ làm chè ngày càng được nâng cấp... sản phẩm chè Mộc Châu ngày càng có vị thế lớn 
hơn trên thị trường. Đồng hành với sự lớn lên của nghề làm chè, đời sống của hàng chục ngàn 
hộ nông dân, công nhân, lao động đang ngày một cải thiện và tạo động lực cho các ngành nghề 
kinh tế khác phát triển. 

ĐƯA HƯƠNG VỊ TRÀ BAY XA 

Điểm nhấn của Hội trà năm nay là chương trình nghệ thuật “Hương sắc thảo nguyên”, 
quy tụ đông đảo nam nữ diễn viên chuyên và không chuyên giới thiệu nguồn gốc, xuất xứ cây 
chè và các sản phẩm chè Mộc Châu. Đây cũng là dịp tôn vinh những người trồng chè, chế biến 
chè; tạo phong trào hăng hái thi đua lao động để phát triển vùng chè chất lượng cao của Mộc 
Châu. 

Đến và chứng kiến Lễ hội Trà Mộc Châu 2017, chúng tôi càng hiểu rõ hơn lời tâm sự của 
Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu - Bà Nguyễn Thị Hoa. Từ Nhà truyền thống của Công ty 
Cổ phần chè Mộc Châu, du khách sẽ hiểu thêm vị thế của chè Mộc Châu trên trường quốc tế khi 
chè Mộc Châu đóng vai trò nông sản thực phẩm chính của Việt Nam, xuất sang các nước trong 
những tháng năm thế giới đang ở thời kỳ chiến tranh lạnh. Ở thời điểm đó, với 3 sản phẩm 
chính là chè xanh, chè đen và chè sen, tên tuổi chè Châu Mộc đã được khẳng định trên trường 
quốc tế. Những sản phẩm chè này không chỉ góp phần mang lại nguồn thu nhập và sự ủng hộ 
của bạn bè quốc tế với đất nước Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến, mà còn đặt nền móng 
vững chãi cho sản xuất hàng hóa phát triển từ cây chè. 

Vùng nguyên liệu chè Mộc Châu được hình thành từ năm 1959, đến nay đã có hơn 
1.800ha, sản lượng hàng năm đạt trên 23.000 tấn. Chè Shan tuyết Mộc Châu là sản phẩm đầu 
tiên trong ngành nông nghiệp được Nhà nước bảo hộ độc quyền về xuất xứ hàng hóa. 

Con đường bê tông rộng rãi, nối tiếp nhau trải dài dẫn vào vùng nguyên liệu chè của 
Công ty Cổ phần chè Mộc Châu trong những ngày diễn ra Lễ hội Trà 2017 chật ních người và 
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phương tiện. Anh Đỗ Xuân Hùng - chủ nhân của hơn 2ha chè ở lô chè 69, cho biết: Hơn 30 năm 
gắn bó với cây chè, đã từng chứng kiến những thăng trầm của nghề chè trên đất Mộc Châu, tôi 
khẳng định: Nghề chè ở đây ngày càng lớn mạnh và góp phần rất lớn vào thúc đẩy các loại hình 
kinh tế khác. Cây chè ở Mộc Châu hôm nay không chỉ được quan tâm phát triển ở một vài địa 
bàn như vài chục năm trước, mà nó đã lan tỏa rất nhanh tới những địa bàn vùng sâu, vùng xa 
khác như: Chiềng Sơn, Tô Múa, Vân Hồ... 

Đi cùng với cây chè là các dịch vụ khác cũng phát triển như: Sản xuất chè, cung ứng 
phân bón, máy móc làm chè, dịch vụ ăn uống, tạp hóa, du lịch v.v. Ở những vùng cây chè phát 
triển, giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa... đều được nâng lên. Nếu gắn với những tiêu chí về 
nông thôn mới thì những vùng chè đã góp phần giải quyết rất nhiều tiêu chí quan trọng. 

Về dự Lễ hội Trà Mộc Châu 2017 năm nay có rất nhiều bà con nông dân các dân tộc đến 
từ nhiều địa phương ở Tây Bắc. Vợ chồng anh Mùa A Sinh ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, 
Lai Châu, chia sẻ: “Chúng tôi tự tìm về đây để nghe và biết thêm về nghề làm chè. Ở chỗ chúng 
tôi cán bộ cũng đang vận động dân phát triển cây chè nhưng những người dân chưa yên tâm 
lắm. Nay về đây mới biết rõ: Cây chè có thể giúp người dân có thu nhập cao, bền vững; có thể 
giúp nhiều nông dân trở thành người có lương, làm công nhân, làm cán bộ... Tôi sẽ nói với bà 
con ở bản mình, xã mình đồng lòng phát triển cây chè”. 

Đến với Lễ hội trà 2017, doanh nhân Nguyễn Thế Minh (ở thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang) phấn khởi nói: “Tôi đến với Lễ hội Trà này đã 3 ngày nay và dành nhiều thời gian 
để tìm hiểu về sản phẩm trà cũng như lợi thế nông sản của Mộc Châu. Nhờ thế tôi biết được 
Mộc Châu là vùng đất đầy tiềm năng nông nghiệp và dịch vụ; rất nhiều hứa hẹn thành công với 
những người có vốn và đam mê kinh doanh, dịch vụ trên các lĩnh vực: Thuê đất sản xuất, 
chuyên canh cây chè, cây hoa, rau xanh, phát triển bò sữa, dịch vụ tiêu thụ hàng hóa, cung ứng 
phân bón, máy móc...”. 

Nét mặt của chàng trai dân tộc Mông Tráng A Chu - chủ dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng ở 
bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong những ngày diễn ra Lễ hội Trà Mộc 
Châu 2017 cũng tươi roi rói. Chu bảo: “Cũng nhờ cái lễ hội tổ chức hoành tráng thu hút nhiều 
du khách nên em cũng được “ăn theo”. Khách đến với nhà nghỉ mấy hôm nay đông lắm, có 
nhiều khách nước ngoài, khách các tỉnh xa. Họ đến với Lễ hội Trà nhưng lại muốn tận hưởng 
văn hóa ẩm thực vùng cao và hít thở hương đồng gió nội. Giá như mỗi năm có thêm vài cái Lễ 
hội Trà thì thích lắm đấy”.  

Tại hội Trà năm nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định và 
trao giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Chè Shan tuyết Mộc Châu cho Công ty 
Vinatea Mộc Châu; Công ty Cổ phần Chè Cờ đỏ Mộc Châu và Công ty Cổ phần Chè Chiềng 
Ve. Đây là 3 trong số nhiều doanh nghiệp chè ở Mộc Châu có truyền thống sản xuất kinh doanh 
chè từ khi vùng nguyên liệu mới được hình thành. 
 

07. Quốc Định. NỖ LỰC LÀM GIÀU CỦA NÔNG DÂN LƯỜNG VĂN HẢY / Quốc Định 
// Trang trại Việt.- Tháng 5/2017.- Số 71.- Tr.67. 
 

Với đức tính cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, nông dân Lường Văn Hảy ở bản 
Nong, xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng từ mô 
hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Quanh năm “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” gắn bó với nương rẫy, trồng ngô, lúa 
trên đất dốc, gia đình ông Hảy chỉ tạm đủ ăn, gia đình khó khăn. Qua những lần tham gia lớp 
tập huấn phát triển kinh tế gia đình và thăm quan các mô hình sản xuất của bà con trong xã, ông 
Hảy nhận thấy điều kiện khí hậu và đất đai ở địa phương rất phù hợp với chăn nuôi gia súc, gia 
cầm. Ông quyết tâm chuyển từ trồng trọt sang chăn nuôi. 
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Để có nguồn vốn phát triển đàn gia súc, gia cầm, năm 2000, ông đã vay 12 triệu đồng 
theo chương trình ủy thác của Hội Nông dân với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, mượn 
thêm 10 triệu đồng từ anh em trong gia đình để đầu tư mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Sau 2 
năm lứa bò đầu tiên xuất chuồng, ông lấy vốn đầu tư mua 4 đôi dê sinh sản và còn vay thêm 
tiền xây dựng lán, trại nuôi lợn, gà, vịt và đào ao thả cá. 

Với đức tính cần cù, chịu khó, ông vừa làm, vừa học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, kết hợp với 
trồng cỏ làm thức ăn cho đàn gia súc. 

Nhờ vậy sau 9 năm, số lượng đàn gia súc của ông không ngừng tăng, luôn duy trì trên 40 
con, mỗi năm xuất bán 3 đến 4 con bò và hàng chục con dê, 2 đến 3 tạ cá, đem lại nguồn thu 
nhập từ 100 đến 150 triệu đồng/năm. 

Không dừng ở kết quả chăn nuôi đã đạt được, qua nghiên cứu, ông nắm bắt được nhu cầu 
lớn về vận chuyển hàng nông sản của bà con nông dân trong xã. Năm 2010, ông mạnh dạn mua 
xe ô tô để thu mua ngô, sắn cho bà con nông dân, vận chuyển bán cho các công ty chế biến 
trong và ngoài huyện, mỗi vụ ngô hoặc sắn trừ hết chi phí ước tính thu được từ 100 đến 130 
triệu đồng. 

Với nỗ lực vươn lên làm giàu, ông Hảy đã được huyện công nhận là hộ sản xuất kinh 
doanh giỏi, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Không chỉ làm giàu 
cho gia đình, ông Hảy còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ vốn cho các hộ có hoàn 
cảnh khó khăn trong xã với lãi suất thấp, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế thoát nghèo.  
 

08. Đăng Bảy. NÓNG BỎNG CUNG ĐƯỜNG MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA / Đăng Bảy 
// Pháp luật Việt Nam.- Ngày 22/5/2017.- Số 142.- Tr.7. 
 

Từ lâu Sơn La đã trở thành điểm nóng về buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy. 
Nhiều xã, khu vực trọng điểm trên biên giới 2 tỉnh này việc buôn bán, vận chuyển và sử 
dụng ma túy diễn ra hàng ngày. 

BIÊN GIỚI SƠN LA NÓNG BỎNG MA TÚY 

Cửa khẩu Lóng Sập (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La) chỉ cách thị trấn Mộc Châu 
25km, nơi có cột mốc 255 giáp với nước bạn Lào. Dân cư nơi đây thưa thớt, bản làng đìu hiu. 
Bản Buốc Pát (xã Lóng Sập) nằm sát đường biên giới, trên cung đường từ Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Lóng Sập ra cột mốc 255 lèo tèo dăm ba nóc nhà của đồng bào Mông nhưng Trưởng bản 
Mùa A Sủ cho biết: “Buốc Pát có 14 hộ người Mông thì có tới 12 hộ có người nghiện ma túy 
hoặc bị đi tù vì liên quan đến mua bán, vận chuyển ma túy (chiếm tỷ lệ gần 86%)”.  

Đối diện bên kia Buốc Pát là bản Muống thuộc khu Pa Háng - Huổi Hiềng (huyện Sốp 
Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Thiếu tá Nguyễn Danh Tuệ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Lóng Sập cho biết: “Khu Pa Háng - Huổi Hiềng tiếp giáp với 6 xã thuộc 3 huyện biên giới: Mộc 
Châu, Yên Châu, Vân Hồ của Sơn La và xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Tại 
khu vực giáp ranh này còn có dãy núi Pha Luông chạy dài 4km dọc theo biên giới (theo tiếng 
của người Thái, pha là vách, luông là to) với độ cao gần 2.000m, rừng núi hiểm trở. Đây là cung 
đường ngắn nhất, cũng là cung đường “vàng” để các đối tượng vận chuyển ma túy từ khu vực 
“Tam giác vàng” qua Lào để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. 

Phần lớn ma túy có nguồn gốc từ khu vực “Tam giác vàng” được vận chuyển về thị xã 
Sầm Nưa (Lào), sau đó tập kết tại các bản sát biên giới thuộc khu Pa Háng - Huổi Hiềng. Tại 
đây, chúng triển khai các công đoạn pha chế, đóng ép thành bánh rồi đưa vào nước ta tiêu thụ. 
Trung bình mỗi đêm có từ 3 đến 5 tốp người từ nội địa vượt biên sang Lào để buôn bán, vận 
chuyển ma túy. Mỗi tốp có 3 - 10 tên, có tốp đông hơn, lên tới 16 đến 20 tên. Phần lớn các tốp 
này đều mang theo “vũ khí nóng” như súng tiểu liên AK, súng ngắn, súng tự chế hay lựu đạn... 
Những kẻ buôn bán, vận chuyển ma túy rất manh động, chúng liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực 
lượng chức năng khi bị bao vây truy bắt. 
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Thời gian qua, do bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng tăng cường lực lượng tuần 
tra, kiểm soát chặt chẽ và tổ chức đánh bắt nhiều vụ nên hoạt động của các băng nhóm buôn bán 
ma túy có giảm, tần suất hoạt động ít hơn nhưng vẫn ngấm ngầm hoạt động, thủ đoạn ngày càng 
tinh vi. Chúng hoạt động trên nhiều tuyến đường mới, phức tạp và khó đi hơn; hoạt động không 
thành quy luật về đường đi, thời gian. Ngoài việc cho người đi trước để thăm dò, dẫn đường, 
chúng còn tiến hành xóa dấu vết, nhất là những khu vực nhạy cảm. Cá biệt, có tốp còn mang 
theo cả ống nhòm nhiệt, áo giáp chống đạn loại gọn nhẹ; dụng cụ nấu ăn, bếp ga mini... Trước 
đây, mỗi chuyến chỉ đi trong một đêm, nay chúng thận trọng, cảnh giác hơn. Nếu thấy không an 
toàn, chúng tìm nơi ẩn nấp (trong hang đá hoặc rừng rậm), cho nên mỗi chuyến đi có thể từ 2 
đến 3 ngày. 

“DÒNG CHẢY” MA TÚY CHƯA BỊ CHẶN ĐỨNG 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ 
đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tích cực, chủ động trong phòng chống mua bán, vận chuyển, 
tàng trữ và sử dụng ma túy. Nhiều đường dây “khủng”, nhiều đối tượng cộm cán đã bị bắt. 
Hàng trăm bánh heroin, hàng chục cân ma túy đá, hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp đã bị 
các đồn, trạm biên phòng trên tuyến biên giới Sơn La bắt giữ. Điển hình trên mặt trận này là 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và Đồn Biên phòng Tân Xuân.  

9h ngày 19/3/2017, tại khu vực bản Phông Xây, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào), 
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với Công an 
tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công Chuyên án 187Lv, bắt 2 đối tượng Và Chống Hạn (33 tuổi) 
và Giàng Ka Giang (32 tuổi, cùng trú tại bản Xi Vi Lây, cụm bản Kang, huyện Sầm Nưa). Tang 
vật thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe máy, 3 điện thoại di động. 

Thiếu tá Đào Mạnh Tưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cho biết: 
“Chỉ tính từ năm 2015 đến tháng 3/2017, đơn vị đã trực tiếp chủ trì và phối hợp với các lực 
lượng chức năng đấu tranh thành công 84 vụ với 128 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, 
tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 39 bánh, 849g heroin, gần 42.000 viên ma 
túy tổng hợp, trên 5,1kg thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan”.  

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, tuy nhiều đường dây bị 
triệt phá, nhiều đối tượng bị bắt giữ, nhưng do nhận thức còn hạn chế, do hám tiền nên tệ nạn 
ma túy dọc hai bên biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp. Tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa 
bàn biên giới ngày càng tăng và luôn ở mức báo động. Chỉ tính riêng 3 xã Lóng Sập, Chiềng 
Khương, Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập quản 
lý) đã có 537 người nghiện và đang cai nghiện ma túy (đây là số có hồ sơ quản lý, còn số thực 
cao hơn rất nhiều). Thực trạng này đã kéo theo hoạt động của các đối tượng mua bán lẻ, dẫn 
đến việc hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. Trong các tụ điểm ma 
túy phức tạp đó, ít ai trên tuyến biên giới Sơn La này lại không biết đến xã Lóng Luông, huyện 
Vân Hồ với vụ án chấn động vùng quê của “trùm ma túy” Tráng A Tàng (Tàng Keangnam, sinh 
năm 1982) với 9 án tử hình vì ma túy.  

Tình hình đấu tranh chống tội phạm ở “rốn” lũ ma túy này vẫn chưa bao giờ hết “nóng”. 
Xã Lóng Luông từ trước đến nay luôn là địa bàn đặc biệt phức tạp về tình hình tội phạm và tệ 
nạn ma túy. Cả xã có 11 bản thì hầu hết các bản đều có nhiều người nghiện, người mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ ma túy. Trong đó có 4 bản đặc biệt phức tạp là Tà Dê, Lũng Xá, Co Tang, 
Lóng Luông. Tại những bản này, hầu hết các gia đình đều có người liên quan đến ma túy, thậm 
chí một số con em cán bộ xã cũng liên quan đến tội phạm ma túy. Theo thống kê chưa đầy đủ, 
hiện xã Lóng Luông có khoảng 200 người nghiện hoặc nghi liên quan đến mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ ma túy; 148 đối tượng đã bị bắt đi tù vì liên quan đến tội phạm ma túy. 
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09. Thảo Vy. NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGHĨA TÌNH CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 
BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN TẠI HÒA BÌNH VÀ SƠN LA / Thảo Vy // Công an nhân 
dân.- Ngày 23/5/2017.- Số 4318.- Tr.6. 
 

Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 20 và 21/5, 
các tổ chức đoàn thể của báo Công an nhân dân: Công đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh 
niên đã phối hợp với Phòng Công tác chính trị, thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình; 
Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) tổ chức tham quan các điểm di tích, thăm hỏi và tặng quà  
một số gia đình cán bộ, chiến sỹ công an có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và 
Sơn La. 

…Trong chương trình hoạt động, sáng 21/5, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, 
trao 3 triệu đồng cho đồng chí Lò Văn Loan (sinh năm 1975), dân tộc Thái, là công an viên 
Tiểu khu Pa Hía, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Được biết, trong quá trình làm 
nhiệm vụ, đồng chí Loan đã bị tai nạn, gãy chân… Nhân dịp này, các đoàn viên, hội viên của 
các tổ chức đoàn thể báo Công an nhân dân đã có dịp giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao đổi kinh 
nghiệm công tác với các tổ chức đoàn thể của Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Mộc 
Châu (Sơn La). 
 

10. Hải Hưng. BÀI HỌC CẢNH GIÁC TỪ VỤ NỮ SINH LỚP 9 MẤT TÍCH BÍ ẨN SAU 
KHI NGHE ĐIỆN THOẠI TỪ NGƯỜI LẠ / Hải Hưng // Hôn nhân pháp luật.- Ngày 
23/5/2017.- Số 61.- Tr.20. 
 

Nhiều người nhìn thấy nữ sinh lớp 9 ở Sơn La mất tích cách đây 4 tuần đang đi xin 
việc ở Quảng Ninh. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc 
nhiều bé gái bị bọn tội phạm buôn người lừa bán đang có chiều hướng gia tăng… 

NGHI BỊ LỪA BÁN 

Vào tối ngày 21/5, trao đổi với phóng viên báo Hôn nhân và Pháp luật, anh Giàng A Đô 
(sinh năm 1985, trú tại bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho biết, sau 
4 tuần kể từ khi con gái anh là Giàng Thị Gióng (hiện đang học lớp 9 Trường Trung học cơ sở 
Vân Hồ) bỏ nhà đi mà vẫn chưa trở về khiến gia đình rất lo lắng. 

Mới đây, gia đình anh Đô nhận được cuộc gọi từ một người ở Quảng Ninh thông báo có 
nhìn thấy cháu khi cháu vào một quán để xin việc. “Sau khi nhận được tin này, tôi vội báo cho 
Công an huyện Vân Hồ (Sơn La). Sau đó, Công an Vân Hồ đã liên lạc với Công an Quảng Ninh 
để phối hợp điều tra. Qua xác minh, công an trích xuất camera ở quán thì 99% người đó chính 
là cháu Gióng”, anh Đô cho biết. 

Anh Đô lo lắng nói, cháu Gióng được một người phát hiện ở thành phố Hạ Long vì thế 
gia đình rất sốt ruột bởi nơi đây gần với Trung Quốc. Gia đình rất sợ cháu bị bán sang Trung 
Quốc. “Mặc dù số điện thoại của cháu gia đình không liên lạc được nhưng qua bạn bè cháu kể 
thì nick facebook của cháu vẫn hoạt động, tuy nhiên chỉ online một lát rồi lại thôi chứ không 
hoạt động lâu. Giờ gia đình chỉ mong công an sớm tìm kiếm được cháu để cháu trở về với gia 
đình”, người bố trẻ tâm sự. 

Qua liên hệ với Trường Trung học cơ sở Vân Hồ được biết, Giàng Thị Gióng là một học 
sinh chăm chỉ, trước thời điểm mất tích không có biểu hiện bất thường. Đáng lo ngại khi tuần 
tới trường sẽ tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 9, trong khi đến nay tin tức về Gióng vẫn 
bặt vô âm tín. “Ở nhà cháu Gióng ngoan lắm, việc cháu mất tích khiến ông bà, bố mẹ và mọi 
người đều bất ngờ. Em trai cháu năm nay học lớp 7 cũng suốt ngày ra cổng ngóng tin chị. Tôi 
không nghĩ rằng cháu buồn chán bỏ nhà đi mà chỉ lo sợ cháu bị kẻ xấu dụ dỗ”, anh Đô chia sẻ. 

Cụ thể, theo lời kể của anh Giàng A Đô, trưa 23/4, con gái anh nghe cuộc điện thoại từ 
một người lạ rất lâu. Sau đó, nữ sinh ra khỏi nhà và không về. 
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Lo lắng con xảy ra chuyện chẳng lành, khoảng 18h cùng ngày, anh gọi điện vào máy của 
Gióng nhưng số điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. 

Linh cảm có chuyện không hay xảy ra, anh và gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng 
không thấy tin tức gì của con. Theo phỏng đoán của anh, con gái đã quen ai đó trên mạng xã hội 
và bỏ nhà đi theo họ. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo với chính quyền địa phương. 

Liên quan đến sự việc trên, ông Giàng A Cô - Công an viên xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ 
xác nhận sự việc trên và cho biết, cháu Giàng Thị Gióng mất tích vào khoảng 11h ngày 23/4. 
Ông Cô cũng cho hay, hơn 10 ngày nay, chính quyền địa phương và gia đình anh Giàng A Đô 
đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thông tin gì về cháu Gióng. Được biết, vợ chồng anh Đô 
có 2 người con, cháu Gióng là con cả trong gia đình. Ở địa phương, cháu Gióng là nữ sinh 
ngoan hiền và chịu khó học tập. 

CẢNH GIÁC BỊ LỪA BÁN VÌ LÀM QUEN QUA MẠNG XÃ HỘI 

Hiện nay, việc sử dụng mạng xã hội để kết bạn, làm quen với nhau trở nên phổ biến, nhất 
là trong giới học sinh sinh viên, công nhân đi làm xa nhà... Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích 
cực, mạng xã hội có nhiều mặt trái mà người tham gia phải cảnh giác. Thời gian qua, trên các 
địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa liên tiếp xảy ra các vụ mua bán phụ nữ, trẻ em, gây ra 
nhiều hệ lụy đối với nạn nhân, gia đình và xã hội, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự địa 
phương. Theo các cơ quan chức năng, phần lớn nạn nhân trong các vụ mua bán phụ nữ trẻ em 
đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức xã hội cũng như pháp luật còn hạn chế, 
rất dễ bị các đối tượng tội phạm dụ dỗ, lôi kéo, lừa dẫn qua biên giới. 

Theo Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ đánh giá, tại miền núi vùng sâu vùng xa hiện nay, tình 
hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em tiếp tục tiềm ẩn nhiều diễn 
biến phức tạp. Trong số các nạn nhân bị mua bán người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em nhẹ dạ, cả 
tin, có hoàn cảnh gia đình éo le, kinh tế khó khăn, không có việc làm đang muốn thoát ly gia 
đình để mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn. 

Phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm thì “muôn hình vạn trạng”, song, chủ yếu vẫn là 
làm quen qua điện thoại, mạng xã hội hoặc tìm gặp trực tiếp để lừa gạt, dụ dỗ đi làm các công 
việc nhàn hạ với mức thu nhập cao, hoặc vờ yêu, sau đó lừa dẫn nạn nhân vượt biên giới ra 
nước ngoài, bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia… 

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, để ngăn ngừa các vụ mua bán người nói 
chung, ở miền núi vùng sâu vùng xa nói riêng, trước hết, người dân cần nâng cao cảnh giác 
trước các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt của các đối tượng xấu. Về phía chính quyền địa phương, phải 
có các biện pháp ngăn ngừa tội phạm ngay từ khi chưa xảy ra, nếu để đến lúc nạn nhân đã bị 
bán ra nước ngoài, thì việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn. 

Muốn vậy, các cơ quan, ban, ngành chức năng cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục 
cho người dân hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các 
loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người. Thêm vào đó, cũng cần nhận thức rằng, đấu 
tranh phòng chống tội phạm mua bán người là một nhiệm vụ khó khăn, cần phải có sự phối hợp 
chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức trong nước và 
quốc tế. Có như thế, mới có thể đạt được mục đích ngăn chặn và đẩy lùi loại tội phạm nguy 
hiểm này.  
 

11. Luyện Ngọc Tuấn. CHUYỆN GHI Ở LÀNG SÁNG / Luyện Ngọc Tuấn // Dân tộc và 
phát triển.- Ngày 24/5/2017.- Số 1311.- Tr.7. 
 

Được thành lập từ năm 1988, bản Làng Sáng, xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) khi 
đó có hơn chục hộ. Giờ đây bản đã có 93 hộ dân tộc Mông với 603 nhân khẩu. Đây là một 
trong những bản đặc biệt khó khăn của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và chưa được đầu tư 
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các công trình dân sinh. Trong đó, niềm mong mỏi của đồng bào nơi đây là có một con 
đường bê tông có thể đi được xe máy. Bởi từ khi thành lập bản đến nay, việc đi lại của 
nhân dân vẫn chỉ là đi bộ trên con đường dân sinh tự mở cực kỳ gian nan... 

GIAN NAN, CÁCH TRỞ 

Thời điểm năm 2007, có dịp lên công tác tại bản Làng Sáng. Khi đó, bản Làng Sáng vẫn 
đang thuộc xã Tà Xùa. Để lên được bản, xã đã cử một người dẫn đường đưa chúng tôi đi. Tuy 
nhiên, khi đó phải mất 3 ngày đường đi bộ từ trung tâm xã Tà Xùa, qua các bản Chung Chinh, 
Háng Ba La, Trống Tra, Háng Đồng A, B, C rồi mới đến bản Làng Sáng. Gọi là đường dân sinh 
do người dân tự mở từ khi thành lập bản nhưng con đường mòn chủ yếu xuyên qua rừng và đi 
lại rất khó khăn, nhất là những đoạn phải vượt qua dốc núi. 

Trong hành trình lên với Làng Sáng lần này, dù 10 năm đã qua nhưng chúng tôi vẫn tiếp 
tục phải trải qua sự gian nan của con đường đất từ trung tâm xã lên bản. Vẫn như các chuyến 
công tác trước, hình ảnh quen thuộc chúng tôi bắt gặp trên đường khi lên Làng Sáng vẫn là cảnh 
người dân đủ các lứa tuổi, từ các cháu học sinh cho đến người già, phụ nữ... vượt qua những 
đoạn đường đất trơn trượt hay đang ngồi nghỉ chân giữa đường... 

Ông Mùa A Chu, bản Háng Đồng C nói: Chúng tôi về đây từ khi chưa có quyết định 
thành lập bản. Bản Làng Sáng đã có người về ở từ những năm 50 của thế kỷ trước. Cũng do đi 
lại khó khăn, bà con đã tự mở đường dân sinh từ mấy chục năm trước. Do mặt đường là đất và 
đá nên đi lại rất khó khăn, nhất là khi mưa xuống, mà trên này thì ẩm ướt quanh năm. Những 
lúc gia đình có việc hay có người nhà ốm đau phải dùng cáng khênh ra ngoài xã rất vất vả. 
Mong tỉnh quan tâm cho phép để nhân dân chúng tôi cùng với xã bê tông hóa mặt đường để có 
thể đi được xe máy. 

Cũng bởi giao thông cách trở nên chỉ những lúc ốm đau thật nặng hay có việc cần thì bà 
con mới xuống xã, huyện. Đến ngay như bản Háng Đồng C, gần trung tâm xã hơn bản Làng 
Sáng mà còn thường xuyên thất lạc thư từ, nhiều khi công văn đến quá muộn. Có câu chuyện 
thật 100% ở bản Háng Đồng C. Đó là chuyện của anh Mùa A Thái, sinh năm 1973, người được 
mệnh danh là khỏe nhất xã Tà Xùa (3 năm liên tục vô địch môn đẩy gậy). Với thành tích nổi 
trội đó, anh đã được lựa chọn để ra thi đấu ở tỉnh. Thế nhưng, ngày anh nhận được thông báo thì 
hội thao đã kết thúc được... gần 1 tháng. 

Ông Vương Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng, cho biết: Giao thông khó khăn 
nên việc tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách, nhất là việc bám nắm tình hình an 
ninh chính trị tại địa bàn gặp không ít khó khăn. Mỗi lần cử cán bộ đi công tác lên Làng Sáng là 
phải mất vài ngày. Bởi từ xã đến Làng Sáng là 21km, đi và về đã mất gần 2 ngày đường. Hiện 
tại, xã đã chuẩn bị được 1.500m3 đá, huyện hỗ trợ cát trị giá trên 400 triệu đồng, xi măng hỗ trợ 
theo Nghị quyết 115 của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhân dân bản Háng Đồng C, Làng Sáng cũng 
đã đóng góp được trên 600 triệu đồng. Hiện tại, chỉ chờ quyết định của tỉnh là triển khai làm 
đường... 

HY SINH ĐỂ TRỒNG NGƯỜI 

Cũng bởi giao thông cách trở nên mặc dù bản Làng Sáng được thành lập từ năm 1988, 
phải đến tận năm 1999 nơi đây mới bắt đầu có giáo viên cắm bản. Tuy nhiên, những ngày đầu 
giáo viên cắm bản nhiều nhất cũng chỉ là 1 người dạy kiêm luôn từ lớp 1 đến lớp 3. 

Thầy Đỗ Văn Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Háng Đồng, nói: Đã có không ít giáo 
viên khi lên nhận nhiệm vụ tại xã Háng Đồng đã bỏ về khi thấy điều kiện nơi đây khó khăn. Tại 
điểm trường Làng Sáng, một điểm trường được coi là nơi thử thách lòng yêu nghề, cũng có giáo 
viên đã sờn lòng rồi từ bỏ vì điều kiện đi lại và sinh hoạt quá khó khăn. Do vậy, với bậc tiểu 
học, việc lên dạy học trên Làng Sáng chỉ “ưu tiên” cho giáo viên nam. Và nếu không thực sự 
yêu nghề, kiên trì thì khó có thể bám trụ được với nhiệm vụ “cắm bản” trên Làng Sáng. 
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Hiện nay, bản Làng Sáng đã có 5 giáo viên từ mầm non đến lớp 4. Cũng nhờ vào tình yêu 
nghề, sự quyết tâm bám bản, bám lớp, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cho con em đi 
học của các giáo viên nên tình trạng bỏ học giữa chừng hay trẻ em nữ không được đi học đã 
giảm hẳn. 

Cô giáo Phàng Thị Kếnh, giáo viên Trường Mầm non của bản, bộc bạch: Các thầy cô 
giáo khi lên Háng Đồng dạy đã vất vả rồi, 1 tuần chỉ về nhà được 1 lần. Còn lên Làng Sáng thì 
khó khăn gấp nhiều hơn thế. 14 năm trong nghề, hầu như thời gian em ở trên trường với học 
sinh. Nhà em có 2 con nhỏ, cả tháng về nhà được mấy lần, chồng cũng bận công việc nên việc 
chăm sóc các con cũng khó khăn. Có lần 2 con ốm, một mình chồng chăm con mà mình thì 
không giúp được gì, nhưng vì thương lũ trẻ ở đây nên lại cố gắng... 

Giờ đây lên với Làng Sáng, mặc dù cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn nhưng 
trẻ em trong độ tuổi đều được đi học. Các em sau khi học xong lớp 4 ở bản, kể cả trẻ em nữ đều 
tiếp tục được theo học ngoài trung tâm xã. Sự quan tâm đó thể hiện rõ khi nhân dân trong bản 
đã cùng các giáo viên nơi đây góp sức, vật liệu để dựng lên lớp học cũng như nơi ăn nghỉ cho 
thầy trò. 

Trong chuyến công tác lên với Làng Sáng lần này, vẫn còn đó nhiều điều chưa kể xoay 
quanh câu chuyện “cắm bản” trên đỉnh Làng Sáng. Tuy nhiên, có một điểm chung nhất mà tôi 
cảm nhận là họ luôn có lòng yêu nghề, yêu trò và khó khăn, gian khổ không thể làm sờn lòng 
họ, vẫn miệt mài qua lại để mang cái chữ tới các em nhỏ vùng cao Làng Sáng...  
 

12. Quốc Định. SƠN LA: “CON NGHIỆN” PHÁ XE ÁP TẢI BỎ TRỐN / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/5/2017.- Số 124.- Tr.7. 
 

Ngày 24/5, cơ quan chức năng đang truy tìm một người nghiện ma túy bỏ trốn. Trước đó, 
chiều ngày 23/5, trên Quốc lộ 6 qua đèo Sơn La, thuộc thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), một 
người trong xe áp tải phạm nhân bất ngờ phá ô kính, trốn thoát ra ngoài. Cụ thể, khi xe đi đến 
đoạn đường thuộc phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, đối tượng trên xe đã phá được cửa 
kính trên xe, thoát ra rồi chạy qua nương rẫy trốn vào rừng để trốn tránh lực lượng chức năng. 
Được biết, đối tượng tẩu thoát là người nghiện ma túy, nhà ở xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, 
tỉnh Sơn La đang trên đường bị áp giải đưa về thành phố Sơn La cai nghiện bắt buộc. Lực lượng 
chức năng đang tiến hành tổ chức vây bắt đối tượng. 
 

13. Thái Sơn. BẮT 4 NGƯỜI RẢI ĐINH BẪY XE TẢI ĐỂ TRẢ THÙ / Thái Sơn // Thanh 
niên.- Ngày 25/5/2017.- Số 145.- Tr.3. 
 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 
giam Tòng Văn Diên, Lường Văn Duyệt, Quàng Văn Chính và Lò Văn Hoàng (cùng trú xã 
Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, 
ngày 16/2, do mâu thuẫn trong quá trình làm ăn, Chính, Diên, Hoàng và Duyệt đã bàn nhau rải 
đinh trên Quốc lộ 37 thuộc địa phận bản Hua Noong, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
nhằm vào xe chở măng mang biển số 88C-097.42 do anh Nguyễn Văn Mạnh làm chủ sở hữu 
được anh Lương Tiến Quyết (trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thuê chở măng từ tỉnh Lào 
Cai về huyện Thuận Châu để bán. Hậu quả, ô tô tải do anh Mạnh điều khiển bị dính khoảng 100 
chiếc đinh trên cả 6 lốp xe, gây thiệt hại về tài sản hơn 36 triệu đồng. Công an tỉnh Sơn La cho 
biết vụ việc tuy gây thiệt hại về tài sản không lớn nhưng đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho 
nhiều lái xe chạy qua tuyến đường này. Việc bắt giữ thủ phạm đã góp phần ổn định tình hình dư 
luận nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 
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14. Ngân Hà. SƠN LA: MẤT MẠNG KHI ĐI TẨM QUẤT / Ngân Hà // Pháp luật Việt 
Nam.- Ngày 26/5/2017.- Số 146.- Tr.10. 
 

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 3 đối tượng: Nguyễn Hữu Thụ (sinh năm 1976), Đỗ Văn 
Tuân (sinh năm 1973) và Nguyễn Văn Thạch (sinh năm 1982) cùng trú tại phường Chiềng Lề, 
thành phố Sơn La về tội giết người. 

Đêm 24/5, Thụ, Tuân và Thạch rủ nhau đến quán tẩm quất người mù trên địa bàn phường 
Quyết Thắng để tẩm quất. Trong lúc đợi Thụ và Tuân tẩm quất bên trong, Thạch ngồi uống 
nước ở ngoài thì có xảy ra xích mích với Trần Xuân Nam (sinh năm 1978) cũng là khách đến 
quán để tẩm quất. Sau đó Nam chạy về nhà lấy dao và kéo quay lại quán để đánh nhau với 
Thạch nhưng bị Thụ, Tuân và Thạch đuổi đánh. Thụ dùng ống điếu cày vụt nhiều nhát vào đầu, 
tay Nam; Tuân giằng kéo từ tay Nam và đâm một nhát vào sau lưng nạn nhân. Sau khi gây án, 
cả 3 đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, Nam được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Khi biết tin 
Nam đã chết, sáng ngày 25/5, Thụ, Tuân và Thạch ra đầu thú. 
 

Cũng xem: 
15. Văn Chiến. SƠN LA: MÂU THUẪN TẠI QUÁN TẨM QUẤT, THANH NIÊN BỊ TRUY 
SÁT / Văn Chiến, Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/5/2017.- Số 125.- Tr.7. 
 

16. Thanh Mai. ÁN MẠNG TẠI CƠ SỞ MASSAGE CỦA NGƯỜI MÙ / Thanh Mai // 
Công an thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 26/5/2017.- Số 3380.- Tr.2. 
 
 
 

17. Văn Chiến. MẬN HẬU MẤT MÙA, NÔNG DÂN VẪN VUI VÌ… ĐƯỢC GIÁ / Văn 
Chiến, Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/5/2017.- Số 125.- Tr.13. 
 

Với cả nghìn ha mận hậu được thâm canh trong nhiều năm liền, Sơn La được coi là  

“thủ phủ” mận hậu vùng Tây Bắc. Khoảng chục năm trở lại đây, nguồn thu từ cây mận 
hậu khá cao nên vẫn được bà con đầu tư phát triển. Trong đó, riêng xã Chiềng Đen của 
thành phố Sơn La thì 16/16 bản, bà con đều trồng mận hậu với diện tích đã cho quả lên 
tới hơn 300ha. 

Năm nay, tuy mận hậu đang mất mùa, nhưng nông dân Sơn La đang vui vì… được giá. 
MẤT MÙA VÌ THỜI TIẾT KHÔNG THUẬN 

“So với các năm trước, sản lượng mận hậu năm nay của gia đình tôi cũng như nhiều hộ 
khác trong bản chỉ bằng 30%, đạt chừng hơn 10 tấn/ha. Bù lại, giá cả cao hơn tới 3 - 4 lần nên 
vẫn đạt mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha”  - chị Quàng Thị Xuân, dân bản Sẳng, xã Chiềng 
Đen, thành phố Sơn La, bảo vậy. 

Theo chị Xuân, nhiều năm qua, cuộc sống gia đình chị phần lớn trông chờ vào nguồn thu 
từ trồng mận. Gia đình chị trồng đang khoảng 2.000m2 mận, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi năm 
cũng thu được từ 5 - 6 tấn mận tươi. Năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài vào thời điểm cây 
mận trổ hoa nên tỷ lệ đậu quả thấp, nhiều cây không cho quả. Từ đầu vụ đến nay, gia đình chị 
mới thu được hơn 2 tấn, bán xô với giá 10.000đ/kg, lượng quả còn lại không nhiều. 

Mận hậu Sơn La từ lâu đã được người dân cả nước biết đến bởi mùi thơm, vị ngọt, độ 
giòn đặc trưng khác hẳn với mận được trồng ở các địa phương khác. Năm nay, thời tiết không 
thuận nên cây mận hậu ở Sơn La lâm vào tình cảnh mất mùa. Anh Quàng Văn Tới, dân bản 
Phiêng Tam, xã Chiềng Đen (thành phố Sơn La) cho biết: Từ khi cây mận ra hoa đến giờ thời 
tiết khắc nghiệt lắm. Lúc thì rét đậm, rét hại, lúc lại nắng gắt, mưa đá. Vì thế hơn 1ha mận hậu 
của nhà tôi năm nay ước tính chỉ thu được chừng hơn chục tấn quả tươi, mất đi 70% sản lượng 
so với năm trước”. 
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Theo ghi nhận của phóng viên Nông thôn ngày nay, cũng bởi ảnh hưởng thời tiết xấu nên 
tình trạng người dân bị tư thương ép giá cũng khá phổ biến. Một số chủ thu gom mận tươi ngoài 
việc lấy cớ đã đủ hàng trong ngày rồi không mua nữa khi người dân chở mận đến bán thì họ còn 
lấy lý do “quả mận nhỏ, không đều” để giảm giá khiến người trồng mận lâm vào cảnh “tiến 
thoái lưỡng nan” vì đã trót thu hái rồi, không bán để hôm sau, mận héo càng khó bán hơn. 

ĐỔI LẠI ĐƯỢC GIÁ 

Chị Quàng Thị Hồng - một trong những tiểu thương thu gom mận ở xã Chiềng Cọ để bán 
lại cho các thương lái đến từ các tỉnh khác, cho biết: “Ở Chiềng Đen, mỗi ngày tôi thu mua từ 3 
- 4 tấn mận. Giá mua dao động từ 10 - 15.000 đồng/kg đối với từng loại mận. Từ đầu mùa đến 
nay, tôi đã thu mua và đổ cho các thương lái gần 100 tấn mận. Mận được chuyển đi nhiều tỉnh, 
thành phố trong nước. So với năm ngoái, giá mận năm nay cao hơn nhiều”. 

Theo anh Tòng Văn Tiêng ở bản Nậm Chăm, xã Chiềng An (thành phố Sơn La), diện tích 
mận của nhà anh năm nay mất mùa, hơn 3ha trồng mận xen với cà phê có rất nhiều cây không 
ra quả hoặc có quả nhưng bé hơn. “Ngày 21/5, tôi đem bán hơn 2 tạ mận, trong đó có khoảng 1 
tạ mận loại 1 bán được giá 15.000đ/kg, giảm 5.000đ/kg so với mấy ngày trước. Còn số mận loại 
2 (không chọn), giá bán từ 8.000 - 10.000 đồng/kg. Như thế, tuy đã vào gần cuối vụ nhưng giá 
mận vẫn cao hơn các năm trước” 

Anh Lò Văn Hóa ở bản Lả Hôm, xã Chiềng Cọ so sánh: “Nhà tôi trồng 300 gốc, năm 
ngoái, cây mận cho quả to và sai hơn năm nay, gia đình thu được hơn 40 triệu đồng tiền bán 
mận. Năm nay, cây mận đậu quả ít hơn nhưng giá bán gấp đôi năm ngoái. So đi tính lại, thu 
nhập cũng không kém năm ngoái là mấy”.  

Mấy hôm trời mưa vừa qua, các chủ thu gom mua mận loại 2 với giá 15.000đ/kg, loại 1 
có giá 20.000đ/kg. Nếu với giá cả như thế, thu nhập của người trồng mận ở Sơn La năm nay 
không thua kém với những năm được mùa. 

 

18. Nguyễn Đăng Anh. “GIẤC MƠ HOA” TRÊN VÙNG NÚI CHIỀNG XÔM / Nguyễn 
Đăng Anh // An ninh biên giới.- Ngày 28/5/2017.- Số 22.- Tr.14. 
 

Mấy năm gần đây, người dân vùng cao Sơn La, thay vì phải chơi hoa nhập về từ nơi 
khác, đã mua được những loại hoa cao cấp như hồng, phăng, lay ơn, đồng tiền, cúc 
vàng… tươi “trăm phần trăm” với giá rẻ hơn 3 - 4 lần so với trước ngay tại những quầy 
hoa trong chợ quê mình. Những bông hoa ấy là thành quả từ một mô hình trồng hoa công 
nghệ tiên tiến đang hiện diện ở xã miền núi Chiềng Xôm thuộc thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La từ năm 2011. 

MỞ RA MỘT TƯƠNG LAI MỚI 

Một chiều cuối tháng 5, trong tiết trời mát mẻ ở xã vùng cao Chiềng Xôm, chúng tôi gặp 
ông Lưu Văn Quang tại bản Panh Mong, đúng lúc ông chăm sóc vườn hoa hồng đang nở rực rỡ 
của gia đình mình. Nhìn cách ông Quang chăm sóc vườn hoa như một nghệ nhân thực thụ, nếu 
không được giới thiệu chắc chẳng ai biết người đàn ông có gương mặt hiền lành, chân chất này 
cách đây chưa lâu lại là một nông dân chỉ quen với cây lúa chuyên canh hai vụ mỗi năm. Trao 
đổi với chúng tôi, ông Quang hồ hởi: “Ngoài diện tích ruộng chuyển đổi từ đất lúa sang trồng 
hoa hồng, gia đình tôi hiện có vườn chuyên trồng các giống hoa nhập ngoại như tuy líp, lay ơn, 
phăng... rộng hơn 1.200m2. Tất cả các loại hoa “sang chảnh” này đều được chăm sóc bằng công 
nghệ tiên tiến, đặc biệt là được tưới bằng giàn phun sương…”. Cũng theo ông Quang, khí hậu 
và thổ nhưỡng ở Chiềng Xôm rất thích hợp cho việc trồng hoa, đặc biệt, hoa trồng ở đây tươi rất 
lâu, lại bền màu. Hiện nay, toàn bộ diện tích trồng hoa nhà ông đang sinh trưởng và phát triển 
tốt, đạt doanh thu trên dưới 1 tỷ đồng/năm. “Tôi rất hy vọng từ nghề trồng hoa, bởi nó phù hợp 
với đất Chiềng Xôm. Nhưng cũng không phải dễ “ăn”, vì nghề này, ngoài kỹ thuật còn đòi hỏi 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 10 năm 2017 15 

sự kiên trì, khéo léo, tỉ mỉ. Vụ hoa Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, vườn hoa của gia đình 
tôi không đủ để cung cấp cho các mối quen ở các nơi. Tôi đang nghĩ đến việc, trong thời gian 
tới sẽ tiếp tục nhân rộng thêm diện tích trồng hoa” - Ông Quang chia sẻ với chúng tôi. 

Câu chuyện trồng hoa trên vùng núi Chiềng Xôm không phải là “giấc mơ” của riêng ông 
Lưu Văn Quang. Thực ra, người đầu tiên có ý tưởng đưa các giống hoa vào trồng thay diện tích 
lúa ở vùng cao này là ông Đỗ Duy Thưởng, một người miền xuôi “chính hiệu”, quê gốc ở Mê 
Linh (Hà Nội) - vùng chuyên canh hoa nổi tiếng cả nước - di cư lên sinh sống ở Sơn La từ hơn 
hai thập kỷ trước. Ông Thưởng nhận định, thị trường hoa ở Sơn La và các địa phương lân cận 
ngày càng lớn do chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, theo đó, nhu 
cầu chơi hoa, đặc biệt trong các dịp lễ, tết ngày càng tăng. Sau những thăng trầm của “nghiệp 
trồng hoa” nơi quê mới, năm 2010, ông Thưởng quyết tâm thành lập Hợp tác xã Hà Duy 
Thưởng, chuyên trồng hoa tại xã Chiềng Xôm. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, qua nhiều 
giai đoạn phát triển, ước mơ đưa các loại hoa cao cấp lên trồng ở vùng rừng núi Chiềng Xôm 
của ông Thưởng đã trở thành hiện thực và nghề trồng hoa đã mở ra một tương lai mới cho xã 
miền núi còn nhiều nghèo khó này. Hiện, tổng diện tích vườn, ruộng trồng các loại hoa chất 
lượng cao lên tới 33ha, phân bố tại các bản Lả Mường, Panh Mong, Tông, Hụm, Ái cùng với hệ 
thống phun làm mát, nhà lưới, cách ly… của hợp tác xã đã được đầu tư theo mô hình hiện đại 
nhất. Sau 6 năm triển khai dự án trồng hoa ở Chiềng Xôm, ông Thưởng cùng Ban Chủ nhiệm 
hợp tác xã đã có đủ cơ sở để khẳng định, với thu nhập bình quân đạt mức 400 - 600 triệu/ha mỗi 
năm, mô hình trồng hoa không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu 
số ở đây, mà còn giúp cho họ bước đầu làm quen với phong cách làm ăn của nông dân thời hiện 
đại. 

NỖ LỰC VÌ THƯƠNG HIỆU “HOA CHIỀNG XÔM” 

Dù đã gặt hái được thành công bước đầu, nhưng với những người trồng hoa chuyên 
nghiệp ở Chiềng Xôm như vậy là chưa đủ. Mong muốn cháy bỏng của Ban Chủ nhiệm hợp tác 
xã Hà Duy Thưởng cùng với toàn thể xã viên không chỉ dừng lại ở đó mà họ muốn tạo dựng 
được một thương hiệu mang tên “hoa Chiềng Xôm” thực sự có uy tín trên thị trường. Rất may 
mắn là đồng hành với “giấc mơ” chính đáng đó, luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của cấp ủy, chính 
quyền địa phương. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thực tế cho thấy, trong 19 tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới, tiêu chí về cơ cấu lao động là một trong những cửa ải khó khăn nhất. Việc Hợp tác xã 
Hà Duy Thưởng phát triển nghề trồng hoa, giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động (trong đó 
có hơn 100 xã viên trong hợp tác xã), thu nhập bình quân mỗi lao động đạt khoảng 4 triệu 
đồng/tháng (chưa kể tiền thuê đất được hợp tác xã chi trả cho mỗi hộ hằng năm) không chỉ góp 
phần điều chỉnh cơ cấu lao động theo hướng sản xuất hàng hóa, mà còn giúp đào tạo nghề cho 
người dân trên địa bàn. Từ đó, giúp đời sống của bà con không ngừng tăng lên, ổn định cuộc 
sống, cùng nhau xây dựng nông thôn mới. “Sự ra đời và duy trì hoạt động của hợp tác xã trồng 
hoa trên địa bàn xã đã cho thấy, mô hình kinh tế mới đã thực sự trở thành “cứu tinh” cho khu 
vực nông thôn có tiềm năng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với sản xuất hiện 
đại. Ở Chiềng Xôm, do làm ăn hiệu quả, đồng bào dân tộc thiểu số đã “biến” nhiều khu ruộng 
năng suất thấp thành cánh đồng hoa mang lại giá trị kinh tế cao. Để đáp ứng nhu cầu thị trường 
đang ngày càng tăng, trong năm 2017, ước tính, diện tích trồng hoa của xã Chiềng Xôm sẽ tăng 
khoảng 7ha so với năm 2016…” - Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm Lèo Văn Hưởng thông 
báo tin vui với chúng tôi. 

Cũng theo ông Hưởng, từ việc làm ăn hiệu quả, bền vững, Hợp tác xã Hà Duy Thưởng đã 
và đang góp phần nâng cao điều kiện sống và an sinh xã hội, trở thành lực lượng quan trọng 
mang tính chất “đầu tàu” trong tiến trình xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn. Xác 
định rõ, muốn bà con xã viên hợp tác xã nói riêng, người lao động nói chung tin tưởng, gắn bó 
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lâu dài với nghề trồng hoa, thì điều quan trọng nhất là phải tạo được “đầu ra” ổn định, thời gian 
qua, Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Hà Duy Thưởng rất năng động, nhạy bén, tìm mọi cách giới 
thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm và đảm bảo được chất lượng hoa để có được hợp đồng tiêu 
thụ ổn định. Cho đến nay, ngoài việc “phủ sóng” thị trường hoa tại địa bàn thành phố Sơn La 
cùng các huyện, thị trong tỉnh, các sản phẩm hoa của người trồng hoa Chiềng Xôm mà chủ đạo 
là các xã viên Hợp tác xã Hà Duy Thưởng, đã có mặt tại các thị trường lớn, đầy tiềm năng như 
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An… 

Chị Đỗ Thị Cẩm ở bản Panh Mong vui vẻ cho chúng tôi biết: Việc Hợp tác xã Hà Duy 
Thưởng động viên người dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang 
chuyên canh hoa chất lượng cao không chỉ giải quyết việc làm cho nhiều lao động, mà còn góp 
phần đổi đời cho người nông dân nơi vùng núi vốn trước đây chỉ biết sống nhờ vào nghề làm 
nông truyền thống, vất vả mà thu nhập lại thấp. “Là thành viên của hợp tác xã, chúng tôi thường 
bảo nhau phải nỗ lực hết mình để cùng tìm hướng trồng hoa sao cho bông to hơn, thắm hơn, bán 
được giá hơn, để đóng góp vào mục tiêu chung là xây dựng nên một thương hiệu “hoa Chiềng 
Xôm” không chỉ nổi tiếng khắp mường trên, bản dưới, mà còn tự tin sánh vai với các sản phẩm 
cùng loại ở các thành phố, thị trấn dưới xuôi…” - Chị Cẩm tâm sự với chúng tôi. 
 

19. Minh Hải. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO 30 NGƯỜI LAO 
ĐỘNG / Minh Hải // Lao động.- Ngày 29/5/2017.- Số 122.- Tr.5. 
 

Thực hiện “Tháng công nhân” năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã trao tiền 
hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm công đoàn” năm 2017 cho 30 công nhân viên chức lao động 
có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 810 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh 
cũng tổ chức thăm hỏi 65 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm 
nghèo, tai nạn lao động với tổng số tiền 130 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ xã hội Liên đoàn 
Lao động tỉnh Sơn La. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La cũng 
tặng bằng khen cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động đóng góp quỹ xã 
hội Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017. 
 

20. Hàn Vi. HAI ĐỨA TRẺ LẤY TẤM NI LÔNG LÀM BÀN NHANG CHO MẸ / Hàn Vi 
// Pháp luật Việt Nam.- Ngày 29/5/2017.- Số 149.- Tr.8. 
 

Hai chị em Lò Thị Hương hiện đang sống tại bản Nậm Tôm, xã Tân Lập, huyện Mộc 
Châu, Sơn La. Đến nhà hai em giữa đại ngàn Tây Bắc, hoàn cảnh mồ côi của hai em chỉ nhìn 
thôi đã khiến chúng tôi rơi nước mắt. Hai đứa bé gầy guộc, xanh xao ngồi chơi dưới hiên nhà 
dột nát, dựng bằng những tấm gỗ mục, nắng xuyên qua những khe hở không được ghép kín 
bằng những mảnh ván mỏng, mái nhà lợp bằng tấm tôn nóng chỉ cần trận gió to cũng có thể xô 
đổ căn nhà.  

Khi hỏi về gia cảnh, Hương ngậm ngùi kể: “Bố con mất đã lâu. Mẹ con mới mất được 15 
ngày vì ốm bệnh không có tiền đi viện. Nhà con không có người thân, anh em họ hàng nào. Lúc 
bố con mất rồi, mẹ con con làm nương, cấy mướn thuê đổi gạo ăn, lấy tiền công, bán ngô khoai 
cho hai chị em con đi học”. Kể lại cho tôi mà đôi mắt trong veo của đứa trẻ đã đỏ hoe nhớ mẹ, 
thương mẹ. 

Nhìn vào trong căn nhà, ngôi nhà nghèo quá đến nỗi không có bàn thờ để thờ mẹ của các 
em mà chua xót. Trên nền nhà là tấm ni lông rách trải ra làm bàn, lấy hộp sữa hỏng đã cũ làm 
bát nhang, ảnh thờ của mẹ các em chỉ là giấy chứng minh thư nhân dân và tấm ảnh thẻ nhỏ cũ 
kỹ. Nhìn tấm hình mẹ của các bé mà nước mắt tôi cứ thế trào ra. Ở thế kỷ 21 này rồi, vẫn còn 
quá nhiều những mảnh đời bất hạnh. 
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Khuôn mặt trẻ thơ, nước mắt lã chã, Hương tâm sự: “Em hiện đang học lớp 6C Trường 
Trung học cơ sở Tân Lập, em trai Lò Văn Dống hiện đang học lớp 5. Từ khi mẹ mất, bọn em 
không đi học nữa”. Hỏi các em có muốn đến trường không, hai đứa trẻ ánh mắt sáng ngời đáp 
rất nhanh “Có”. Hương mới chỉ 12 tuổi nhưng suy nghĩ của em rất sâu sắc, em chia sẻ: “Con 
muốn đến trường, được học con chữ, biết làm toán, để có thể làm việc kiếm tiền hai chị em con 
ăn học”. Trước đây, khi còn có mẹ thay cha gồng gánh chăm chút, lo lắng tương lai cho các em, 
còn giờ thì không ai đùm bọc, hai đứa trẻ tự bảo ban nhau, tự kiếm cái ăn sống qua ngày. 

Theo lời của chị V. (một người dân trong bản) chia sẻ: “Nửa tháng nay, chúng bữa no, 
bữa đói, bữa ăn, bữa nhịn, dân bản nhà ai có gì cho chúng ăn cái đó, sống trong sự đùm bọc của 
dân bản”. Được biết, ông bà các em thì đã già lắm rồi và không ở gần con cháu và cũng không 
còn đủ sức khỏe lên nương, làm rẫy. Chị em Hương, Dống chỉ có thể sống nhờ sự chở che tạm 
thời của bà con, nhưng những hộ dân ở bản hoàn cảnh cũng không khá hơn là mấy để có thể 
bao bọc các em mãi. Hai em rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt khó khăn. 
 

21. Trung Hiếu. THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THÀNH THĂM, LÀM VIỆC TẠI 
CÔNG AN TỈNH SƠN LA / Trung Hiếu, Đinh Tùng // Công an nhân dân.- Ngày 
29/5/2017.- Số 4324.- Tr.3. 
 

Thực hiện chương trình công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ  
Công an, ngày 27/5, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Tỉnh ủy Sơn La. Đồng chí Thứ 
trưởng cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu 
năm tại Công an tỉnh Sơn La.  

Sau khi nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 
và một số chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; Thứ trưởng Nguyễn Văn 
Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Công an Sơn La đã đạt được. 
Trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, sâu sát cơ sở, kỷ cương, trách 
nhiệm, hiệu quả” và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; Công an Sơn La đã chủ động nắm chắc tình 
hình, tham mưu đề xuất và triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, chú trọng đến tính 
bền vững về an ninh trật tự ở cơ sở. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững và ổn 
định; không để xảy ra đột biến, bất ngờ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao 98%; quan hệ hợp 
tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển 
biến tích cực, nhất là triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), 
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân 
dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Thời gian tới, lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục 
triển khai quyết liệt các biện pháp công tác công an; chủ động tham mưu với Bộ, tỉnh những 
chủ trương công tác lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng 
Đảng, xây dựng lực lượng; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để nảy 
sinh phức tạp mới về an ninh trật tự; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chương trình công tác năm 2017 đã đề 
ra. 

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng lực lượng Công an Sơn La 5 bộ máy vi 
tính trị giá 50 triệu đồng. 
 

22. TTX. SƠN LA CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH  / TTX // Gia đình và xã hội.- Ngày 30/5/2017.- Số 64.- Tr.15. 

Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn  
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báo chí về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2017. Hội nghị đã thông báo 
Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 
công bố, công khai số điện thoại và quy định hoạt động đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, 
kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính.  

Theo đó, tất cả giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố và chánh văn phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đều có số 
điện thoại đường dây nóng để người dân trực tiếp phản ánh. Riêng số điện thoại đường dây 
nóng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh là 01237.818.899. 

Nội dung phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng thường là những khó 
khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan hành chính 
Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La; việc các cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh Sơn 
La giải quyết công việc chậm thời gian so với quy định; thái độ giao tiếp ứng xử thiếu chuẩn 
mực với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; các biểu hiện nhũng 
nhiễu, gây phiền hà, không giải quyết hoặc giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy 
định… 

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị cần nêu rõ nội dung, thời gian, địa 
điểm nơi xảy ra sự việc và các cá nhân, tổ chức liên quan. Khi thực hiện phản ánh, kiến nghị 
bằng số điện thoại đường dây nóng phải đảm bảo quy định về văn hóa công sở. Người cung cấp 
thông tin sẽ được giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ; nội dung phản ánh sẽ được 
phản hồi tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả xử lý… 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố, chánh văn phòng các cơ quan, đơn vị sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến 
nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chuyển phản ánh, kiến nghị và thông tin liên quan đến 
cơ quan có thẩm quyền xử lý. 
 

23. Phạm Hiền. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ CHIỀNG MUNG, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: XÂY 
DỰNG QUỸ ĐỂ CHĂM LO CHO HỘI VIÊN / Phạm Hiền // Người cao tuổi.- Ngày 
31/5/2017.- Số 86.- Tr.2. 
 

Những năm qua, toàn bộ 27 chi hội thuộc Hội Người cao tuổi xã Chiềng Mung đều có 
Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi. Chân quỹ được huy động trong toàn thể hội 
viên từ các năm trước và tăng dần qua các năm. Năm 2016, toàn Hội có Chân quỹ và hội phí 
269 triệu đồng, đến hết quý I năm nay tăng thêm 135 triệu đồng, nâng tổng số lên 404 triệu 
đồng. Riêng Chi hội bản Nà Kẹ đạt mức bình quân hơn 1 triệu đồng/hội viên. 

Chuẩn bị cho “Tháng hành động vì người cao tuổi”, từ đầu năm đến nay, Hội Người cao 
tuổi xã vận động quyên góp từ các doanh nghiệp và cá nhân được 21 triệu đồng, nâng tổng số 
tiền Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi lên 44 triệu đồng, trong đó, Chi hội bản 
Mạt có 6 triệu đồng. 

Các loại quỹ trên, Hội dành một phần nhỏ đủ chi tiêu cho hoạt động, số còn lại cho hội 
viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội còn vận động các gia đình hội viên xây 
dựng được Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ gần 50 triệu đồng. 

Do hoạt động mang lại hiệu quả cao đáp ứng được nguyện vọng hội viên và nhân dân, 
hầu hết hội viên đủ điều kiện đều tự nguyện xin vào Hội Người cao tuổi, vì vậy trong quý I, Hội 
kết nạp thêm 48 người, nâng tổng số toàn xã lên 937 hội viên. 

 

 
 




