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01. Nguyễn Thế Lượng. MỘC CHÂU CÓ MỘT THIÊN ĐƯỜNG / Nguyễn Thế Lượng 
// Giáo dục và thời đại.- Ngày 30/12/2017.- Số 312.- Tr.22-23. 
 

Rời xa nơi phố thị ồn ã, một cuộc hành trình lên xứ sở Mộc Châu (Sơn La) tươi 
đẹp sẽ giúp bạn có cảm giác sống chậm ở một không gian yên bình, khoáng đạt và rạo 
rực sức sống. Dừng chân ở thung lũng Happy Land Mộc Châu, con người như được 
sống giữa một thiên đường ngay trên mặt đất. 

Thung lũng Happy Land Mộc Châu là một vùng đất rộng thuộc bản Lùn, xã Mường 
Sang (Mộc Châu - Sơn La). Để đến được thung lũng này, bạn phải vượt qua một chặng 
đường dài uốn lượn quanh những triền núi cao sừng sững và hùng vỹ. Thung lũng nằm lọt 
giữa những ngọn núi đá cao ngất trời. Đứng trên mỏm cao, phóng tầm mắt ra xa, một không 
gian khoáng đạt và thanh bình mở ra trước mắt. Cảnh vật ở đây có nét hoang sơ của núi non 
trùng điệp, có mây trời trong xanh và xa xa là những bản làng bình yên, hữu tình. Từ lâu, 
thung lũng Happy Land là điểm dừng chân lý tưởng của du khách mọi miền, là nơi con 
người tìm được sự bình yên trong vẻ đẹp thơ mộng như một thiên đường trên mặt đất. 

Thung lũng Happy Land mùa nào cũng đẹp nhưng đẹp nhất, ấn tượng nhất là vào mùa 
thu. Vào mùa này, vùng đất xa xôi này tự thân nó toát lên vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng. Tiết 
trời mát mẻ, trong lành khiến cho thời gian như trôi đi chầm chậm. Những triền núi mùa thu 
được bao phủ bởi những tấm thảm xanh mướt của cây cỏ, của rừng đại ngàn khiến cho thung 
lũng như được bao bọc bởi những đường viền mềm mại của dáng núi. Chiều chiều, những 
đám mây sà xuống thung lũng, bao phủ lên những bản làng xinh xắn hòa vào làn khói của 
những bếp lửa bên những căn nhà sàn truyền thống khiến cho không gian nơi đây trở nên 
huyền ảo như chốn thần tiên. 

Điều đặc biệt ấn tượng khi đặt chân đến thung lũng Mộc Châu đó là vẻ đẹp những loài 
hoa đua nở trong tiết trời mùa thu như hút hồn du khách. Nơi đây, tiết trời, thổ nhưỡng cùng 
với bàn tay khéo léo của con người đã làm nên một vườn hoa muôn sắc màu. Khắp không 
gian thung lũng khi chạm vào mùa thu đến cuối thu rạo rực ca bài ca của muôn loài hoa. 
Thật khó lòng đoán được loài hoa nào đẹp nhất thung lũng này bởi mỗi loài hoa có một sắc 
màu, một dáng vẻ, một vẻ đẹp quyến rũ riêng. Có loài hoa tam giác mạch với nụ hoa li ti tím 
hồng, có cánh đồng hoa hướng dương rực vàng dưới nắng thu, có loài hoa oải hương, hoa 
violet tím ngát, hoa hồng chúm chím... Các loài hoa được trồng thật kiểu cách với nhiều 
dáng điệu khiến cho khung cảnh vừa tươi đẹp, vừa tự nhiên, lý thú. 

Thật thú vị khi thong dong dạo bước trên những con đường nhỏ xinh dọc ngang thung 
lũng. Vừa bước đi, con người như thu vào tâm hồn mình vẻ đẹp của muôn loài hoa đang đua 
nhau nở rộ, khoe sắc. Những tấm thảm hoa nhiều màu sắc tạo cho thung lũng một vẻ đẹp 
lộng lẫy như chốn thiên đường đang phô diễn sắc đẹp. Hai bên con đường mòn là hoa như 
choán ngợp lối đi, hương hoa như quyến rũ tâm hồn, vương trên tà áo. Nhìn xa xa, những 
cánh đồng hoa hướng dương rực vàng, cánh đồng hoa cải trắng mang đến cho thung lũng vẻ 
đẹp tinh khôi đến diệu kỳ. 

Ở thung lũng Happy Land có những căn nhà sàn xinh sắn ngay giữa những luống hoa. 
Đó là nơi du khách sẽ có những phút giây nghỉ ngơi, thư thái sau một ngày khám phá Mộc 
Châu. Dịch vụ homestay rất thuận tiện để du khách nghỉ qua đêm, để có cơ hội khám phá 
thung lũng tươi đẹp này một cách trọn vẹn. Đêm về thung lũng Mộc Châu tĩnh lặng đến 
thanh sơ. Con người như chỉ lắng nghe được tiếng róc rách của dòng suối Sập chảy về từ 
nước bạn Lào, nghe được tiếng chim gọi bầy trong đêm và tiếng sáo réo rắt vang lên từ 
những bản làng. Tại đây, du khách được người dân bản địa chế biến, thết đãi những món ăn 
đậm đà dư vị như cơm lam, cá suối, gà nướng, lợn bản, rượu ngô... ngồi bên bếp lửa, nhâm 
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nhi chén rượu cay nồng để lắng nghe được dư vị, thanh âm của thung lũng tươi đẹp như 
chốn thiên đường này. 
 

02. Minh Hiền. CÔNG AN XÃ - ĐỂ VỊ TRÍ TƯƠNG XỨNG TRỌNG TRÁCH / Minh 
Hiền // Công an nhân dân.- Ngày 01/01/2018.- Số 4541.- Tr.5. 
 

BÀI 1: NGÀY THƯỜNG CỦA CÔNG AN XÃ 

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng 
công an xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn về mô hình tổ chức và được quan tâm một 
số chế độ, chính sách. Đặc biệt, Bộ Công an đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về 
nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an xã. Từ 
đó, lực lượng công an xã đã cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại 
cơ sở, tham gia và hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ phòng, chống tội phạm... Tuy nhiên, 
công an xã đang đối mặt hiện trạng thiếu hụt do nhiều địa phương, số lượng công an xã 
nghỉ việc tăng nhanh, trong khi chưa đảm bảo điều kiện bổ sung mới. Nguyên nhân do 
công an xã là bán chuyên trách, chế độ, chính sách vẫn còn bất cập, thu nhập thấp 
trong khi thời gian, cường độ, độ vất vả, tính chất công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy 
hiểm. 

Để nâng cao hiệu quả công tác cho lực lượng công an xã, thời gian qua, Bộ Công 
an đã có chủ trương tăng cường công an chính quy xuống làm công an xã ở những xã 
trọng điểm về an ninh trật tự. Việc tăng cường công an chính quy về xã đã bước đầu 
đem lại hiệu quả rất tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. 

1. Sau hơn 4 tiếng ngồi xe khách Hà Nội - Sơn La, chúng tôi được hướng dẫn xuống 
ven đường Quốc lộ 6, nơi “đóng đô” của trụ sở Công an xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ 
(Sơn La). Dù trời đã gần trưa, hửng nắng nhưng cái lạnh rét buốt, tê tái nơi vùng núi khiến 
chúng tôi rùng mình. Lúc này, có 2 xe máy gồm 4 người, trong đó có đồng chí Sồng A Thào, 
Trưởng Công an xã Lóng Luông đi từ sáng sớm đến một số bản nắm tình hình công tác an 
ninh trật tự cũng vừa trở về trụ sở công an xã. 

Xoa đôi tay rồi thổi hà hơi cho đỡ lạnh, rót chén trà nóng, anh Sồng A Thào cho biết, 
công việc của công an xã miền núi trên này vất vả, chủ yếu phương tiện đi lại vào các bản là 
xe máy vì đường khó đi. Mùa hè không sao chứ mùa đông thì toàn thân tê cóng vì sương 
muối. “Nhưng anh em quen rồi, tôi cũng hơn 20 năm công tác rồi đấy!” - đồng chí Sồng A 
Thào cười khà khà. 

Theo số liệu của Công an xã Lóng Luông, hiện địa bàn có 11 bản, với 1.265 hộ, 6.326 
nhân khẩu. Đây là xã địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong 
đó, có 2 bản nổi lên về tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy là Lũng Xá và Tà Dê. Ngoài 
ra, trên địa bàn, hiện có 27 đối tượng truy nã, đối tượng tù tha về địa phương là 52 người. 

Anh Thào kể, ngày 21/11/2017 vừa qua, Công an xã Lóng Luông phối hợp với chính 
quyền địa phương đã bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Bá Lân (sinh năn 1982), trú tại huyện 
Quan Hóa, Thanh Hóa. Đối tượng Phạm Bá Lân từ tỉnh ngoài lên, “đột nhập” vào bản Tà Dê 
lấy trộm xe máy của dân. Nhận được thông tin, đồng chí Sồng A Thào huy động lực lượng, 
nhận định chỉ có một con đường bê tông độc đạo nên đối tượng sẽ chạy qua công trình đang 
thi công. Lập tức, đồng chí Thào gọi điện thoại đến chỉ huy công trình, nhờ công nhân lấy 
máy xúc ra chặn. Thấy có người đuổi phía sau, phía trước lại có vật chướng ngáng đường, 
Lân luống cuống điều khiển xe máy bị ngã. Đối tượng vứt xe lại chạy vào một quán lấy dao 
cố thủ. “Tôi tiến vào quán, dùng lý lẽ thuyết phục… Phải mất thời gian khá lâu, Lân mới 
bước ra ngoài hạ dao xuống. Sau đó, chúng tôi bàn giao đối tượng cho Công an huyện Vân 
Hồ” - Anh Thào cho biết. 

Trước đó, tại xã cũng xảy vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng tuyến đường 
Lũng Xá - Tà Dê. Trong đó, đối tượng truy nã đặc biệt Giàng A Chứ (sinh năm 1982), có 
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quán lấn chiếm vào tuyến đường nêu trên. Khi đoàn công tác đến yêu cầu giải tỏa, phá bỏ 
quán, Chứ mang súng ra đe dọa. Trước tình hình này, anh Thào và một số đồng chí công an 
xã đi xe máy đến hiện trường. Chứ liền vác súng đeo bên mình lớn tiếng hỏi: “Ông Thào 
đâu?”. “Tôi đây! Tôi trả lời rồi tiếp cận đối tượng. Lúc đầu anh ta không nghe đâu, phân tích 
một hồi lâu anh ta mới hiểu, đồng ý dọn quán ra chỗ khác để giải phóng mặt bằng làm 
đường” - Đồng chí Thào nhớ lại.  

Có những vụ việc, công an xã phải giải quyết sao cho vừa thấu cái lý, vừa thấu cái 
tình của người dân tộc. Điển hình như ngày 05/4, Sồng A Phứ và Sồng A Cải, trú tại bản Pa 
Kha xảy ra vụ việc hủy hoại tài sản. Do hai gia đình cạnh nhau, Phứ làm bờ rào ngăn cách. 
Cho rằng gia đình hàng xóm đã lấn sang nhà mình, nên Cải âm thầm mua thuốc diệt chuột 
vứt sang. Do ăn phải thuốc nên 1 con lợn và nhiều con gà (khoảng 15kg) của nhà Phứ bị 
chết. Vụ việc đang được những người uy tín ở bản Pa Kha giải quyết thì xảy ra việc  Phứ và 
Cải đi xe máy đâm vào nhau. Trước sự việc này, Công an xã Lóng Luông đứng ra giải quyết, 
phối hợp với chính quyền bản Pa Kha yêu cầu 2 gia đình tự sửa xe máy hỏng, còn 15kg gà 
Cải phải bồi thường cho Phứ. Riêng con lợn do quá nhỏ nên không tính. Sau đó, công an xã 
và chính quyền bản tháo bỏ hàng rào giữa hai nhà, cán mốc ranh giới bằng đá. Hai gia đình 
sau đó hòa thuận, không còn mâu thuẫn. 

Tháng 10 vừa qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhiều nơi trên địa bàn huyện 
Vân Hồ có mưa, lũ lớn. Tại xã Lóng Luông xảy ra vụ 2 người phụ nữ đi xe máy qua đường 
bị lũ cuốn trôi mất tích. Thấy có tin báo, dù công an xã đang bận giải quyết một vụ việc liên 
quan đến an ninh trật tự, vẫn nhanh chóng huy động 20 đồng chí phối hợp với lực lượng 
chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Trước mỗi yêu cầu nhiệm vụ công tác, anh Sồng A Thào 
luôn chỉ đạo anh em nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng xây dựng các mô hình 
“Nhóm liên gia tự quản”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ hòa giải”… tại các bản, tham gia cùng 
với các lực lượng chức năng đấu tranh với tội phạm ma túy, nắm chắc tình hình trên địa bàn 
và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra… 
 
 

03. PV. KHÁNH THÀNH NHÀ TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ TẠI HUYỆN THUẬN 
CHÂU (SƠN LA) / PV // Nhân dân.- Ngày 02/01/2018.- Tr.1, 3. 
 
 

Sáng 01/01, tại tỉnh Sơn La, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Thuận 
Châu tổ chức khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ. Tới dự, có đồng chí Tòng Thị 
Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện một số cơ quan 
của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo tỉnh Sơn La. 

Công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại huyện Thuận Châu, được khởi công ngày 
07/5/2017. Đây là công trình lịch sử văn hóa, được xây dựng thể theo nguyện vọng, tình cảm 
của đồng bào các dân tộc huyện Thuận Châu và tỉnh Sơn La dành cho Bác Hồ kính yêu. Tại 
đây, ngày 07/5/1959, Bác Hồ và Đoàn đại biểu Chính phủ đã đến thăm, nói chuyện với đồng 
bào các dân tộc Tây Bắc, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và bốn 
năm thành lập Khu tự trị Thái - Mèo. Ngày 20/4/1995, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận xếp hạng nơi đây thành Di tích cấp Quốc gia. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao ý 
nghĩa lịch sử của công trình Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại huyện Thuận Châu. Đây không chỉ 
là điểm đến tham quan du lịch, nơi lưu giữ văn hóa của tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc, mà 
còn là địa chỉ quan trọng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, giáo dục truyền 
thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Đồng chí tin tưởng, huyện Thuận Châu, tỉnh 
Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng quê hương giàu đẹp, bình yên và 
phát triển, xứng đáng địa danh nơi Bác Hồ đến thăm. 
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Đồng chí Tòng Thị Phóng và các đồng chí lãnh đạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 
đã thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm, trồng 
cây lưu niệm, cùng đồng bào chung vui trong điệu xòe đoàn kết các dân tộc. 

 

04. Quốc Tuấn. SƠN LA: NHỮNG GIA ĐÌNH HIẾU HỌC Ở BẮC YÊN / Quốc Tuấn // 
Khuyến học và dân trí.- Ngày 04/01/2018.- Số 1.- Tr.5. 
 

Mặc dù là huyện vùng cao khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo tại các bản còn nhiều, nhưng 
khi nhắc tới phong trào khuyến học, khuyến tài thì huyện Bắc Yên là một trong những 
địa phương được đánh giá cao. Trong đó, phong trào xây dựng gia đình hiếu học đã có 
sự bứt phá rõ rệt, góp phần đẩy mạnh phong trào phát triển, xuất hiện nhiều tấm 
gương gia đình hiếu học tiêu biểu... 

GIỜ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÁNG ĐỒNG 

Để thấy rõ hơn phong trào xây dựng gia đình hiếu học ở Bắc Yên, chúng tôi đã tìm 
đến các cơ sở, nơi có những hạt nhân hiếu học đã và đang góp phần thúc đẩy phong trào 
khuyến học, khuyến tài ngày một phát triển mạnh ở huyện vùng cao này. Và điểm đến đầu 
tiên là gia đình bà Lê Thị Loan, bản Phiêng Ban 3, thị trấn Bắc Yên. Đây là một trong số 
3.704 gia đình hiếu học của huyện Bắc Yên được các cấp ghi nhận. Theo đánh giá của cấp 
ủy, chính quyền địa phương thì gia đình bà Loan là một gia đình có truyền thống hiếu học 
tiêu biểu, cả 2 vợ chồng đều là những cán bộ được đánh giá cao khi luôn gương mẫu trong 
học tập và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nhiều cương vị khác nhau. Ngay từ những năm 90 
của thế kỷ trước, khi đó trong điều kiện kinh tế chung và của gia đình còn nhiều khó khăn, 
các con còn nhỏ nhưng 2 vợ chồng bà Loan đã bố trí thời gian thay nhau, người chăm gia 
đình, người đi học xa nhà liên tục nhiều năm để sau đó 2 vợ chồng đều hoàn thành mục tiêu 
học tập của mình đề ra. Trong đó, thời điểm năm 2002, bà Loan đã có trình độ thạc sỹ - một 
tấm bằng khi đó ở huyện vùng cao Bắc Yên chưa có nhiều, nhất là với phụ nữ... Bà Lê Thị 
Loan, tâm sự: Đúng như tục ngữ đã đúc kết “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, 
bởi nếu gia đình chúng tôi không thống nhất quan điểm, không quyết tâm trong học tập thì 
không thể có được kết quả như ngày hôm nay. Phấn khởi nhất là 2 con của chúng tôi sau khi 
đỗ đại học đều đã công tác ổn định. Trong đó, cháu gái đầu cũng đã có bằng thạc sỹ... 

Trong 15 năm qua, phong trào xây dựng gia đình hiếu học ở Bắc Yên đã có những 
bước phát triển rộng khắp cả về số lượng và chất lượng. Phong trào xây dựng gia đình hiếu 
học không chỉ tập trung ở khu trung tâm hay một số cơ quan, đơn vị nhất định mà đã lan tỏa 
cả tới các xã, bản vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Lý, Phó chủ 
tịch Hội Khuyến học huyện Bắc Yên, thông tin: Từ năm 2011 đến nay, mỗi năm, huyện có 
khoảng 600 gia đình được công nhận gia đình hiếu học. Trong đó, theo tổng điều tra năm 
2014 đã có 364 gia đình tú tài, 261 gia đình cử nhân và 7 gia đình thạc sỹ. Điển hình trong 
phong trào xây dựng gia đình hiếu học là gia đình: Bà Đinh Thị Thanh, ông Lường Văn 
Bằng, Lò Văn Sinh, xã Phiêng Ban; Quàng Văn Trường, Đinh Trung Bứng, xã Tạ Khoa; Lừ 
Văn Thính, Lừ Văn Hặc, xã Mường Khoa; Giàng Khúa Nênh, Hờ A Dua, xã Hang Chú; 
Đặng Thị Giáp, xã Phiêng Côn; Mùa Giàng Páo, xã Xím Vàng; Đinh Văn Suốn, xã Song Pe 
và Đinh Văn Sính, xã Chiềng Sại... Hay như tại xã vùng cao Háng Đồng, một xã còn nhiều 
khó khăn nhưng phong trào học tập nơi đây được đánh giá cao. 70% con, cháu các gia đình ở 
các bản của xã Háng Đồng đều phải học tập xa nhà, có những gia đình điều kiện kinh tế còn 
eo hẹp, nhưng vẫn quyết tâm cho con, cháu mình đi học và sau đó trở thành gia đình tiêu 
biểu trong phong trào hiếu học. Như tại bản Háng Đồng C, ai cũng biết tới gia đình ông Mùa 
A Chu, một trong những gia đình có 4 người con đều đi học, hiện tại, cả 4 người con đều là 
cán bộ công tác ở huyện, xã và bản có trình độ chuyên môn và uy tín. 

Từ những nỗ lực trong xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, đến nay, Hội 
Khuyến học Bắc Yên đã thực sự trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn với 19 hội khuyến 
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học cơ sở, 204 chi hội khuyến học, với gần 15.000 hội viên. Ngoài ra, huyện còn có 6 “Dòng 
họ học tập”, 54 “Cộng đồng học tập”, 40 trường học, 6 doanh nghiệp và 34 cơ quan đạt danh 
hiệu “Đơn vị học tập”... Những kết quả mà huyện vùng cao còn khó khăn như Bắc Yên đạt 
được, đã và đang góp phần đẩy mạnh phong trào “cả nước trở thành một xã hội học tập”; 
nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn... 
 

05. Lý Hùng. PHẪN NỘ LỜI KỂ CỦA NGƯỜI VỢ BỊ CHỒNG CẮT SẠCH TÓC 
ĐẾN TRÓC DA ĐẦU / Lý Hùng // Đời sống và hôn nhân.- Ngày 04/01/2018.- Số 2.- 
Tr.24. 
 

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Th. (45 tuổi, trú tại phường Chiềng Lề, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La), ngày 22/7 chị bị chồng là anh Hà Vi D. (46 tuổi) bạo hành dã 
man trước mặt con trai 10 tuổi khiến chị luôn trong tâm trạng hoảng loạn, bất an. 

DÙNG DAO UY HIẾP 

Chị Th. kể, trước đó, khoảng 10h sáng 22/7, chị đang nấu chè để bán hàng cho khách 
ở chợ nhưng chồng gọi về nhà nấu cơm. Gác lại công việc, chị vội về lo cơm nước cho gia 
đình. Tuy nhiên, sau khi nấu cơm xong, mời chồng ra ăn cơm chồng kêu no không ăn nữa. 
“Ông ấy bắt tôi lên tầng nghỉ, không cho ở tầng 1. Đến khoảng 12h30, ông ấy gọi tôi xuống 
nói chuyện, suốt cuộc nói chuyện ông ấy tỏ ra hung hãn và đa nghi. Dù có con trai ở đấy 
nhưng chồng tôi vẫn đóng cửa dùng vật cứng đánh liên tiếp vào tôi. Sau đó, ông ấy lấy kéo 
cắt tóc và làm nhục tôi trước mặt con”, chị Th. kể lại. 

Theo chị Th., đây không phải là lần đầu bị chồng bạo hành. Trước đó, mỗi lần đi uống 
rượu về anh D. lại dùng đủ mọi lời lẽ chửi bới và đánh đập. Không chịu nổi thói vũ phu của 
chồng, chị Th. quyết định làm đơn trình báo với chính quyền địa phương nhờ can thiệp. 
“Mỗi lần như vậy, ông ấy dùng dao uy hiếp tôi, không cho tôi ra khỏi nhà và dọa giết cả gia 
đình nhà tôi nên tôi phải cầu cứu cơ quan chức năng”, chị Th. nói. 

Kể về việc mẹ bị hành hung, Hà Thị Thu T. (con gái chị Th.) cho biết, bố thường 
xuyên đánh đập mẹ. Bản thân cô không biết bố mua dao và kiếm để đầu giường từ bao giờ 
nhưng trong nhà dưới giường lúc nào cũng có hung khí để dọa giết mẹ mình. “Đỉnh điểm 
mấy hôm trước, bố tôi kề dao vào cổ em trai tôi rồi dùng kéo cắt tóc mẹ, bắt em trai tôi quỳ 
xuống xem bố cắt tóc mẹ. Hiện em tôi rất sợ hãi, không dám gọi bố, chỉ sợ bố sẽ…”, T. kể 
lại. Theo chị T., bố chị đánh đập, hành hạ mẹ cả chục năm nay. Đã có lần mẹ chị cầu cứu 
chính quyền địa phương vào hòa giải nhưng sau đó lại đâu vào đấy. 

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an phường Chiềng Lề; thành phố Sơn La 
cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Th. về việc bị chồng bạo hành. Được biết, tại địa 
phương anh D. ở nhà bán quán cháo lòng và nghiện rượu. Mấy năm trước chị Th. cũng từng 
trình báo về sự việc như thế này nhưng sau khi chính quyền can thiệp… 

Hiện cơ quan công an đang mời những người có liên quan lên trụ sở làm rõ… 
 

06. Văn Chiến. THỦY ĐIỆN NHỎ HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI DÂN GÁNH HỆ LỤY / 
Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/01/2018.- Số 4.- Tr.12. 
 
 

Từ ngày những thủy điện nhỏ được làm ở suối Sập, người dân sống hai bên suối 
phải gánh chịu nhiều hệ lụy. 

Suối Sập là phụ lưu cấp 1 của sông Đà, bắt nguồn từ hợp lưu các suối vùng núi ở phía 
Bắc 2 xã Tà Xùa (Bắc Yên) và Suối Tọ (Phù Yên) của tỉnh Sơn La. Nhiều thủy điện nhỏ như 
suối Sập 1, 2, 3 đã được xây dựng trên dòng suối Sập và đi vào hoạt động. 

RUỘNG VƯỜN BỊ BỒI LẤP, HOANG HÓA 

Vài ngày trước, men theo suối Sập từ bản Mòn, bản Cang (xã Phiêng Ban) đến bản 
Đung, bản Giàng (xã Hồng Ngài) của huyện Bắc Yên, phóng viên Nông thôn ngày nay ghi 
nhận cảnh tan hoang ở nơi đây. Nhiều thửa ruộng dọc 2 bên suối Sập bị bồi lấp, ngổn ngang 
đất, đá... 
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Ông Lò Văn Chính, dân bản Mòn, xã Phiêng Ban bức xúc nói: “Gia đình tôi có 
khoảng 1.000m2 ruộng nước cạnh suối Sập. Nhiều năm trước, gia đình tôi vẫn sản xuất bình 
thường, mỗi năm cấy 2 vụ lúa. Từ khi nhà máy Thủy điện Suối Sập làm tuyến đập chính ở 
bản Mòn, dòng suối Sập bị ngăn lại, ảnh hưởng đến dòng chảy. Hàng năm, cứ vào mùa mưa, 
nước lũ cuồn cuộn chảy mang theo đất đá bồi lấp dần diện tích ruộng của gia đình tôi và 
nhiều hộ dân khác trong bản. Mấy năm nay, gia đình tôi không thể canh tác được trên mảnh 
ruộng này nên gặp nhiều khó khăn”. 

Cùng hoàn cảnh với gia đình ông Chính là gia đình bà Lường Thị Xom cũng ở bản 
Mòn. Bà Xom cho rằng, nếu nhà máy Thủy điện Suối Sập 3 không làm đập ngăn dòng suối 
Sập thì không ảnh hưởng đến gần 4.000m2 ruộng nước của gia đình bà. Gia đình bà Xom có 
4.000m2 ruộng cạnh bờ suối Sập. 

“Với 4.000m2 ruộng nước, trước đây, mỗi năm gia đình tôi cũng thu được mấy chục 
bao thóc. Từ khi nhà máy thủy điện làm đập, diện tích ruộng của gia đình tôi bị đất đá bồi 
lấp, không thể sản xuất” - bà Xom bày tỏ. 

KHÓ KHĂN CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ 

Được biết, Thủy điện Suối Sập 3 có công suất 14MW, tuyến đập tại bản Mòn, xã 
Phiêng Ban; nhà máy được xây dựng tại xã Suối Bau, huyện Phù Yên, khởi công năm 2008, 
hoàn thành năm 2011. 

Ông Lò Văn Thắng (51 tuổi) ở bản Cang, xã Phiêng Ban cho biết: “Từ khi xây dựng 
Thủy điện Suối Sập 3, dân bản chúng tôi mất đi nguồn lợi thủy sản bởi dòng suối thường 
trong tình trạng cạn kiệt. Nước phục vụ tưới tiêu trong sản xuất cũng thiếu nên năng suất các 
loại cây trồng giảm hẳn so với trước đây. Đời sống người dân trong vùng gặp nhiều khó 
khăn, thiếu thốn”. 

Những năm qua, hàng loạt các thủy điện vừa và nhỏ được xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Sơn La. Nhiều hệ lụy do việc xây dựng các thủy điện đem lại cùng bức xúc của người dân do 
mất đất hay bị ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất vẫn chưa được giải quyết triệt 
để... 

Việc xây dựng các thủy điện vừa và nhỏ ở Sơn La trong thời gian qua không chỉ làm 
thay đổi dòng chảy của sông, suối, ảnh hưởng đến môi trường mà còn khiến cho nhiều người 
dân bị mất đất sản xuất. 

Qua tìm hiểu được biết, tỉnh Sơn La đang xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 
một thủy điện trên dòng suối Sập Sa. Ông Mùa A Chồng - Chủ tịch UBND xã Hồng Ngài 
(huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cho biết: “Trong đợt tiếp xúc cử tri tại xã Hồng Ngài vào 
tháng 10/2017, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã thông báo về chủ trương 
của tỉnh là trong thời gian tới sẽ đầu tư thêm một thủy điện nữa trên dòng suối Sập”.  

“Chúng tôi mới được thông báo về chủ trương và địa điểm xây dựng nhà máy thủy 
điện tại xã Hồng Ngài. Còn về quy mô, công suất của thủy điện cũng như diện tích đất bị 
ảnh hưởng như thế nào, chúng tôi chưa nắm được”. Ông Mùa A Chồng. 
 

07. PV. HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI / PV // 
Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 04/01/2018.- Số 1209.- Tr.3. 
 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La: Năm 2017, các cấp hội và cán bộ, hội viên phát huy 
bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, toàn tỉnh đã 
xóa được 87 nhà vượt 112% nghị quyết đề ra, toàn hội mở 97 lớp tập huấn chuyển giao khoa 
học, kỹ thuật cho gần 7.000 lượt hội viên, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 
nhận ủy thác 781 tỷ cho 28.387 hộ vay, xây dựng 857 tổ tiết kiệm vay vốn; phong trào 
“Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các cấp hội đã đóng góp hơn 20.000 
ngày công, 168.532m2 đất để làm 760,07km đường giao thông nông thôn, gắn 129 biển 
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đường mang tên “Tuyến đường cựu chiến binh tự quản”, tham gia thực hiện tốt tiêu chí thứ 
19. Trong phong trào xóa đói, giảm nghèo, số hộ nghèo theo tiêu chí cũ giảm 3%, toàn hội 
có 529 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 125 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi 
cấp tỉnh và 25 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương… 

Với thành tích đạt được, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và 41 
cá nhân, Trung ương Hội tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân. 
 

08. Nguyễn Mạnh. LẤY CÁI ĐẸP DẸP CÁI XẤU! / Nguyễn Mạnh // Nhà báo và công 
luận.- Ngày 05 - 18/01/2018.- Số 1+2.- Tr.38. 
 

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, làm thế nào để thông tin 
báo chí khách quan, trung thực vì lợi ích Quốc Gia, dân tộc, để người dân không bị 
“phơi nhiễm” bởi những thông tin tiêu cực - tưởng chừng là những lý thuyết nghe có 
phần sáo rỗng, giáo điều nhưng đó lại đang là nỗi trăn trở của những phóng viên trẻ 
nhiệt huyết với nghề trong thời kỹ thuật số 

PHÓNG VIÊN CAO NGUYÊN - ĐÀI PHÁT THANH  - TRUYỀN HÌNH TỈNH SƠN LA: 
PHÓNG VIÊN LUÔN PHẢI TỰ UPDATE ĐỂ BẮT KỊP CÔNG NGHỆ 

Làm phóng viên tại một tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình hiểm trở, chúng tôi thường 
xuyên phải đi xe máy hàng chục, có khi hơn 100km để quay phóng sự. Trong thời đại kỹ 
thuật số hiện nay, đặc biệt với sự xuất hiện của mạng xã hội facebook khiến việc đưa thông 
tin chính thống đến với người dân trở nên khó khăn hơn. Ví dụ như tại Sơn La, do đường xa, 
việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn, chúng tôi chưa kịp đi xe máy về quay phim, chụp ảnh, 
chưa kịp viết tin thì người dân đã đọc hết thông tin trên mạng xã hội rồi. Điều đáng lo ngại là 
những thông tin đó không được kiểm chứng và người dân cũng không quan tâm nhiều đến 
nguồn gốc thông tin. Chính vì điểm yếu đó, hiện nay, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng mạng 
xã hội và internet để kích động, gây chia rẽ trong nhân dân. 

Trước thực tế đó, đòi hỏi cơ quan báo chí và bản thân người phóng viên phải thay đổi 
để bắt kịp với công nghệ, làm nền tảng để chống lại các thông tin tiêu cực. Tại Đài Phát 
thanh - Truyền hình Sơn La, Ban lãnh đạo Đài đã liên tục mở rộng, nâng cấp hạ tầng kỹ 
thuật để thông tin đến với người dân nhanh hơn. Trong đó, có việc tích hợp kênh truyền hình 
tỉnh với trang web sonlatv.vn. Cùng với đó là đổi mới nội dung, hình thức các chương trình 
và đào tạo về chuyên môn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Bản thân phóng viên chúng 
tôi luôn phải tìm hiểu, học hỏi để update hàng ngày, hàng giờ sự thay đổi của công nghệ 
nhằm áp dụng vào sản xuất các sản phẩm báo chí. Hiện nay, tại Đài Phát thanh - Truyền hình 
Sơn La đa số các phóng viên, biên tập viên đã biết cách sử dụng các ứng dụng quay, dựng 
phim trên điện thoại thông minh để sản xuất các sản phẩm truyền hình. Điều này đang góp 
phần rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan báo chí địa phương với sự phát triển của công nghệ 
trong thời kỹ thuật số. 
 

09. Quốc Định. HUYỆN MƯỜNG LA CÓ XÃ ĐẦU TIÊN ĐẠT CHUẨN / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/01/2018.- Số 5.- Tr.12. 
 

Là huyện chịu thiệt hại nặng trong trận lũ quét lịch sử ngày 03/8/2017, tưởng chừng 
phải mất nhiều năm liền mới có thể gượng dậy nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các 
dân tộc huyện Mường La (Sơn La) đã “biến đau thương thành hành động”, đoàn kết vượt lên 
khó khăn và đạt được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới. 

Nhắc đến huyện Mường La, nhiều người vẫn không quên sức tàn phá khủng khiếp của 
trận lũ lịch sử (03/8/2017), khiến hàng trăm ngôi nhà, trường học, cây cối hoa màu, hàng 
trăm tuyến đường liên xã, bản bị xé lẻ, đất đá vùi lấp…, cuộc sống nhân dân gặp muôn vàn 
khó khăn. Với khẩu hiệu “lá lành đùm lá rách”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mường 
La đã đoàn kết, cùng san sẻ đau thương và nhanh chóng khôi phục sản xuất, tiến hành tu sửa, 
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xây mới cơ sở hạ tầng… Chỉ sau một thời gian ngắn, sức sống mới nơi rốn lũ đã được phục 
hồi, màu xanh cây cối đã phủ khắp. 

Minh chứng cho thành quả đó là ngày 23/12/2017, xã Mường Bú đã chính thức được 
trao bằng công nhận là xã đầu tiên về đích nông thôn mới của huyện. Chia sẻ về những khó 
khăn trong xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện cho 
biết: Mường Bú là xã miền núi vùng II của huyện, có 30 bản, tiểu khu, với 4 dân tộc sinh 
sống rải rác, cơ sở hạ tầng yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 
thấp... Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn.  

Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Mường La đã đưa ra nhiều giải pháp để gỡ từng 
nút thắt, trong đó quyết tâm tạo sự chuyển biến trong tam nông, lấy phát triển kinh tế nông 
nghiệp làm bàn đạp thúc đẩy các tiêu chí khác. Huyện đã tích cực vận động nhân dân chuyển 
đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như táo, cam, 
bưởi…, nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa 

Được biết, đến nay xã Mường Bú đã huy động trên 92 tỷ đồng để đầu tư cho xây dựng 
nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 13,5 tỷ đồng, ngoài ra bà con còn hiến trên 
5.600m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công để thực hiện bê tông hóa 86 tuyến đường nội 
bản. 
 

10. Nguyễn Chiến. SƠN LA KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT 
KHẨU THỨ 5 / Nguyễn Chiến // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 08/01/2018.- Số 6.- 
Tr.3. 
 

Cuối tuần qua, tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đã diễn ra Lễ 
khởi công xây dựng Nhà máy Chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. 

Nhà máy Chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao do Tập đoàn IC Food (Hàn 
Quốc), Công ty Stevia Corp (Hoa Kỳ) và Công ty SC Agro Food (Việt Nam) đầu tư với quy 
mô trên 4ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 7,5 triệu USD. Thời gian dự kiến hoàn thành xây dựng 
nhà máy là 13 tháng và được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sau 8 tháng với sản lượng 
ước đạt 1.700 tấn/năm; giai đoạn 2 sau khi hoàn thành nhà máy, sản lượng ước đạt là 3.400 
tấn/ha. Nhà máy được áp dụng kỹ thuật và công nghệ chế biến tiên tiến, hiện đại của Hàn 
Quốc. 

Sau khi hoàn thành, đây sẽ trở thành nhà máy gia công chế biến nông sản sử dụng 
nguồn nguyên liệu phong phú, đa dạng và ưu tú tại chỗ như bắp cải, cải chip sấy... để sản 
xuất ra các sản phẩm chất lượng ưu việt xuất khẩu ra toàn thế giới. Dự kiến, sẽ có khoảng 
100 hợp tác xã rau phối hợp liên kết với nhà máy để sản xuất và bao tiêu sản phẩm. 

Trước mắt, để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu nhà máy, huyện Vân Hồ đã quy hoạch 
khoảng 400ha trồng rau tại 5 xã và đẩy mạnh khuyến khích việc thành lập các hợp tác xã 
kiểu mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, đây 
là nhà máy thứ 5 được khởi công trên địa bàn Sơn La trong chuỗi 6 dự án chế biến, bảo quản 
nông sản đã đăng ký đầu tư vào tỉnh Sơn La trong năm 2017. 

Hiện Sơn La có trên 41.000ha cây ăn quả; trong đó, có 6.000ha ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật; xây dựng 47 chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ trong nông nghiệp. Đồng thời, 
hình thành vùng nguyên liệu rau, củ, quả chất lượng cao trên địa bàn các huyện Mộc Châu, 
Vân Hồ, Mai Sơn, Phù Yên, Sông Mã... Sản lượng rau, củ, quả của tỉnh đạt trên 60.000 
tấn/năm. 
Cũng xem: 
11. P. Lý. SƠN LA: KHỞI CÔNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CÔNG NGHỆ 
CAO / P. Lý // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 08/01/2018.- Số 8.- Tr.16. 
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12. Nguyễn Hồng Sáng. DẤU ẤN BỘ ĐỘI CỤ HỒ SAU LŨ / Nguyễn Hồng Sáng // 
Quân khu 2.- Tháng 01/2018.- Kỳ 2.- Số 976.- Tr.4. 
 

Do có sự tham mưu kịp thời, hiệu quả của cơ quan quân sự địa phương, sự giúp 
đỡ tích cực của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang quân khu, tinh thần chia sẻ, đùm 
bọc của cả cộng đồng, chỉ sau một thời gian ngắn, cuộc sống của đồng bào các dân tộc 
bị ảnh hưởng bởi lũ quét trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La vừa qua đang 
từng bước ổn định, chuẩn bị đón một mùa xuân mới đủ đầy và ấm áp. 

Gặp chúng tôi tại điểm tái định cư bản Hốc, ông Quàng Văn Loa, Bí thư Đảng ủy xã 
Nậm Păm chia sẻ, suốt mấy tháng nay, cấp ủy, chính quyền địa phương chúng tôi gần như 
không có giờ nghỉ, ngày nghỉ. Thương người vất vả, khốn khó, nhiều gia đình bỗng chốc lâm 
vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, đội ngũ cán bộ trong xã được huy động tối đa, cùng 
với bộ đội, dân quân, công an tích cực giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống... 
Trong gian nan hoạn nạn mới thấy hết tình người. Trước những đau thương, mất mát to lớn, 
toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã không ai bảo ai tất cả đều cùng đồng cam 
cộng khổ, sẵn sàng hiến đất để huyện xây dựng các điểm tái định cư, trạm y tế, nhà văn hóa, 
trường học, đường giao thông... Cán bộ, đảng viên đều gương mẫu đi đầu, làm gương cho 
người dân làm theo, tạo điều kiện thuận lợi để huyện, xã nhanh chóng triển khai các dự án 
giúp đồng bào ổn định cuộc sống. 

Có mặt tại Nậm Păm - nơi từng là rốn lũ, chúng tôi thấy cuộc sống của nhân dân nơi 
đây đang thay da đổi thịt từng ngày. Đoạn tỉnh lộ 279D dài 9,3km từ xã Nậm Păm đi Ngọc 
Chiến (Mường La) đến huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) trước đó bị lũ quét cuốn trôi hoàn 
toàn đang được các doanh nghiệp trên địa bàn thi công tổng lực, nền đường, hệ thống cầu, 
cống đã được xử lý xong, bảo đảm cho các loại phương tiện lưu thông bình thường. Tính đến 
hết tháng 11/2017, huyện Mường La cũng đã hoàn thành việc xây dựng 6 điểm tái định cư 
gồm bản Hốc, bản Piệng, Huổi Sói, Huổi Liếng, bản Bâu, Nà Ten, Hua Nặm thuộc xã Nậm 
Păm và 4 bản Nà Lo, Nà Tòng, Nà Nưa, tiểu khu 1 thuộc thị trấn Mường La. Đặc biệt, huyện 
đã xây dựng, bàn giao được 179 nhà lắp ghép cho 100% các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn 
toàn. Hiện người dân đã chuyển về ở ổn định tại các điểm tái định cư. Nhà xây dựng đến 
đâu, địa phương cũng nhanh chóng tiến hành làm đường, lắp đặt hệ thống điện, nước đến đó. 

Tại nhà chị Quàng Thị On, bản Hốc, xã Nậm Păm, chúng tôi không khỏi cảm phục sự 
nhiệt tình, trách nhiệm của hàng chục cán bộ, chiến sỹ dân quân đang cố gắng giúp chị hoàn 
thành nốt những công đoạn cuối cùng của căn nhà lắp ghép. “Sau khi lũ quét đi qua, nhà cửa, 
tài sản của gia đình tôi bị cuốn trôi hết, chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc trên người, lúc đó tôi chỉ 
biết khóc, cuộc sống không biết sẽ ra sao. Được bộ đội, các cấp, các ngành và người dân 
khắp nơi đến hỗ trợ làm nhà cho ở, ủng hộ tiền của, vật chất, chăn màn... gia đình tôi và dân 
bản đã ổn định cuộc sống bước đầu. Chúng tôi thực sự rất biết ơn”. Chị On xúc động bày tỏ. 

Theo đồng chí Nguyễn Thành Công, Bí thư Huyện ủy Mường La, tính đến nay, bằng 
nguồn ngân sách của tỉnh và hỗ trợ của các cấp, ngành, huyện đã tiến hành hỗ trợ kinh phí, 
đồng thời huy động lực lượng vũ trang giúp dân trồng được 200ha cây ăn quả gồm bưởi, 
xoài, nhãn; 54ha cây sơn trà; hỗ trợ mỗi hộ bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản một con bò; hộ có 
nhà bị hư hỏng được hỗ trợ 2 con dê; song song với đó, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang 
quân khu còn giúp người dân khôi phục được 64ha ruộng nước, hàng chục ha trồng hoa 
màu... Trong suốt quá trình từ khi xảy ra thiên tai đến nay, lực lượng công an, quân đội, 
thanh niên tình nguyện đã không quản khó khăn, gian khổ, tích cực giúp đỡ nhân dân vận 
chuyển vật liệu xây dựng nhà lắp ghép, di chuyển các hộ dân ở nơi xung yếu đến điểm an 
toàn, đồng thời giúp đỡ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Sau 
trận lũ vừa qua, hình ảnh người Công an nhân dân, Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng 
nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 01 năm 2018 10 

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Chung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Mường La, chúng tôi cũng được biết, một số công trình quan trọng bị lũ cuốn trôi đã được 
khởi công xây dựng như: Trường Tiểu học Nậm Păm, trị giá gần 30 tỷ đồng, do Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam hỗ trợ vốn; Trạm Y tế xã Nậm Păm, trị giá 5 tỷ đồng, do Tổng Công ty 
Hàng hải Việt Nam hỗ trợ; nhà văn hóa của các bản cũng đang được xây dựng hết sức khẩn 

trương... Bên cạnh đó, nhằm giúp cuộc sống của người dân thực sự ổn định, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho Huyện ủy, 
UBND huyện huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của các doanh 

nghiệp, nhà hảo tâm để thêm nguồn kinh phí cho đồng bào. Trước mắt, để lo cái tết cho 

người dân vùng lũ, huyện Mường La sẽ tiến hành hỗ trợ mỗi gia đình bị thiên tai 500.000 
đồng và hai cặp bánh chưng cùng nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu khác. 

Mường La tan hoang sau lũ là thế, mà giờ đây, những mầm xanh đã nhanh chóng 
vươn mình trở lại. Trong mỗi nếp nhà mới dựng, lớp học mới xây, tiếng cười, tiếng nói lại 

râm ran. Sự lãnh đạo, chỉ đạo và hành động thiết thực, cụ thể, vì dân của Đảng bộ, chính 

quyền tỉnh Sơn La, đặc biệt là sự giúp đỡ hết mình của lực lượng vũ trang quân khu đối với 
nhân dân một lần nữa cho thấy ý nghĩa của bài học trường tồn về sức mạnh “ý Đảng - lòng 

Dân”, và cũng từ đó, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ sẽ mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân. 
 

13. Trần Hào. KHÁNH THÀNH PHÒNG HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG HOA 
A / Trần Hào // Quân khu 2.- Tháng 01/2018.- Kỳ 2.- Số 976.- Tr.1-2. 
 

Ngày 27/12, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị Quân khu phối hợp với 

UBND huyện Mường La (tỉnh Sơn La) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình Phòng 
học Trường Tiểu học Chiềng Hoa A. Tới dự buổi lễ có Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ 

nhiệm Chính trị Quân khu; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La; lãnh đạo huyện 

Mường La và các cơ quan chức năng. 
Được thi công từ ngày 14/10/2017 công trình Phòng học Trường Tiểu học Chiềng 

Hoa A có vốn đầu tư 832 triệu đồng, trong đó có 500 triệu đồng trích từ Quỹ Cứu trợ nhân 
dân bị thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn của Bộ Quốc phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La hỗ 

trợ 142 triệu đồng còn lại là các nguồn vốn khác, bên cạnh đó Tổng Công ty 789 - Binh đoàn 

11, Bộ Quốc phòng hỗ trợ thiết bị lắp đặt cho lớp học với kinh phí 100 triệu đồng. Công 

trình gồm 2 phòng học kiến trúc nhà cấp 4, mỗi phòng có diện tích 52m2 với nền lát gạch 

hoa, có đủ các công trình vệ sinh và hệ thống thiết bị thiết yếu phục vụ giảng dạy và học tập. 
 

14. Kỳ Anh. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO TỐC HÒA BÌNH - MỘC CHÂU / Kỳ Anh // 
Pháp luật Việt Nam.- Ngày 09/01/2018.- Số 09.- Tr.13. 
 

Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La vừa thông qua Nghị quyết phương án đầu tư 

xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh 
Sơn La) theo hình thức PPP. 

Dự kiến, tuyến cao tốc có 4 làn xe, chiều dài l85km. Điểm đầu tuyến kết nối với 

đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình; đoạn tỉnh Hòa Bình hướng tuyến đi về phía Bắc hồ sông 

Đà; đoạn tỉnh Sơn La qua địa phận huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu. Điểm cuối đoạn 

tuyến kết nối với Quốc lộ 43 tại tỉnh Sơn La. 

Tuyến đường được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư; giá trị quỹ đất từ các dự án 

BT của hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện tuyến đường trong 4 năm, từ năm 2018 - 2021. 
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15. V. N. QUỸ KHUYẾN HỌC VINACAM TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH 
SƠN LA / V. N // Tuổi trẻ.- Ngày 11/01/2018.- Số 11.- Tr.13. 
 

Ngày 06/01 vừa qua, Quỹ Khuyến học thuộc Tập đoàn Vinacam đã phối hợp cùng 
Trường Tiểu học Bình Thuận tổ chức lễ trao học bổng “Nâng bước tri thức Việt” cho 197 
học sinh nghèo, hiếu học thuộc bốn trường: Trung học cơ sở Bình Thuận, Tiểu học Bình 
Thuận, Mầm non Thủy Tiên Bình Thuận và Mầm non Xanh Tài tại huyện Thuận Châu, Sơn 
La với tổng trị giá gần 110 triệu đồng. 

Dịp này, Quỹ Khuyến học Vinacam cũng đã tặng 4 bộ máy chiếu trị giá 50 triệu đồng 
cho bốn ngôi trường trên và phần quà trị giá 10 triệu đồng cho Nhà văn hóa Tiên Hưng để 
trang bị dàn âm thanh chất lượng, phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến 
học Vinacam đã dành một phần quà cho cô Đặng Thị Hiền - giáo viên Trường Trung học cơ 
sở Bình Thuận - dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn bám bục giảng, không bỏ trò. 

Quỹ Khuyến học Vinacam đi vào hoạt động từ tháng 01/2013 nhằm hỗ trợ con em 
người lao động thuộc tập đoàn, và cùng với chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo 
Tuổi Trẻ tiếp sức hàng trăm tân sinh viên nghèo hiếu học trên khắp cả nước có cơ hội đến 
trường. Tính đến tháng 10/2017, Quỹ Khuyến học Vinacam đã trao tặng 1.115 suất học bổng 
cho tân sinh viên nghèo hiếu học khắp các tỉnh thành trên cả nước với giá trị hơn 6 tỷ đồng. 
 

16. Lê Bền. KHÔNG ĐỂ GIA SÚC ĐÓI RÉT / Lê Bền // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 
11/01/2018.- Số 9.- Tr.15. 
 

Những ngày qua, rét hại xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Sơn La với nền nhiệt độ có nơi 
xuống mức 2 - 30C, trời rét buốt. Rút kinh nghiệm từ thiệt hại về gia súc gia cầm những năm 
trước do rét gây ra, năm nay, hệ thống chính quyền lẫn nông dân tại đây đã rất tích cực, chủ 
động triển khai phòng chống đói rét cho vật nuôi. 

Theo ghi nhận của phóng viên Nông nghiệp Việt Nam tại các xã vùng cao của huyện 
Mai Sơn, nơi có đàn gia súc như trâu, bò khá lớn, hầu hết bà con đã có ý thức trong việc 
phòng chống đói rét cho gia súc như dọn dẹp chuồng nuôi khô ráo, dự trữ thức ăn, che chắn 
chuồng nuôi kín đáo. Hộ anh Lò Văn Thu ở bản Lạn, xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn) có 
5 con bò. Những ngày qua khi nghe tin rét đậm rét hại, anh Thu cho biết đã nhốt bò ở nhà, 
không chăn thả và lập tức đi mua bạt về che chắn chuồng nuôi rất kín đáo. Chiềng Lương là 
vựa mía nguyên liệu lớn của huyện Mai Sơn, vì vậy nguồn thức ăn cho trâu bò ở đây được 
tận dụng từ nguồn lá, ngọn sau khi thu hoạch mía rất dồi dào cho gia súc. “Những năm 
trước, cán bộ ở xã, ở bản đã đến từng nhà vận động, hướng dẫn cách phòng chống rét cho 
trâu bò nên năm nay có rét, các hộ trong bản đều đã thuộc cách phòng chống, tự giác thực 
hiện. Về thức ăn thì không lo, vì mía ở đây đủ cho trâu bò ăn tới giữa năm mới hết” - anh 
Thu cho biết. 

Tại huyện Thuận Châu, bà Quàng Thị Phương, Phó trạm trưởng Trạm Khuyến nông 
huyện cho biết: Thực hiện kế hoạch phòng chống đói rét cho gia súc do Sở Nông nghiệp - 
Phát triển nông thôn triển khai hàng năm, khuyến nông huyện đã chỉ đạo hệ thống khuyến 
nông viên cơ sở tham mưu cho UBND các xã thành lập các tổ phòng chống đói rét cho gia 
súc. Theo đó, khuyến nông viên cơ sở thường xuyên xuống tận địa bàn để hướng dẫn 
phương pháp phòng chống cho gia súc rất quyết liệt. Vì vậy đến thời điểm này, việc chống 
rét cho gia súc được bà con thực hiện chu đáo, chưa ghi nhận những thiệt hại. Năm nay, 
UBND tỉnh Sơn La cũng đã rốt ráo triển khai công tác chống đói rét cho gia súc từ sớm, đặc 
biệt đã thực hiện ký cam kết chống đói rét, không để gia súc chết rét tới từng hộ chăn nuôi... 

Mùa đông năm 2015 - 2016, Sơn La từng ghi nhận thiệt hại rất lớn với gần 70.000 con 
gia súc gia cầm chết rét, nằm trong số những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất ở miền núi 
phía Bắc, thậm chí có đợt rét đã khiến hơn 2.000 con gia súc bị chết. 
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17. Nguyễn Thành Phiên. TỈNH SƠN LA: NGƯỜI CAO TUỔI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN 
AN NINH BIÊN GIỚI / Nguyễn Thành Phiên // Người cao tuổi.- Ngày 11/01/2018.- Số 
7.- Tr.5. 
 

Tỉnh Sơn La có 250km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, với 125 mốc giới 
Quốc gia thuộc địa bàn 5 huyện, 19 xã, 303 bản biên giới. Thực hiện chương trình phối hợp 
giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về “Bảo vệ chủ quyền 
toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển”; Hội Người cao tuổi 
phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức 84 hội nghị quán triệt, triển khai tuyên truyền, vận 
động đến 14.841 lượt người giúp cán bộ, hội viên nhận thức đúng và tích cực tham gia bảo 
vệ chủ quyền an ninh biên giới. 

Các đồn biên phòng phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức để các gia đình sống 
gần đường biên giới đi thực địa, nắm chắc địa phận đường biên, mốc giới trên địa bàn. Có 
258/303 chi hội, tổ hội người cao tuổi tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm Quy chế biên 
giới đất liền với gia đình hội viên. 

Do được quán triệt, tuyên truyền vận động và ký cam kết trách nhiệm, Hội Người cao 
tuổi và người cao tuổi khu vực biên giới thường xuyên phối hợp với bộ đội biên phòng tăng 
cường tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới; tổ chức nhiều buổi làm việc trao đổi thông tin, 
báo cáo những vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự khu vực biên giới để xem xét giải 
quyết kịp thời. 

Trong 5 năm 2011 - 2016, các cấp hội và người cao tuổi khu vực biên giới phát hiện 
352 vụ việc, với 341 người vi phạm; cung cấp thông tin với cơ quan chức năng về xuất nhập 
cảnh trái phép, lưu hành tiền giả, buôn bán ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân 
dụng, truyền đạo trái pháp luật, xâm canh xâm cư, tái trồng cây thuốc phiện, trộm cắp tài 
sản… Các Chi hội Người cao tuổi khu vực biên giới huyện Sốp Cộp vận động nhân dân tự 
giác giao nộp 64 khẩu súng tự chế, vận động 32 người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung. 

Hội Người cao tuổi và người cao tuổi khu vực biên giới coi cán bộ chiến sỹ biên 
phòng như người thân trong gia đình, thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để họ hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Nhân dịp lễ tết, ngày truyền thống bộ đội biên phòng, các Chi hội Người cao 
tuổi tổ chức đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ, tạo không khí gần gũi, 
đoàn kết gắn bó quân dân cùng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức gặp mặt 46 già 
làng tiêu biểu khu vực biên giới, kịp thời biểu dương người cao tuổi có thành tích xuất sắc, 
tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. 
 

18. Sỹ Hào. HÉ LỘ LÝ DO KHIẾN NGƯỜI PHỤ NỮ XƠ GAN SAU KHI DÙNG 
THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIẢM CÂN / Sỹ Hào // Đời sống và hôn nhân.- Ngày 
15/01/2018.- Số 5.- Tr.3. 
 

Mới đây facebook có tên là K.A.B chia sẻ thông tin, một nạn nhân phải cấp cứu tại 
Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch vì dùng sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Được 
biết, bệnh nhận này hiện vẫn điều trị tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng 
rất nguy kịch. 

GIẤU CHỒNG GIẢM CÂN 

Chị K.A.B nói rằng, chị tình cờ biết được câu chuyện khi vào viện chăm sóc người 
thân. Chứng kiến câu chuyện người chồng vất vả chăm vợ, K.A.B muốn chia sẻ câu chuyện 
trên để cảnh báo mọi người về tác hại của thuốc giảm cân. Để tìm xác minh thông tin trên, 
phóng viên báo Đời sống và hôn nhân đã tới Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai và đã gặp 
được anh H. là người chồng đang chăm vợ như thông tin K.A.B đã đăng tải trước đó. 
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Anh H. đến từ Sơn La, cho biết vợ anh tên T.N, 42 tuổi, là một cán bộ y tế. Chị N. 
dùng thực phẩm chức năng giảm cân nhưng giấu người nhà. Đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc 
người thân trong gia đình mới hay biết. Theo lời anh H., cách đây hơn 1 tháng vợ anh bỗng 
thấy mệt mỏi, choáng váng, lả người đi. Gia đình đưa chị vào cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Sơn 
La. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân tiếp tục rơi vào hôn mê và phải chuyển 
viện cấp cứu xuống Bệnh viện Bạch Mai. Chị T.N đã điều trị tại Khoa Tiêu hóa của bệnh 
viện đã hơn 1 tháng nay. “Các bác sỹ kết luận vợ tôi bị nhiễm độc gan, suy gan, dẫn đến hôn 
mê. Trước đó vợ tôi dùng thực phẩm chức năng giảm cân, đây là nguyên nhân dẫn đến hậu 
quả này”, anh H. chia sẻ. 

Anh H. kể rằng, vợ anh cũng mua thực phẩm chức năng giảm cân có tên H.L từ một 
người quen là đồng nghiệp cùng cơ quan. Chị T.N uống thuốc được 2 tháng thì có những dấu 
hiệu trên. Thời gian đầu đưa vợ đi viện ở tỉnh, anh H. và người thân vẫn không hề biết vì sao 
vợ lại bị như vậy. Chỉ đến khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chị T.N dần hồi tỉnh và kể lại 
nguyên nhân vì dùng “thuốc” giảm cân, anh H. mới biết nguyên nhân. 

Sau khi biết được sự việc, anh H. đã liên hệ với người bán sản phẩm cho chị T.N. Anh 
H. nói rằng, anh chỉ muốn hiểu rõ ngọn ngành và khuyên người này đừng bán nữa chứ 
không có ý làm to chuyện. Tuy nhiên người bán lập tức chối đây đẩy vì sợ trách nhiệm. “Kể 
từ lúc vợ tôi đi viện, họ cũng không hề có một lời hỏi thăm vì thế gia đình tôi bức xúc. Họ đã 
thế này thì chúng tôi sẽ làm tới cùng. Đây cũng là cách để ngăn chặn hậu họa có thể sẽ còn 
xẩy ra với những người khác nữa”, anh H. nói. 

Anh H. cũng từ chối khi phóng viên ngỏ ý muốn gặp gỡ, thăm hỏi chị T.N. Theo anh 
H., sau “sự cố xảy ra, chị T.N rất buồn bã và không muốn chia sẻ câu chuyện trên với ai. 
Hiện bệnh tình chị T.N đã giảm phần nào nhưng nhận thức còn chưa phục hồi hoàn toàn, ăn 
uống kém, mọi sinh hoạt phải nằm tại chỗ, phải có người trợ giúp hoàn toàn”. Cũng theo 
chia sẻ của anh H., tình trạng chị T.N vẫn rất xấu, chị đang phải lọc máu, chạy thận, nguy cơ 
tái phát suy gan, nguy cơ tử vong cao. 

SUÝT CHẾT VÌ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

Nhằm tiếp tục làm rõ đến tận cùng sự việc, đến ngày 13/01 phóng viên Đời sống và 
hôn nhân đã tiếp cận được gần hơn với chị N. Hiện tình trạng sức khỏe chị N còn yếu, mặt 
và mắt sưng phù, da vàng đậm, hơi thở nặng nhọc. Tuy nhiên chị đã có thể trò chuyện những 
câu ngắn. Chị N. cho biết, chị bắt đầu sử dụng thực phẩm giảm cân nhãn HL mua của một 
người quen làm cùng cơ quan. Sau khi sử dụng khoảng 10 ngày chị thấy cơ thể vô cùng mệt 
mỏi, chóng mặt, chị có phản hồi với người bán nhưng người này cho rằng không phải do sản 
phẩm và động viên chị uống tiếp. 

Sau hơn 1 tháng sử dụng, chị giảm được hơn 2kg nhưng vẫn thấy mệt mỏi triền miên, 
người bán sau đó lại bán thêm cho chị N. một loại thực phẩm chức năng dạng bột cũng là 
nhãn hiệu HL. Tuy nhiên khi uống thêm loại bột này chị không thấy tình trạng khá hơn. 
Khoảng 2 tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng giảm cân nói trên chị N. bất ngờ ngã quỵ 
và phải vào cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Sơn La. Tại đây chị bắt đầu rơi vào hôn mê, sau 3 
ngày không có tiến triển, gia đình đề xuất xin chuyển viện cho chị về Bệnh viện Bạch Mai 
tiếp tục điều trị. 

Theo lời anh N.V.H. chồng chị N, bác sỹ tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai kết 
luận chị bị nhiễm độc gan nặng, suy gan cấp tính. Hiện chị N. đã được chỉ định chạy thận, 
lọc máu 2 lần. Chị N. cho biết thêm, chị công tác tại một bệnh viện ở Sơn La. “Trước khi sử 
dụng thực phẩm giảm cân trên đúng một ngày, chị cùng các đồng nghiệp được cơ quan cho 
đi khám sức khỏe tổng thể tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, Mộc Châu, Sơn La. Tất cả 
các kết quả khám, chụp chiếu, xét nghiệm máu, nước tiểu đều cho kết quả bình thường. Bác 
sỹ kết luận tôi có sức khỏe tốt, chức năng gan, thận bình thường, tôi hoàn toàn khỏe mạnh”, 
chị N. nói… 
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19. Chu Khôi. NÂNG QUYỀN KINH TẾ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC / Chu Khôi // Thời 
báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 15/01/2018.- Số 13.- Tr.12. 
 

Tại Thành phố Sơn La vừa diễn ra chương trình hội thảo khởi động dự án 
“Nâng quyền kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua cải tiến sản xuất nông 
nghiệp và tiêu thụ nông sản” do Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam phối hợp ngành 
nông nghiệp 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên thực hiện. Chương trình này nhằm khuyến 
khích và tạo điều kiện cho phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin phát triển kinh tế, vươn lên 
làm giàu. 

Bà Lê Kim Dung, Giám đốc Tổ chức CARE nhận định, tại các tỉnh miền núi phía Bắc 
hầu hết phụ nữ dân tộc thiểu số đang tham gia chuỗi giá trị sản xuất cà phê Arabica với vị 
thế lớn và đông đảo. Phụ nữ luôn đi đầu trong sản xuất và trồng trọt, đã đóng góp công sức 
to lớn cho ngành nông nghiệp phát triển. Song ở một số nơi, phụ nữ dân tộc thiểu số tham 
gia chuỗi giá trị sản xuất cà phê vẫn có vị thế và thu nhập kém. 

PHỤ NỮ DÂN TỘC THIẾU TIẾNG NÓI 

Khảo sát trong khi ở Sơn La nữ tự quyết định chiếm 6,7%, cả chồng và vợ ra quyết 
định chiếm 69,2% và chồng tự ra quyết định chiếm 24,1%.  

Ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh đã xác định cây cà 
phê Arabica là một trong những mặt hàng trọng điểm trong công tác xóa đói giảm nghèo và 
cải thiện đời sống kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có trên 40.000ha cây ăn quả, 12.000ha cây cà 
phê, 8.000ha mía, 6.000ha cao su và 4.000ha chè. Tỉnh Sơn La đã quan tâm phát triển công 
nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, việc phát triển cây cà phê và chè ở Sơn La 
vẫn còn nhiều thách thức, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, kỹ thuật thu hái, công 
nghệ, thiết bị chế biến cà phê nhân còn thô sơ, năng suất không ổn định và chưa thực sự bền 
vững… 

PHỤ NỮ ĐƯỢC TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT 

Tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ những khó khăn, mong muốn được tiếp cận nhiều 
dịch vụ hơn nữa trong việc trồng, chế biến và tiêu thụ cà phê. Ông Nguyễn Vĩnh Đức, Phó 
Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến, chi nhánh tại Sơn La cho 
rằng, việc trồng cây che tán để hạn chế sương muối vẫn còn hạn chế. Bà con tự chế biến thì 
thiếu vốn, thiếu cơ sở vật chất... dẫn đến chất lượng cà phê kém. 

Bà Lò Thị Phong, xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, là một trong những phụ nữ dân 
tộc thiểu số, làm kinh tế giỏi ở tỉnh Sơn La cho hay: Gia đình trồng cà phê gần 10 năm, được 
hội khuyến nông xã tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, nhưng gia đình gặp nhiều khó 
khăn do thiếu vốn đầu tư và chưa biết tự hoạch toán. “Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, 
không riêng gì nam giới mà phụ nữ cũng muốn được tham gia và được coi trọng ý kiến. Thời 
gian qua, tôi thấy có rất nhiều chị em luôn đi đầu trong phát triển kinh tế chăn nuôi, trồng 
trọt. Tôi mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khác và coi trọng ý kiến của phụ nữ dân tộc 
thiểu số nhiều hơn”, bà Phong nói. 

Bà Lê Kim Dung, cho biết: Dự án có kinh phí hơn 3 triệu đô la Úc do Chính phủ 
Australia tài trợ sẽ được triển khai tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La từ năm 2018 đến 2022. Dự án đưa ra mục tiêu có: 2.600 nông dân trồng cà phê 
tham gia trực tiếp vào dự án; 350.000 người tham gia gián tiếp, trong đó có 50% là phụ nữ 
dân tộc thiểu số… 




