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01. Duy Thành. THƯỢNG TƯỚNG LƯƠNG CƯỜNG THĂM, LÀM VIỆC TẠI SƠN 
LA / Duy Thành // Quân đội nhân dân.- Ngày 16/01/2018.- Tr.1, 7. 
 

Chiều 15/01, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Thượng tướng Lương Cường, Bí 
thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị đến thăm, làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La. 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
đối ngoại quân sự năm 2017, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh Sơn La, cho biết: Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 9,59%; 
thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng. Về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, 
tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, 
sẵn sàng cơ động; chủ động nắm chắc, đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, 
không để xảy ra các tình huống bị động.  Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác hiệp đồng 
phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao 
những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đạt được trong năm qua. Trong đó, nổi bật 
là: Đã làm tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực 
phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 
an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh 
tế - xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, huấn luyện, diễn tập; có nhiều giải 
pháp tích cực nâng cao nhận thức và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ lực 
lượng vũ trang tỉnh; đẩy mạnh Phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Cuộc vận 
động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong 
trào thi đua của địa phương. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu lực 
lượng vũ trang tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị 
của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền 
địa phương tăng cường lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Các lực lượng quân sự, 
công an, biên phòng trên địa bàn thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ 

bảo vệ An ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công 
tác đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và 

phát triển; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và 
chất lượng đội ngũ đảng viên; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ... 
 

02. Thanh Thuận. ĐỒNG HÀNH CÙNG HỌC SINH VÙNG KHÓ / Thanh Thuận // 
Biên phòng.- Ngày 17/01/2018.- Số 5.- Tr.4. 
 

Hơn hai năm, kể từ ngày phát động Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 
hưởng ứng chủ trương khuyến học, khuyến tài của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 
nay, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã có nhiều việc làm ý 
nghĩa, thiết thực giúp đỡ, “nâng bước” nhiều học sinh tiếp tục theo đuổi giấc mơ “con 
chữ”, trong niềm hạnh phúc giản dị mà đầy ý nghĩa. 

Mường Lạn là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 
Những năm trước đây, Mường Lạn đã có không ít các em học sinh trong độ tuổi đến trường 
không được đi học hoặc phải nghỉ học giữa chừng để bước vào con đường mưu sinh. Trước 
thực tế đó, hưởng ứng Chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
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phòng phát động, từ đầu năm 2015 đến nay, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã nhận đỡ đầu và 
đưa về đơn vị nuôi dưỡng 5 em học sinh (đều là người dân tộc Mông) có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn và một em học sinh nước bạn Lào ở cụm dân cư biên giới đối diện. Mức 
hỗ trợ mỗi em là 500 nghìn đồng/tháng, đến khi học xong chương trình phổ thông trung học. 

Bước vào đầu năm học mới 2016 - 2017, với mong muốn các em học sinh đơn vị đỡ 
đầu có điều kiện học tập tốt hơn, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã hoàn thành ngôi nhà mang 
tên “Mái ấm nâng bước em đến trường”, từ kinh phí giúp đỡ của các nhà hảo tâm và cán bộ, 
chiến sỹ trong đơn vị đóng góp. “Mái ấm” khá rộng rãi, tiện nghi, nằm tách biệt với dãy nhà 
của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, trông ra khoảng đất rộng, mướt mát màu xanh. Đơn vị 
cũng bố trí cán bộ cùng ở, trông nom, bảo ban các em học tập và sinh hoạt. 

Hơn 2 năm trôi qua, hai em học sinh là Giàng Động Tủa và Giàng A Hờ đã tốt nghiệp 
Trung học cơ sở bán trú Mường Lạn, rời “mái ấm” của đơn vị đi học Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú tỉnh Sơn La và huyện Sốp Cộp. Hai em vẫn được nhận trợ cấp của đơn vị đến khi 
tốt nghiệp lớp 12. Hiện, còn 3 em đang được tiếp tục nuôi dưỡng tại đơn vị. 

Chiều muộn, sân thể thao trong khuôn viên Đồn Biên phòng Mường Lạn rộn rã tiếng 
reo hò trước trận đấu bóng chuyền. Cũng vào thời gian đó, tôi thấy 3 em học sinh trong bộ 
đồng phục, vai đeo cặp sách hồ hởi tiến vào cổng đơn vị. Chỉ loáng sau đã thấy các em thay 
quần áo, cầm cuốc, xẻng theo mấy chú chiến sỹ ra khu tăng gia cuốc đất, làm cỏ thoăn thoắt. 
Trong số 3 gương mặt ấy, tôi chỉ biết Thào Cha Pó, bởi em là người còn ở lại đơn vị trong số 
3 em tôi từng gặp năm ngoái. Hai anh Giàng Động Tủa và Giàng A Hờ trước ở cùng Pó đã đi 
học Trường Dân tộc nội trú của tỉnh Sơn La và huyện Sốp Cộp. 

Nhà Thào Cha Pó ở bản Nậm Lạn, cách trung tâm xã 17km. Đây là bản xa nhất, khó 
khăn nhất của xã Mường Lạn. Bố của Pó đang phải chấp hành án phạt tù, do phạm tội về ma 
túy, chỉ còn mẹ tần tảo nuôi ông nội 97 tuổi và 4 anh em Pó nên cuộc sống gia đình hết sức 
khó khăn. Pó là con thứ hai, dưới Pó có em gái học lớp 6 và em trai út học lớp 2. Tuy gia 
cảnh khó khăn, đường sá xa xôi nhưng Pó luôn cố gắng học tập tốt để không thua kém bạn 
bè. Nhiều năm học liền, Pó đều đạt học sinh khá, giỏi. “Từ khi vào đồn biên phòng ở, cháu 
đi học được gần hơn, được sống trong tình thương yêu như trong gia đình của các bác, các 
chú. Các bác, các chú coi cháu như con, nên thấy ấm áp lắm” - Pó vui vẻ bộc bạch. 

Hai em gái mới là Thào Thị Dâu và Sòng Thị Dợ đã được đồn nhận nuôi gần một năm 
nay. Thào Thị Dâu chính là em gái ruột của Thào Cha Pó. Em Dâu đang học lớp 6B, Trường 
Phổ thông dân tộc bán trú Mường Lạn. Thời gian học tiểu học, Dâu cũng phải xa nhà, ở bán 
trú trong Trường Tiểu học Mường Lạn, cuối tuần mới về nhà. Lên lớp 6, được vào đồn biên 
phòng ở cùng anh trai, cô bé vui vẻ, bạo dạn hơn nhiều. Từ một học sinh khả năng nói tiếng 
phổ thông còn hạn chế, giao tiếp rụt rè, bây giờ, gặp người lạ, em đã tự tin nói chuyện, bày 
tỏ ước mơ được làm cô giáo dạy chữ cho các em học sinh nghèo của mình. 

Nhỏ tuổi nhất trong số đó là Sòng Thị Dợ, mới 8 tuổi. Thượng tá Hờ A Cho, Chính trị 
viên Đồn Biên phòng Mường Lạn cho biết, gia đình Sòng Thị Dợ ở bản Pu Hao, xã Mường 
Lạn. Dợ mồ côi cha từ lúc chưa lọt lòng. Mẹ Dợ sinh được 9 người con, trong đó Dợ là con 
út. Quanh năm, gia đình Dợ chỉ trông chờ vào việc làm nương, thu nhập bấp bênh. “Qua 
khảo sát tại địa bàn, nhận thấy hoàn cảnh của Dợ rất éo le, khó khăn, cần được giúp đỡ, đơn 

vị đã nhận cháu về đồn nuôi dưỡng. Cháu rất ngoan, chịu khó học tập” - Thượng tá Hờ A 
Cho bộc bạch. 

Sáng sớm, trời biên cương còn chìm trong màn sương mờ cùng cái lạnh se sắt. Khi 

tiếng kẻng báo thức vừa dứt, tôi thấy ba em ra khoảng sân trước “mái ấm” cùng một chiến sỹ 
thực hiện những động tác thể dục quen thuộc. Sau nửa tiếng, ba anh em quay lại phòng tự 
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làm vệ sinh cá nhân, sắp sách vở vào ba lô rồi xuống bếp ăn sáng cùng các chú bộ đội, sau 
đó cắp sách đến trường. 

Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng nơi đây quan tâm, yêu thương các 
em nhỏ cùng sự trưởng thành của các em học sinh đã trở nên thân quen, gần gũi với bà con 
các dân tộc tại 16 bản và 2 điểm dân cư của xã Mường Lạn. Đó là nguồn động lực lớn lao 
giúp quân và dân biên giới nơi đây cùng chung tay, đồng lòng vượt qua khó khăn, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền khi một mùa xuân mới sắp đến, thật gần… 

Thượng úy Quàng Văn Tám, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của đơn vị cho 
biết: “Cả đồn rất yêu quý ba con. Đội Vận động quần chúng được giao nhiệm vụ chính 
trong việc chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban các con, nhưng cán bộ, chiến sỹ cả đồn không bao giờ 
phân biệt như vậy. Có dịp là các chú, các anh đều bảo ban các con làm toán, viết văn, dạy 
cách giặt giũ quần áo, dạy chơi thể  thao... cho đến cách nói chuyện, tiếp xúc với mọi 
người”. 
 

03. Trần Huy. BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ AGRIBANK: LẶNG LẼ GỬI SẮC XUÂN 
ĐẾN VỚI BÀ CON VÂN HỒ / Trần Huy, Viết Phùng // Công an nhân dân.- Ngày 
17/01/2018.- Số 4557.- Tr.7. 
 

Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần. Trong khi mọi người tất bật với việc 
sắm sửa, chuẩn bị mừng đón năm mới thì đâu đó quanh chúng ta còn những hoàn cảnh 
khó khăn, mảnh đời éo le cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Đây cũng là 
thời điểm mà hàng ngàn phần quà xuân thơm thảo được các đoàn công tác của báo 
Công an nhân dân và nhà tài trợ tận tay trao gửi tới đồng bào nghèo, gia đình chính 
sách trên mọi miền Tổ quốc. 

Từ nhiều năm qua, báo Công an nhân dân đã trở thành “cầu nối” nhân ái, cùng các 
nhà hảo tâm trực tiếp đến tận nơi, trao tận tay những phần quà nghĩa tình tới các trường hợp 
khó khăn. Trung tuần tháng 01/2018, theo kế hoạch, chúng tôi được cử lên một số tỉnh miền 
núi phía Bắc để phối hợp với công an, chính quyền địa phương thực hiện chương trình “Tết 
vì người nghèo” xuân Mậu Tuất 2018. Địa bàn mà Đoàn công tác của báo Công an nhân dân 
và nhà tài trợ - Agribank hôm nay lên trao quà là hai xã: Lóng Luông và Vân Hồ thuộc 
huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La. Chúng tôi đến đây đúng vào dịp tết truyền thống của đồng bào 

Mông. Tiết trời cuối năm ở Vân Hồ mỗi lúc một lạnh. Nó lẫn với sương muối giăng kín khắp 
các vạt rừng, con đường liên bản. So với địa bàn dưới xuôi, nhiệt độ ở đây thường thấp hơn 
3 - 4 độ C. Càng về đêm, trời càng trở rét. 

Sớm 16/01, Thượng tá Lê Huy Thắng, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh 
Sơn La và đại diện Công an huyện Vân Hồ làm “hoa tiêu” cho hành trình trao quà tết của 
chúng tôi. Đồng hồ điểm 9h, trụ sở UBND xã đã có đông bà con tới. Có người đi bằng xe 
máy, có người đi bằng xe đạp, có người lại đi bộ… tới xã nhận món quà nhỏ do nhà hảo tâm 

gửi tặng. Bà con xã Lóng Luông đến nhận quà hôm nay phần lớn là người dân tộc Mông nói 
tiếng Kinh chưa sõi. Để hiểu thêm về phong tục tập quán của bà con, chúng tôi phải nhờ 
Thượng tá Lê Huy Thắng làm phiên dịch bằng tiếng Mông. Đồng chí Thắng dùng tiếng 
Mông chúc tết bà con và giới thiệu cho chúng tôi về phong tục tập quán của người dân trong 
xã. Theo tập tục, người Mông trong những ngày tết truyền thống của mình, bà con rất bận 
với việc nhà, nhưng hay tin có cán bộ về trao quà tết, bà con đã có mặt ở trụ sở UBND xã từ 
sớm.  

Buổi trao 50 suất quà ở xã Lóng Luông diễn ra thật ấm cúng. Sau khi tận tay trao 50 
suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tới 50 trường hợp khó khăn, gia đình chính sách trên 
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địa bàn, Thượng tá Vũ Mạnh Hà - Trưởng ban Báo điện tử Công an nhân dân, đại diện Đoàn 
công tác tâm sự, những phần quà tết mà Agribank thông qua báo Công an nhân dân gửi tặng 
tuy giá trị không thực sự lớn, song đó là tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sỹ, nhân viên 
báo Công an nhân dân và Agribank. “Hy vọng, bà con sẽ vơi bớt khó khăn, có thêm niềm vui 
trong dịp tết truyền thống!”, Thượng tá Vũ Mạnh Hà chia sẻ.     

Rời xã Lóng Luông, 10h, chúng tôi đến xã Vân Hồ tận tay trao tiếp 50 suất quà tới bà 

con nơi đây. Ông Ngô Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ cho biết, Vân Hồ là một trong 

những xã nghèo của huyện. Xã có 16 bản, tiểu khu. Bà con dân tộc Mông chiếm gần 60%. 

Trồng cây nông sản là hoạt động kinh tế chủ đạo của bà con, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao. 

Chị Giàng Thị Mai, ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ lên xã nhận quà còn mời về nhà dùng ly rượu 

tết truyền thống. Theo lời giới thiệu của chị Mai, tết truyền thống của người Mông là dịp để 

các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, chúc cho nhau một năm mới sức khỏe, 

được mùa.  

Ông Ngô Văn Dự cho hay, nhân dịp tết truyền thống của bà con người Mông, từ đầu 

tháng đến nay đã có nhiều đoàn nhà tài trợ đến tặng quà bà con, những phần quà ngày hôm 

nay của Đoàn công tác báo Công an nhân dân và Agribank trao tặng đã góp thêm tết ấm áp 

tới bà con. Trong hội trường UBND xã Vân Hồ, tiếng cười nói rôm rả bất chợt xua tan cái 

lạnh. Những món quà xuân trao tặng tới đông đảo bà con nơi đây đúng vào dịp tết truyền 

thống của đồng bào người Mông, vì vậy càng thêm nhiều ý nghĩa.  

Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ bày tỏ cảm kích trước tấm 

lòng hảo tâm của báo Công an nhân dân và Agribank gửi tới bà con trên địa bàn, đồng thời 

cho biết: “Nghĩa cử của đoàn công tác đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào 

các dân tộc huyện Vân Hồ, nhất là khi các thành viên trong đoàn công tác đã vượt hàng 

trăm kilômét đường đèo hiểm trở đến với huyện”.  
 

04. Vân Dung. SƠN LA: DOANH THU CÁC CHUỖI NÔNG SẢN, THỦY SẢN ĐẠT 

215 TỶ ĐỒNG / Vân Dung // Dân tộc và phát triển.- Ngày 17/01/2018.- Số 1379.- Tr.8. 
 

Năm 2017, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh 

Sơn La được triển khai đồng bộ, quyết liệt. 

Các chuỗi sản xuất, cung ứng rau, quả, thịt an toàn được duy trì và tiếp tục phát triển 

nhân rộng ra thị trường; hệ thống cửa hàng kinh doanh rau, quả an toàn có xác nhận đã được 

hình thành và đang được nhân rộng ra các huyện, thành phố trong tỉnh, là địa chỉ tin cậy cho 

người tiêu dùng. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì và phát triển 47 chuỗi sản 

xuất cung ứng, tiêu thụ nông sản, thủy sản an toàn, trong đó có 15 chuỗi rau an toàn với diện 

tích 115ha, sản lượng 1.799 tấn/năm; 25 chuỗi quả an toàn với diện tích 627ha, sản lượng 

1.408 tấn/năm; 2 chuỗi thịt lợn an toàn, với 385 tấn lợn hơi/năm; 4 chuỗi thủy sản với 635 

lồng nuôi cá trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, sản lượng 360 tấn/năm; 1 chuỗi mật ong quy 

mô 35.000 đàn, sản lượng 3 nghìn tấn mật/năm.  

Trong năm có 36 doanh nghiệp, hợp tác xã với 34 sản phẩm nông sản được dán 

806.000 tem điện tử thông minh nhận diện và truy xuất nguồn gốc. Các chuỗi nông sản, thủy 

sản đã cung ứng ra thị trường trên 7.690 tấn sản phẩm, doanh thu đạt 215 tỷ đồng tại thị 

trường trong tỉnh và thị trường Hà Nội thông qua các siêu thị: Fivi Mart, Metro, VinMart,  

Aeon, Bigreen, chợ đầu mối Vân Trì - Đông Anh, chợ đầu mối Long Biên, chuỗi cửa hàng 

Bác Tôm, Tâm Đạt... 
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05. H.N. CỨU SỐNG BỆNH NHI NGỘ ĐỘC THUỐC TÂM THẦN CỦA NGƯỜI 

LỚN / H.N // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 19/01/2018.- Số 11.- Tr.6. 
 

Khoa Hồi sức cấp cứu nhi Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu cho biết, các bác sỹ của 

khoa đã tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bé 3 tuổi ở Nà Mường - Mộc Châu bị 
ngộ độc thuốc tâm thần của người lớn. 

Gia đình cháu bé cho biết, khi đang chơi ở nhà, cháu tình cờ thấy một lọ thuốc để trên 

bàn và lấy ra uống. Đây là lọ thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt, loại Haloperidol của cô 
cháu. Bệnh nhi vào khoa với triệu chứng: Khó thở, cứng hàm, khó nói, ưỡn cong người, run 

tay, cứng cổ, mắt nhìn ngược, vẹo mắt, nhịp tim rất nhanh... Các y bác sỹ đã tiến hành rửa dạ 
dày, uống than hoạt tính, tích cực truyền dịch, dùng thuốc lợi tiểu và thuốc đối kháng 

Haloperidol và các thuốc bổ trợ. 

Sau 12 giờ điều trị, theo dõi, chăm sóc tích cực, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt, 
cháu bé tỉnh táo hoàn toàn, hết co cứng toàn thân, bắt đầu đi lại, chơi đùa và ăn uống bình 

thường. Sau 36 giờ, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, vui đùa trong khuôn viên bệnh viện trong sự 
vui mừng khôn xiết của gia đình. Hiện bệnh nhi đã được xuất viện về nhà. 

Các bác sỹ cho biết, trong chuyên khoa tâm thần, thuốc Haloperidol được sử dụng 

trong điều trị: Các trạng thái kích động tâm thần - vận động (trạng thái hưng cảm, cơn hoang 
tưởng cấp, mê sảng, run do rượu); các trạng thái loạn thần mạn tính (hoang tưởng mạn tính, 

hội chứng Paranoia, hội chứng Paraphrenia, bệnh tâm thần phân liệt); trạng thái mê sảng, lú 
lẫn kèm theo kích động; hành vi gây gổ tấn công; các bệnh tâm căn và cơ thể tâm sinh có 

biểu hiện lo âu. 
 

06. PV. SƠN LA: CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN / PV // 
Giáo dục và thời đại.- Ngày 19/01/2018.- Số 17.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị được giao kinh phí 
thực hiện các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà 

nước phải nâng cao ý thức tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng về Luật Ngân sách Nhà nước, Luật 
Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, các nghị định và thông tư hướng dẫn của các 

bộ, ngành có liên quan... Đồng thời, cử cán bộ đi học tập các lớp nghiệp vụ về quản lý đầu 

tư, nghiệp vụ về đấu thầu; đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tại đơn vị phải tuyệt đối dân 

chủ, công khai minh bạch, hiệu quả cao và đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
 

07. Trần Thị Trang. MỘC CHÂU TRÁI MÙA / Trần Thị Trang // Tuổi trẻ cuối tuần.- 

Ngày 21/01/2018 - 27/01/2018.- Số 3.- Tr.16-17. 
 

Đừng tin vào những gì người ta giới thiệu, hãy đi và cảm nhận bằng chính cảm 

xúc thực sự của bản thân thì mới biết rằng thiên nhiên mang một vẻ đẹp bất tận. Cảnh 

sắc được phác họa lại theo cách riêng của mỗi người chưa chắc gì ta thích... 
Vào một ngày hè nóng nực, tôi được một người bạn rủ đi phượt Mộc Châu (tỉnh Sơn 

La). Ban đầu tôi nghĩ đó là một lời mời “dở hơi” vì nóng bức thế này thì chỉ xuống biển tắm 

mới “đã”, đằng này lại kéo nhau lên rừng. Cũng chần chừ một thời gian tôi mới nhận lời đi 

nhưng ngẫm nghĩ “đi tạm vậy, để lấp chỗ trống do cuối tuần rảnh rỗi”. 

Thế nhưng, khi tận mắt trải nghiệm tôi mới vỡ lẽ ra rằng Mộc Châu đẹp hơn trong 

tưởng tượng của mình rất nhiều và đương nhiên trong sách báo, tranh ảnh cũng chẳng lột tả 

được hết vẻ đẹp ấy. Và đừng tin vào những gì người ta giới thiệu, hãy đi và cảm nhận bằng 
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chính cảm xúc thực sự của bản thân thì mới biết rằng thiên nhiên mang một vẻ đẹp bất tận. 

Cảnh sắc được phác họa lại theo cách riêng của mỗi người chưa chắc gì ta thích... 
Đoàn xe chúng tôi khởi hành vào buổi chiều thứ bảy với lịch đi chỉ trong một ngày 

rưỡi. Cả đoàn hơn chục người xuất phát vào lúc trưa, trời nắng gay gắt đến độ không thể mở 
to mắt ra để đi được. Xe men theo Quốc lộ 6 về hướng Xuân Mai và Mộc Châu cách Hà Nội 
tầm 200km. Ra khỏi địa bàn Hà Nội tới Hòa Bình, lúc này không khí đã có sự chênh lệch rõ 
rệt, thời tiết mát hơn, có đoạn chúng tôi phải dừng xe mặc thêm áo khoác cho khỏi cảm lạnh. 
Không khí trong lành và đặc biệt thiên nhiên núi rừng xanh ngắt vây quanh hòa quyện cùng 
những con đèo quanh co uốn lượn với nhiều đoạn dốc cua sâu thách thức mọi tay lái, làm 
cho ta vừa thấy lâng lâng, chút sợ hãi nhưng lại thúc đẩy đam mê khám phá mạnh mẽ hơn. 

Càng đi càng mê mẩn và hưng phấn đến lạ kỳ. Đến đèo Thung Khe, cảnh vật đẹp mê 
hồn với những vách đá trắng xóa nổi bật màu xanh ngắt của núi rừng điểm cùng nếp nhà sàn 
nhỏ ẩn sâu cùng tán cây rừng. Khói bếp chiều bắt đầu len lỏi từ những khu nhà sàn nhỏ bảng 
lảng tan trong không trung mờ ảo. Để có thể ngắm nhìn sâu hơn về cảnh sắc thiên nhiên của 
đèo, khi lên đến đỉnh đèo sẽ có những hàng quán nhỏ lợp lá bày bán đồ ăn cùng quán nước 
để du khách có thể dừng chân thưởng thức món ăn đặc sản núi rừng hay nhâm nhi ly trà 
xanh thơm nồng. Vừa ăn vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện thì còn gì bằng. 

Đến nơi vừa lúc trời tối. Sau khi ăn uống xong, cả đoàn xuống sân đốt lửa trại, nướng 
ngô khoai thơm lừng và xem ca nhạc. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng với hàng vòng tròn 
người nắm tay nhau. Cùng nhau hát, thổi lửa, kể chuyện cho nhau nghe. Những câu chuyện 
vùng miền, chuyện tình cảm buồn vui hay câu chuyện phiếm bâng quơ dù có người chưa 
từng quen biết nhau. 

Sáng, cả đoàn tôi dậy sớm đón bình minh bằng cách đứng trên tầng cao nhìn ra xa. 
Một dải núi xanh rì chen chúc nhau đằng xa che lấp bởi bóng mây và làn sương mờ lơ lửng. 
Núi non trùng điệp ôm ấp làn mây bồng bềnh đủng đỉnh trôi. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác 
ngoài, hơi lạnh phả ra đột ngột khẽ rùng mình. Hít một hơi thật sâu, không khí trong lành 
đẩy phồng lồng ngực khoan khoái. 

Khi nắng đã bắt đầu len lỏi xua tan sương mờ dày đặc buổi sáng sớm là lúc chúng tôi 
bắt đầu lên xe tiếp tục hành trình. Vì là đi phượt xe máy nên cả quãng đường đi chúng tôi 

được ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng Tây Bắc. Chúng tôi men theo những con đường không 
quá rộng để lên Cửa khẩu Lóng Sập là biên giới Việt - Lào. Núi non hùng vỹ với những dải 

đồi ngút ngàn mà tôi nghĩ không máy ảnh nào đủ chức năng để có thể thu gọn được hết 
những cảnh đó trong các bức hình. Ngọn đồi với mảng màu sáng tối xen kẽ. Chỗ này mảnh 
đất cây đang nảy mầm. Chỗ kia mảng màu vàng úa của cây đến thời kỳ thu hoạch. Chỗ khác 

là mảnh đất trồng trọt mà một số người dân đang đứng cày cuốc. Nó cứ liên tiếp, đa dạng 
màu sắc. Vừa bằng phẳng vừa uốn lượn giống dải lụa nhiều màu mềm mại khiến người ta 
đắm đuối mãi không thôi. 

Tới cửa khẩu, tôi không thể cưỡng lại được nữa, lao ngay xuống xe để chụp những 
bức ảnh cho mình bởi không kiềm chế được trước vẻ đẹp đó. Ở đây tôi có thể nhìn xuống 
toàn cảnh bức tranh thiên nhiên, ghé mắt sang nước bạn Lào và hình như cảnh quan nước 
bạn hòa cùng nước mình tạo nên một chỉnh thể tuyệt vời, đồng bộ không phân biệt nhau. 

Chúng tôi ghé tới rừng thông bản Áng để thưởng thức không khí mát lạnh, lãng mạn 
phù hợp dành cho các cặp đôi. Đồi thông bạt ngàn xào xạc trong gió rừng soi bóng bởi hồ 
nước mênh mông như đem cả một Đà Lạt đến nơi này. Trên đường đi bạn có cơ hội tham 
quan trang trại bò sữa của những hộ gia đình ven đường, để không lãng phí một giây phút 

nào có cơ hội trải nghiệm những thứ mới lạ. Đồi chè chắc hẳn chẳng xa lạ gì với nhiều người 
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hoặc chí ít ra cũng từng nhìn thấy trên tivi hay tranh ảnh hoặc những bức hình bạn bè post 
lên trang mạng cá nhân. Thế nhưng, tới đây tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự bát ngát, rộng lớn 
ở nơi này. Dù đứng ở bất kỳ khoảng cách nào tôi cũng không thể nhìn được điểm cuối cùng 
của rừng chè đó. Chỉ thấy một màu xanh đậm nối tiếp nhau theo hàng dài uốn lượn đều nhau 
lên xuống. Mùi của sương, của đất trời và đâu đó thoang thoảng mùi nước chè của quán 
nước gần đồi hòa quyện nhau làm tinh thần tôi sảng khoái, bừng tỉnh hẳn và quên đi những 
mệt mỏi. Mấy chị em tranh thủ thuê trang phục dân bản mặc vào người, che ô chụp ảnh vô 
cùng lạ mắt và thích thú. Khi mà chưa kịp ngồi lâu để thưởng thức cảnh quan, bạn bè đã hối 
thúc tôi chuẩn bị ra về khi trời đã quá chiều. 

Nếu bạn đi du lịch vào mùa đông, Mộc Châu sẽ tràn ngập màu hồng của sắc đào bung 
nở hay trắng tinh khôi hoa mận ở bất cứ nơi nào. Thời điểm ra tết vào mùa xuân cũng là lúc 
mọi người kéo nhau lên Mộc Châu ngắm cảnh khá nhiều, mùa này sẽ được chìm đắm trong 
sắc hoa ban - biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Mùa thu cải trắng bạt ngàn lan tỏa xanh mát 
giống bức tranh thảo nguyên đẹp tuyệt vời. 

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể di chuyển bằng xe máy khoảng 500km chỉ trong 
hơn một ngày trời. Tôi cũng không thể ngờ rằng Mộc Châu vượt xa so với tưởng tượng ban 
đầu của mình. Và nếu như trước đây tôi từng ao ước có một chuyến đi du lịch nước ngoài đắt 
đỏ để được thăm thú nước bạn thế nào, nhưng giờ tôi nghĩ rằng cần gì đi đâu xa, thiên nhiên 
của chính đất nước mình là cả một kho tàng cho mình tìm tòi, khám phá. Nếu bạn có ý định, 
đừng chần chừ gì nữa, xách ba lô đi ngay và luôn nhé! 
 

08. Hải Ninh. 400 TRIỆU ĐỒNG ĐÁNH SẬP TÒA NHÀ TÀNG KEANGNAM: LIỆU CÓ CẦN 
THIẾT? / Hải Ninh // Gia đình và pháp luật.- Ngày 21/01/2018.- Số 7.- Tr.7. 
 

Số tiền 400 triệu chi phí cho việc phá “Lâu đài ma túy” Tàng  Keangnam, UBND 
huyện Mộc Châu lấy từ nguồn nào? Nếu lấy từ ngân sách địa phương chắc chắn sẽ ảnh 
hưởng không nhỏ đến các dự án, dự định khác thiết thực hơn cho cuộc sống người dân. 

Theo lý giải của ông Phạm Đức Chính - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, địa 
phương này luôn là điểm nóng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mỗi 
năm tốn rất nhiều tiền bạc chi cho công tác này. Tráng A Tàng là trùm ma túy lớn, ngôi nhà 
7 tầng của Tàng “Keangnam” xây dựng ven Quốc lộ 6 cần phải phá dỡ để xóa bỏ dấu vết của 
trùm ma túy này ở Mộc Châu. 

UBND huyện Mộc Châu cho biết, việc phá sập ngôi nhà là cần thiết để đập tan “giấc 
mơ ma túy”, đồng thời nhằm tuyên truyền để người dân tránh xa, không buôn bán, sử dụng 
trái phép ma túy như Tàng Keangnam. 

Lý giải của lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu nhận được một số ý kiến tán thành bởi 
Sơn La là tỉnh miền núi cao, có 250km đường biên giới quốc gia giáp với Lào. Từ biên giới 
đến khu “Tam giác vàng” chỉ 700km đường ô tô nên tội phạm vận chuyển ma túy coi đây là 
địa bàn trung chuyển ma túy đi một số quốc gia khác. Trên thực tế, món lợi nhuận khổng lồ 
của ma túy đã khiến nhiều người dân nơi đây rời nương rẫy lại quay sang buôn bán ma túy 
để làm giàu bất chính và nhanh chóng trở nên giàu có như trường hợp của Tàng Keangnam, 
do đó việc phá sập ngôi nhà là hợp lý. 

Tuy nhiên theo ý kiến số đông, ngoài “cuộc chiến” chống ma túy thực tế tỉnh Sơn La 
đang phải đối đầu “cuộc chiến” chống đói nghèo. 

Hiện Sơn La đang nằm trong top những địa phương nghèo nhất nước. Theo báo cáo 
tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017 của tỉnh Sơn La, tình trạng đói giáp 
hạt vẫn xảy ra tại các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc 
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Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp; các hộ đói chủ yếu do thiếu gạo, không có đói gay gắt; 
các huyện đã hỗ trợ 207,4 tấn gạo để cứu đói. Tỉnh đang gặp hàng loạt vấn đề như thiếu cầu 
đường, việc làm, nước sạch, thiếu các cơ sở phúc lợi xã hội... Trong khi nguồn thu ngân sách 
cho dù có “giật gấu vá vai” cũng chỉ đủ đáp ứng một phần mức chi tiêu.  

Do đó, việc UBND huyện Mộc Châu phá sập lâu đài ma túy Tàng Keangnam tòa nhà 
dù không sai theo các quy định của pháp luật về phương án xử lý tài sản, dù có mục đích tốt 
đẹp khi xóa đi “biểu  tượng” của ma túy, tuyên truyền người dân về ma túy đó lại là sự lãng 
phí không cần thiết.  

Câu hỏi đặt ra là số tiền 400 triệu chi phí cho viêc phá dỡ ngôi nhà trên, UBND huyện 
Mộc Châu lấy từ nguồn nào? Nếu lấy từ ngân sách địa phương chắc chắn sẽ ảnh hưởng 
không nhỏ đến các dự án, dự định khác thiết thực hơn cho cuộc sống người dân.  

Mặc khác, việc sử dụng một khoản tiền lớn không cần thiết từ ngân sách có thể góp 
phần gây khó khăn cho cuộc chiến chống đói nghèo, thậm chí gây khó cho công cuộc phòng 
chống ma túy. Bởi khi đời sống còn khó khăn, người dân càng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào sự 
cám dỗ của món lợi nhuận khổng lồ của ma túy.  

“Nếu việc kê biên, tịch thu lại tòa nhà có thể bù đắp, khắc phục những hậu quả mà 
trùm ma túy Tàng “Keangnam” đã gieo rắc lên bao số phận con người, đẩy bao gia đình vào 
cảnh tan cửa, nát nhà, có thể giúp đỡ những con người từng vấp ngã về ma túy đứng lên làm 
lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội... sẽ mang ý nghĩa tốt đẹp hơn”,  bạn đọc 
Hoàng Nguyên bình luận. 

“Phòng chống tệ nạn ma túy cần đồng bộ nhiều giải pháp, sự vào cuộc tích cực của tất 
cả các cơ quan chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức pháp luật về 
phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, nâng cao đời sống 
người dân... Chắc chắn không phải vì đập bỏ một tòa nhà từng là của trùm ma túy mà có thể 
khiến tệ nạn ma túy giảm đi”, bạn đọc Quỳnh Lê nhấn mạnh.  
 

Cũng xem: 
09. Lê Văn. LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG NÓI VỀ VIỆC PHÁ DỠ “LÂU ĐÀI” CỦA 
TÀNG “KEANGNAM”? / Trần Thị Trang // Tuổi trẻ cuối tuần.- Ngày 21/01/2018 - 
27/01/2018.- Số 3.- Tr.16-17. 
 

10. Bùi Anh. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA: BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ 
ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH / Bùi Anh // Pháp 
luật Việt Nam.- Ngày 21/01/2018.- Số 21.- Tr.17. 
 

Sau khi chỉ ra hàng loạt tồn tại, khuyết điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Sơn La trong thực hiện chức năng tham mưu và quản lý đất có nguồn gốc nông, 
lâm trường quốc doanh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi 
trường Sơn La kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tập thể, người đứng đầu liên 
quan đến các tồn tại, khuyết điểm theo kết luận thanh tra. Nhưng dường như, Sở Tài 
nguyên và Môi trường Sơn La đang “phớt lờ” yêu cầu này?! 

THAM MƯU CHẬM... QUẢN LÝ ĐẤT THÌ BUÔNG LỎNG 

Tại kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, việc tham mưu của Sở 
Tài nguyên và Môi trường cho UBND tỉnh Sơn La ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn 
gốc từ nông, lâm trường quốc doanh còn chậm. Dẫn đến việc, từ năm 2005 - 2006 các nông 
trường đã tiến hành cổ phần hóa, chuyển đổi thành các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn như Công ty Cổ phần Chiềng Sung; Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu; Công 
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ty Cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành 
viên nông nghiệp Tô Hiệu nhưng đất đai lại không được xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị 
định số 170/2004/NĐ-CP. 

Do đó, các công ty nêu trên đã cổ phần hóa, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn nhưng diện tích đất nông nghiệp không được chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai năm 2003, đây là nguyên nhân dẫn đến việc 

trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2009 UBND tỉnh Sơn La không thực hiện được việc 

cho các công ty nông nghiệp sau khi cổ phần hóa thuê đất nông nghiệp. 

Còn từ năm 2010 - 2011 là thời gian chuyển đổi các lâm trường thành các Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Sốp Cộp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà 

nước một thành viên Lâm nghiệp Sông Mã; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một 

thành viên Lâm nghiệp Mường La; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 

Lâm nghiệp Mộc Châu; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp 

Phù Bắc Yên nhưng những nội dung về đất đai lại cũng không được xử lý theo Điều 7 Nghị 

định số 200/2004/NĐ-CP. Do đó, các công ty nêu trên đã không chuyển đổi được từ hình 

thức giao đất sang thuê đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai năm 2003. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La còn chỉ rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sơn La chưa thực hiện tốt việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng 

đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi 

trường Sơn La chưa xác định diện tích đất để tính thuế đối với các công ty nông nghiệp sau 

khi đo đạc lập bản đồ địa chính theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-

UBND ngày 13/5/2009; chưa lập phiếu chuyển thông tin sang cho cơ quan thuế tính tiền 

thuê đất đối với các công ty nông nghiệp được tỉnh cho thuê đất giai đoạn 2014 - 2016 dẫn 

đến việc các đơn vị vẫn nộp tiền thuê đất theo diện tích đất tự kê khai được UBND tỉnh Sơn 

La cho thuê năm 2009, 2013. 

Chưa kể, trong các quyết định cho thuê đất mới không có nội dung thay thế các quyết 

định trước đây, dẫn đến cùng một khu đất nhưng có nhiều quyết định giao đất, cho thuê đất; 

đồng thời trong quyết định thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp giao cho UBND các 

huyện đưa vào quản lý, sử dụng theo quy hoạch không quy định thời gian hoàn thành việc 

kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch sử dụng đất dẫn đến tại thời điểm thanh tra nhiều UBND 

huyện chưa tổ chức thực hiện. 

Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La chưa quyết liệt trong việc đôn đốc 

các đơn vị đã hết thời gian thuê đất làm thủ tục gia hạn thuê đất; công tác thanh tra, kiểm tra 

việc chấp hành pháp luật về đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp chưa được thường 

xuyên; kết quả xử lý sau thanh tra còn hạn chế. Dẫn đến việc 03/11 đối tượng thanh tra chưa 

chấp hành kết luận thanh tra như Doanh nghiệp tư nhân Linh Đan; Doanh nghiệp tư nhân 

Kinh doanh vận tải Tuấn Tú; Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Anh Trang. 
‘‘PHỚT LỜ” YÊU CẦU CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Từ những tồn tại, khuyết điểm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì làm việc với Sở Tài chính, UBND các huyện và các công ty 

nông, lâm nghiệp để xác định diện tích tính thuế; lập phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa 

vụ tài chính về đất đai chuyển cơ quan thuế tính, thu tiền thuê đất theo quy định; đôn đốc 03 

đối tượng thanh tra nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra của sở, trường hợp không chấp 

hành thì xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc UBND các huyện thực hiện công 
tác kiểm tra, rà soát, lập kế hoạch sử dụng đối với diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi 
của các công ty nông, lâm nghiệp giao cho UBND các huyện nêu trong kết luận thanh tra. 
Kiểm tra, rà soát chặt chẽ diện tích đất của các đơn vị sử dụng đất cho mục đích khoa học và 
công nghệ thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đảm bảo đúng quy định 
của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn 
La kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, người đứng đầu liên quan đến các tồn 
tại, khuyết điểm đã nêu trong kết luận thanh tra. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả 
thực hiện kết luận thanh tra với Chủ tịch UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh Sơn La trước ngày 
31/10/2017. 

Thế nhưng, đến ngày 24/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La mới có Báo 
cáo số 782/BC-STNMT báo cáo về kết quả thực hiện kết luận thanh tra. Đáng chú ý, theo 
Báo cáo số 782 thì Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La chỉ báo cáo về kết quả làm việc với 
các doanh nghiệp, việc đôn đốc 03 doanh nghiệp thực hiện kết luận thanh tra và việc thực 
hiện nghĩa vụ tài chính. Còn việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tập thể, người 
đứng đầu liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm theo kết luận thanh tra vẫn chưa được nhắc 
đến trong báo cáo này. 

Phải chăng, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La có báo cáo riêng hay đang “phớt 
lờ” yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc này? Và kết quả xử lý sau thanh tra của 
UBND tỉnh Sơn La như thế nào? 
 

11. Minh Phong. THỨ TRƯỞNG BÙI VĂN NAM CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TẠI CÔNG 
AN SƠN LA / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 22/01/2018.- Số 4562.- Tr.3. 
 

Ngày 21/01, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an 
năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. 
Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 
UBND tỉnh Sơn La. 

Năm 2017, quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công 
an, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, bám sát khẩu hiệu hành động “Đổi mới, 
chủ động, sâu sát cơ sở, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lục lượng Công an Sơn La đã tích 
cực tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình 
hình và triển khai hiệu quả công tác giữ gìn an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh 
kinh tế, an ninh nội bộ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt 
Nam - Lào 2017” diễn ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội, giữ gìn sự ổn định về chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần đắc 
lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; 
chú trọng giải quyết tố giác tin báo tội phạm; tỷ lệ điều tra các vụ án đạt 94,3%, trọng án đạt 
100%; bắt giữ 1.055 vụ, 1.661 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 111,97kg heroin, 
72,6kg nhựa thuốc phiện, 334.967 viên ma túy tổng hợp, 3,4kg ma túy khác; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kéo giảm tai nạn giao 
thông; mở 26 cuộc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở cấp xã với nhiều cách làm sáng tạo, thu 
3.558 khẩu súng các loại, 6 lựu đạn, 1 quả bom đạt 120,6% chỉ tiêu đề ra; huy động hàng 
ngàn cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở các huyện Mường La, Phù Yên, 
Vân Hồ. 
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Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, lực 

lượng Công an Sơn La cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng lực lượng, chủ động tham 
mưu với Bộ Công an, với tỉnh nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng phong trào 

Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước mắt là huy động lực lượng, thực hiện có hiệu quả 
đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc năm 2017, Công an tỉnh Sơn La đã vinh dự đón 

nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ 
tịch nước. Chính phủ tặng cờ thi đua cho 1 đơn vị; Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ 

Tổ quốc hạng Ba cho 1 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá 

nhân; Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị; Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng 
Cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ 

quốc” năm 2017. 
 

12. Hà Hoàng. TRỒNG CAM VINH TRÊN ĐẤT DỐC, LÃI HƠN 600 TRIỆU 

ĐỒNG/NĂM / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/01/2018.- Số 19.- Tr.11. 
 

Những năm gần đây, cây cam Vinh đã được nhiều người dân miền núi Sơn La 

đưa vào canh tác. Thực tế cho thấy, giống cam này rất phù hợp với đất đai, khí hậu 
trên địa bàn, cho quả sai, vỏ mỏng và ngọt. 

Nhờ trồng cam Vinh, nhiều gia đình đã có của ăn của để, vươn lên làm giàu. 

Một điển hình làm giàu từ trồng cam Vinh là gia đình ông Trịnh Hữu Ngọ ở tiểu khu 
34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Ông Trịnh Hữu Ngọ trồng 620 gốc cam Vinh từ năm 2013 trên 2ha nương vườn. Cây 

giống được ông mua từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội). Khoảng 3 năm sau khi 
trồng, vườn cam Vinh bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên được 7 tấn, ông thu lãi hơn 400 

triệu đồng. Nhận thấy giống cam Vinh cho thu nhập cao, lại ít chi phí chăm sóc, ông Ngọ đã 
đầu tư vốn xây dựng hệ thống tưới nước tự động, để tiện lợi cho việc tưới tiêu và tạo điều 

kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Nhờ chăm sóc tốt và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, riêng năm 2017 này, 

vườn cam của gia đình ông Ngọ cho thu hoạch hơn 31 tấn, tăng đột biến so với mọi năm. 

Ông Ngọ chia sẻ: Trung bình 1 gốc cam Vinh cho thu hoạch từ 50 - 60kg quả. Hàng 

năm đến mùa thu hoạch cam, các thương lái đánh xe tải vào tận vườn nhà tôi thu mua. Từ 

khi làm vườn cam đến giờ, tôi chưa lần nào phải lo đầu ra cho sản phẩm. Bây giờ, nhiều 

khách hàng gọi hỏi đặt mua để làm quà biếu tết nhưng cũng không còn, vì từ đầu tháng 10 
nhiều khách quen từ ngoài Hà Nội và các tỉnh khác đã đặt trước. Hiện tại cam Vinh có giá 

dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. 
Về bí quyết chăm sóc vườn cam Vinh, ông Ngọ cho hay ông dùng phân hữu cơ kết 

hợp với phân chuồng, ủ đậu tương cùng với ngô, phân kali ngâm trong bể với dung tích 25 

khối khoảng 6 tháng. Sau đó ông lấy nước ngâm tưới bón cho vườn cam Vinh. Ngoài ra ông 
còn đi thực tế tìm hiểu thêm nhiều kỹ thuật chăm sóc cây trồng tại các nhà vườn ở Bắc 

Giang, Hưng Yên... để áp dụng vào chính vườn cam Vinh của mình. Nhờ vậy mà 2ha cam 

Vinh của gia đình ông luôn sinh trưởng, phát triển tốt và sai quả. 
“Từ khi tôi trồng cam Vinh đến giờ, thu nhập của gia đình luôn tăng cao hơn so với 

thời chỉ nuôi lợn, chăm gà. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, trung bình mỗi năm gia đình lãi 
hơn 600 triệu đồng từ vườn cam. Thời gian tới tôi sẽ trồng xen trong vườn canh Vinh thêm 

cây bưởi da xanh với bưởi Diễn, để nâng cao thu nhập hơn nữa” - ông Ngọ nói.  
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13. Minh Hải. ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH HỦA PHĂN (LÀO) THĂM VÀ CHÚC TẾT 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / Minh Hải // Lao động.- Ngày 23/01/2018.- 

Số 19.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La ngày 22/01 cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp 

đến, các đồng chí Khăm Phỉu Vông Xạ Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây 

dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn; Phon Sặm Vi Lay Mêng - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh 

Hủa Phăn cùng các đồng chí trong đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn có chuyến thăm và chúc tết 

tỉnh Sơn La. Trong đó, đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Liên đoàn Lao động 

tỉnh Sơn La. Tại Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La, đồng chí Khăm Phỉu Vông Xạ Văn đánh 

giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn và Liên đoàn 

Lao động tỉnh Sơn La trong những năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian 

tới, hai bên làm tốt hơn nữa công tác trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, hỗ trợ, giúp 

đỡ lẫn nhau trong công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động; đồng thời thay 

mặt công nhân viên chức lao động và nhân dân tỉnh Hủa Phăn gửi lời chúc mừng năm mới 

tới công nhân viên chức lao động và nhân dân tỉnh Sơn La. Thay mặt Liên đoàn Lao động 

tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên 

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn 

La - đã cảm ơn tình cảm của đoàn công tác và công nhân viên chức lao động tỉnh Hủa Phăn 

dành cho công nhân viên chức lao động tỉnh Sơn La, đồng thời cho rằng công đoàn hai tỉnh 

cần có các giải pháp để triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp đã đề ra. 
 

14. Hà Hoàng. TRỒNG ĐÀO LẤY QUẢ VÀ LÀM DU LỊCH, CÓ TRĂM TRIỆU 

TRONG TẦM TAY / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/01/2018.- Số 20.- 

Tr.10-11. 
 

Ông Trịnh Hữu Ngọ, ở tiểu khu 34 (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng 

đào từ năm 2015 đến nay. Mỗi năm ông lãi hơn 120 triệu đồng từ bán quả đào và làm dịch 

vụ đón khách tham quan tại vườn đào. 

Đến với vườn đào 7.000m2 của gia đình ông Ngọ du khách sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp 

nên thơ của những cánh hoa đào chúm chím nở, từng hàng đào thẳng tắp được cắt tỉa rất 

công phu và bắt mắt… Vườn đào này đã thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan 

và trải nghiệm. 

Ông Ngọ cho hay: Tôi bén duyên với nghề trồng đào từ năm 2014, trong một lần về 

quê ở Hưng Yên, thấy bà con trồng rất nhiều hoa đào theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là 

vào thời điểm giáp tết. Trở về Mộc Châu, tôi mạnh dạn đầu tư phát triển vườn đào. 

Giống đào này, tôi nhập từ Hưng Yên nên chất lượng giống rất tốt mà không hay bị 

sâu bệnh. 

Để đào cho nhiều quả và có tán đẹp, hoa thắm, ông Ngọ dùng các loại phân hữu cơ 

kết hợp với kaly, lân để bón cho cây trồng. Ông tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng đào từ 

các làng hoa Nhật Tân, Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội)... 

Nhờ vườn đào đẹp, hàng năm vào dịp hoa khoe sắc đã cuốn hút du khách từ nhiều nơi 

chiêm ngưỡng và chụp ảnh. 

Ông Ngọ cho biết: “Vườn nhà tôi có hơn 300 gốc đào thế và đào cành. Ban đầu tôi 

trồng đào chủ yếu để lấy quả bán chứ không có ý định làm du lịch nhưng thấy hoa đào nở 

đẹp nên nhiều người đã truyền tai nhau, kéo đến tham quan và chụp ảnh tại vườn của tôi. Từ 
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khi trồng đào đến nay, thu nhập của gia đình tôi mỗi năm cũng đạt hơn 120 triệu đồng từ 

việc bán đào và làm du lịch”. 
Những ngày qua, đầu tháng chạp nhưng nhiều cây đào trong vườn nhà ông Ngọ đã 

bung nở hoa rất đẹp. Và sắc đẹp của đào chớm tết đã thu hút một lượng khá lớn khách đến 

tham quan. 
Đến nay, không chỉ riêng gia đình ông Ngọ, nhiều hộ dân ở xã Tân Lập đã xác định 

phát triển cây đào là hướng đi lâu dài, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình và gắn với 
phát triển du lịch sinh thái, du lịch bản. 
 

15. Khánh Linh. XUÂN VỀ TRÊN VÙNG ĐẤT LŨ / Khánh Linh // Phụ nữ Việt Nam.- 
Số xuân.- Tr.24-25. 
 

Những người lính mang quân hàm xanh đã cùng đồng bào mình đi qua thời khắc 

hoạn nạn của những trận lũ quét kinh hoàng, nay lại cùng bà con sớm ổn định cuộc 
sống, đón một mùa xuân mới bình yên nơi biên cương Tổ quốc. 

CỨU GIÚP BÀ CON TRONG HOẠN NẠN LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU 

Thượng tá Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh Sơn La khẳng định như thế khi nói về những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của 

cán bộ, chiến sỹ biên phòng Sơn La trong năm qua. 
Trong năm 2017, có 2 đợt lũ quét kinh hoàng xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đáng 

nhớ nhất với Thượng tá Vũ Đức Tú là trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở bản Chiềng Khương, 

huyện Mường La hồi đầu tháng 8 năm 2017. Ngay khi nhận được tin báo có lũ quét, lũ ống 
xảy ra, dù đó là địa bàn vùng thấp, không phải địa bàn vùng biên giới thuộc lực lượng bộ đội 

biên phòng quản lý, song ngay lập tức, toàn bộ lực lượng biên phòng tỉnh Sơn La đã xin chỉ 

thị cấp trên cử 150 cán bộ, chiến sỹ hành quân đến vùng bị nạn giúp bà con trong cơn lũ dữ. 
“Tôi còn nhớ rất rõ tin báo khẩn cấp lũ quét này xảy ra tầm nửa đêm ngày 02 và 03 tháng 8, 

nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều người mất tích” - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Sơn La Vũ Đức Tú ngậm ngùi nhớ lại. 

150 cán bộ, chiến sỹ biên phòng hành quân ngay trong đêm đến vùng bị nạn, nơi có 

chiếc cầu Nậm Păm bị sập hoàn toàn 2 mố cầu, giao thông bị tê liệt, chia cắt 2 bên bờ suối. 
Ý tưởng làm thang dây để các chiến sỹ cùng lực lượng chính quyền địa phương đu sang bên 

kia suối cứu trợ cho dân. Mỗi người khi đu dây, ngoài quân tư trang cá nhân, còn đảm bảo 
gùi thêm hàng cứu trợ gồm mỳ, chăn màn, vải bạt... để ứng cứu cho bà con có cái ăn, dựng 

được lều bạt ở tạm, không phải ở cảnh màn trời chiếu đất. 

2 ngày sau, nước rút dần, các chiến sỹ tiếp tục hành quân qua suối, chỉ 2 ngày đầu ra 

quân, các chiến sỹ biên phòng Sơn La đã gùi được 5 tấn hàng cứu trợ vào tận bản vùng lũ 

cứu đói, cứu nạn cho bà con. 

Cùng với đó, các chiến sỹ tích cực tham gia dựng nhà, làm đường tạm, dọn dẹp hiện 

trường sau lũ, giúp các trường học ở nơi này sớm ổn định để các em học sinh chuẩn bị bước 

vào năm học mới. 

Trước những mất mát lớn mà đồng bào mình phải gánh chịu từ thiên tai, mỗi cán bộ, 

chiến sỹ biên phòng gạt hết mỏi mệt, đói khát lăn vào cùng bà con khắc phục hậu quả sau lũ. 

Vừa tham gia trực tiếp ứng cứu bà con vùng lũ, anh em còn kêu gọi nhau quyên góp tiền của 

ủng hộ bà con. Chỉ trong mấy ngày, anh em chiến sỹ biên phòng tỉnh Sơn La đã quyên góp 

được 150 triệu đồng. Với số tiền này, lực lượng biên phòng đảm nhận xây dựng 1 nhà bếp ăn 

cho Trường Mầm non xã Nậm Păm. 
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Trường Mầm non xã Nậm Păm có hơn 300 học sinh, riêng điểm trường bị lũ đã cuốn 
trôi có hơn 100 học sinh, vẫn trong cảnh tan hoang, đổ nát, bộ đội biên phòng ngay lập tức 
đã cho người khảo sát, thiết kế, xây dựng căn nhà bếp cho các cháu. “Chỉ trong vòng 1 
tháng, căn nhà bếp mới được hoàn thành, ngoài ra, anh em chúng tôi còn sắm thêm cho 
trường quạt, ti vi, bàn ghế, tủ chạn bảo quản thức ăn... Ngày bàn giao công trình ý nghĩa này 
đã khiến các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh cùng nhiều người dân có mặt ở đây 
khóc vì xúc động” - Thượng tá Vũ Đức Tú cho biết… 

“Chứng kiến trực tiếp những nơi lũ quét, tan hoang và sức tàn phá của thiên nhiên, 
chúng tôi ai cũng nghẹn lòng, xót xa và tự thấy trách nhiệm của mỗi người phải được đề cao 
hơn”. Thượng tá Vũ Đức Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Sơn La). 
 

16. Nguyễn Thành Phiên. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH SƠN LA: VƯỢT KHÓ ĐẨY 
MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA / Nguyễn Thành Phiên // Người cao tuổi.- Ngày 
23/01/2018.- Số 13.- Tr.5. 
 

Năm 2017, các cấp Hội, hội viên Người cao tuổi tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, triển khai thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 
chương trình công tác lớn, nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt được những kết quả quan trọng, tạo 
đà phát triển cho những năm tiếp theo. 

Tuyên truyền, vận động, kết nạp 3.649 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 
101.882 hội viên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung thêm cán bộ có uy tín, tâm huyết, kinh 
nghiệm và năng lực, chất lượng hoạt động công tác Hội có bước chuyển biến tích cực, toàn 
diện. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai đồng bộ, kịp thời phát hiện và nhân rộng các 
điển hình, nhân tố mới, hạn chế thiếu sót, khuyết điểm, không có sai phạm phải xử lý. 

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi 
Việt Nam đến 100% cán bộ, 59% hội viên. Có 178/204 Hội cơ sở thành lập Quỹ Chăm sóc 
và Phát huy vai trò người cao tuổi, đạt 87,2%; số dư 4,85 tỷ đồng. Chân quỹ toàn tỉnh 15,72 
tỷ đồng, bình quân 154 nghìn đồng/hội viên. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ 9.313 người cao 
tuổi, số tiền trên 3 tỷ đồng. Hơn 14.200 người cao tuổi được bảo trợ xã hội; cấp thẻ bảo hiểm 
y tế, tổ chức khám, quản lý sức khỏe cho 41.533 người cao tuổi; khám sàng lọc cho 3.927 
người cao tuổi, điều trị ngoại khoa cho 228 người có bệnh về mắt. Phối hợp xóa nhà tạm cho 
328 người cao tuổi, số tiền 6,2 tỷ đồng; xây dựng 2 nhà đại đoàn kết cho hội viên có khó 
khăn, số tiền 120 triệu đồng. 

Hội Người cao tuổi các cấp thăm hỏi, tặng quà 6.288 người cao tuổi khó khăn, số tiền 
556 triệu đồng. Triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”, toàn tỉnh huy 

động trên 1,2 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng 2.040 suất quà cho người cao tuổi có hoàn 
cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Quyên góp tiền và hiện vật, tổng 
trị giá 600 triệu đồng ủng hộ đồng bào huyện Mường La bị thiệt hại do bão lũ. 

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, thể thao, có 980 
câu lạc bộ đang duy trì hoạt động, thu hút 38.819 hội viên tham gia. Xây dựng và duy trì 
hoạt động 10 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 615 hội viên. Hoạt động của các câu 

lạc bộ tạo sân chơi bổ ích, động viên câu lạc bộ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, củng 
cố và tăng cường khối đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc và giữa hội viên câu lạc bộ với tổ 
chức Hội; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. 

Toàn tỉnh có hàng nghìn người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn 
thể; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, 
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xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Người cao tuổi 
toàn tỉnh đóng góp 67.232 ngày công, hơn 5 tỷ đồng, 152.493m2 đất; trồng hàng trăm nghìn 
cây ăn quả và cây bóng mát, nhận khoanh nuôi, bảo vệ hàng trăm héc - ta rừng. Năm 2017, 
tỉnh Sơn La có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có công đóng 
góp không nhỏ của người cao tuổi. Hội động viên người cao tuổi phát huy ý chí tự lực, tự 
cường vươn lên làm giàu chính đáng, 59.000 người cao tuổi tiếp tục tham gia sản xuất, kinh 
doanh; 103 người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp; 2.582 người cao tuổi đạt danh 
hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. 

Tổng kết thi đua năm 2017, Trung ương Hội tặng Bằng khen 8 tập thể, 12 cá nhân; 
tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” 899 cá 
nhân. Hội Người cao tuổi tỉnh tặng Giấy khen 8 tập thể, 38 cá nhân lập thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”. 

 

17. Phạm Quỳnh. NÔNG TRẠI CHĂN NUÔI QUY MÔ LỚN Ở VÙNG GIÁP BIÊN / 
Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Ngày 24/01/2018.- Số 3.- Tr.15-16. 
 

Ngắm nhìn căn phòng chạy máy lạnh khang trang, bức ảnh vinh danh chủ nông 
trại tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015 được chụp chung với Chủ tịch 
nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều vị lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước..; chính giữa là màn hình rộng 41 inch kết nối 18 mắt camera quan sát 
toàn bộ khu chăn nuôi. Thật bất ngờ, ở vùng giáp biên hẻo lánh, xa xôi này lại có một 
nông trại chăn nuôi quy mô lớn, đầu tư làm ăn bài bản thế! Đang mải suy nghĩ thì chiếc 
xe bán tải nhãn hiệu Forranger đỗ xịch trước cửa, Giám đốc Kiên tươi cười bước 
xuống, vồn vã bắt tay chào khách. 

LÀM GIÀU TỪ CHĂN NUÔI QUY MÔ LỚN 

Trong một dịp đi công tác ở Sơn La, khi biết tôi có ý định viết về gương nông dân ở 
một xã vùng sâu vùng xa không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn mạnh dạn đầu tư vào 
sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nguyễn Văn Điện liền cử ngay cô gái trẻ trong phòng đưa chúng tôi về xã biên giới Lóng 
Phiêng thăm Hợp tác xã Phương Nam. 

Lường Thị Thức, nữ cán bộ của Phòng Nông nghiệp huyện là cô gái bản Thái có nước 
da trắng hồng và duyên dáng. Nhờ giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe của Thức mà quãng đường 
dài gần 40km như ngắn lại, câu chuyện về những đồi nhãn trù phú, đẹp đẽ nằm giữa khung 
cảnh núi rừng hùng vỹ chưa dứt thì xe đã đến nơi. 

Là chỗ gắn bó thường xuyên với hợp tác xã, Thức chủ động mở cửa đưa tôi vào 
phòng điều hành của hợp tác xã uống nước ngồi đợi Giám đốc Kiên đang đôn đốc công nhân 
chăm sóc vườn nhãn trở về. Hợp tác xã Phương Nam mới thành lập tháng 10/2016, nhưng 
trước đó nhiều năm, anh Kiên đã là tấm gương nông dân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi 

của tỉnh và giàu có nhờ chăn nuôi lợn. 
Ngắm nhìn căn phòng chạy máy lạnh khang trang, bức ảnh vinh danh chủ nông trại tại 

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015 được chụp chung với Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước..; 
chính giữa là màn hình rộng 41 inch kết nối 18 mắt camera quan sát toàn bộ khu chăn nuôi. 

Thật bất ngờ, ở vùng giáp biên hẻo lánh, xa xôi này lại có một nông trại chăn nuôi lợn 

quy mô lớn, đầu tư làm ăn bài bản thế! Đang mải suy nghĩ thì chiếc xe bán tải nhãn hiệu 
Forranger đỗ xịch trước cửa, Giám đốc Kiên tươi cười bước xuống, vồn vã bắt tay chào 
khách. 
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Dáng người nhỏ nhắn, nước da đen sạm, nhưng bù lại anh Kiên có sức khỏe dẻo dai, 
đi lại nhanh nhẹn, trên đồi dưới trại chỗ nào anh cũng có mặt, chẳng quản ngại dãi dầu mưa 
nắng. 

Để kịp thời gian, tôi đề nghị được đi thăm quan chuồng trại. Khu chăn nuôi tập trung 
của anh nằm ngay ven trục đường chính đi vào trung tâm xã, có diện tích 5.000m2, được đầu 
tư xây dựng một cách liên hoàn, hợp lý gồm 04 dãy chuồng quy mô lớn. 

Nằm ở bên trái khoảng sân là hồ chứa nước có mái che được dùng để bơm rửa chuồng 
trại hàng ngày; tiếp đến là khu chăm sóc lợn nái mới đẻ hoặc chuẩn bị cắn ổ đẻ; rồi đến khu 
nuôi nái đang mang bầu, khu nuôi lợn con, lợn nhỡ và lợn thương phẩm. Đều được bố trí sát 
nhau theo hình vòng cung, xuôi về mé đất thấp bên phải. 

Trước khi vào khu trại là bể nước vôi sát trùng. Tại đây, những tấm nhựa lót cho lợn 
nằm, máng thức ăn đều được ngâm rửa hàng ngày. Do được dọn phân, cọ rửa hàng ngày, rắc 
vôi bột tẩy trùng chuồng trại mỗi tuần 02 lần, nên khu chăn nuôi tập trung hàng ngàn con 
này luôn khô ráo, sạch sẽ. 

Phía trên mỗi chú lợn nái đều có tấm giấy nhỏ ghi các thông số cơ bản như: Trọng 
lượng, ngày thụ tinh, mức ăn từng thời kỳ, dự kiến ngày sinh nở... để tiện việc theo dõi, 
chăm sóc được khoa học. 

Hiện nay, hợp tác xã có 150 lợn nái, 1.200 lợn thịt và khoảng 300 ún lợn con, tất cả 
đều là dòng lợn siêu nạc. Năm 2017, mặc dù giá lợn lao dốc, nhưng nhờ có kênh tiêu thụ khá 
ổn định, do vậy hợp tác xã vẫn thoát hiểm ngoạn mục với sản lượng xuất bán bình quân từ 
38 đến 40 tấn/tháng; cân đối thu, chi cầm hòa để giữ đàn, ổn định sản xuất - Giám đốc Trần 
Như Kiên cho biết. 

Trên đường trở về, như để giải tỏa thắc mắc của tôi, cô gái bản Thái (Lường Thị 
Thức) nói thêm: Năm nay, chăn nuôi lợn suy thoái, nơi này nơi kia đều kêu ca phàn nàn khó 
khăn, trông đợi Nhà nước hỗ trợ, nhưng anh Kiên thì không, chỉ nói “thường thôi” và “em 
cầm cự được” mỗi khi Phòng Nông nghiệp huyện động viên, thăm hỏi. 

Được biết, ban đầu anh cũng bị lỗ chừng hơn 700 triệu đồng, nhưng khi giá lợn chạm 
đáy anh nhanh chóng mua vào 400 con, đợi khi giá nâng lên chút ít anh xuất bán ngay, nên 
cũng thu lời gần đủ bù đắp phần đã lỗ. Ngoài ra, anh còn biết tận dụng nguồn thức ăn tại chỗ 
(ngô, sắn...) để giảm chi phí, duy trì ổn định đàn và kết nối được nhiều nguồn tiêu thụ, đảm 
bảo hoạt động của hợp tác xã ổn định. 

BÉN DUYÊN ĐẤT RỪNG BIÊN GIỚI 

Tháng Giêng năm 1993, khi mới sang tuổi 16 và học xong lớp 9, Trần Như Kiên đã 
khăn gói rời vùng quê nghèo chiêm trũng, mùa lụt thuộc huyện Bình Lục (Hà Nam) theo 
cánh thợ xã bên lên vùng rừng núi Phiêng Khoài “khỉ ho, cò gáy” giáp biên với Lào dựng 

nhà thuê cho bà con dân tộc thiểu số. 
Sau 06 năm làm thuê kiếm sống, anh đã bén duyên với cô gái người Xinh Mun trong 

xã và quyết định sinh cơ lập nghiệp tại đất rừng biên giới. Biết phận gia cảnh hai bên nghèo 

khó, vợ chồng bảo nhau cặm cụi làm ăn; trồng ngô, trồng sắn, làm thuê, làm mướn… đều 

không quản ngại. 

Là chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát, anh Kiên đã bàn với vợ chuyển đổi cung cách làm 

ăn để cải thiện đời sống. Nói là làm, năm 2001 anh về xuôi mua cây nhãn giống lên nương 

trồng thay thế dần cây ngô, cây sắn. Để khắc phục đất đồi hàng năm thường bị rửa trôi và 

bạc màu, anh kết hợp với chăn nuôi, lấy phân cải tạo cho đất. 

Nhớ lời khuyên của bố mẹ “Giàu lợn nái, hại gà con”, gia đình anh gây 02 con lợn nái 

vào năm 2007, nâng lên 15 con năm 2008 rồi 55 con năm 2010 và nay đã là 150 con. Để 
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nhanh chóng phát triển đàn lên quy mô lớn, tất cả lợn con đẻ ra đều được anh giữ lại nuôi để 

gây nái và bán thương phẩm. 
Thoáng chút bùi ngùi, anh Kiên chia sẻ: Mọi chuyện đều không dễ dàng như thế. Năm 

2008, gần 200 lợn con và lợn thịt đều bị dịch chết hết. Gia đình rơi vào cảnh nợ nần, khó 

khăn. Nhưng với quyết tâm “ngã tại đâu, đứng lên tại đó”, năm sau (2009), Trần Như Kiên 
đã “dũng cảm” vay Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Châu 300 triệu đồng đầu tư xây 

200m2 chuồng trại, mua 40 con giống nuôi thương phẩm và đặc biệt chú ý tới công tác đảm 
bảo vệ sinh, phòng chống dịch. 

Ngay cuối năm 2009, thành quả đã mỉm cười với gia đình anh, lãi từ bán lợn thịt được 

170 triệu đồng. Tiếp nối thành công, năm 2010 anh xuất bán 50 tấn lợn thu lãi 1,2 tỷ đồng; 
từ năm 2011 trở đi, mỗi năm gia đình anh xuất chuồng tăng khoảng 25 đến 30 tấn lợn hơi và 

thu lãi tăng 200 triệu đồng. Riêng năm 2015 và 2016, nhờ xuất bán thêm khoảng 150 đến 
200 lợn giống/năm, cộng với sản lượng lợn thương phẩm tăng mạnh (đạt 300 và 350 tấn), 

nên doanh thu đạt khoảng 2,5 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. 

Nằm ở bản Pha Cúng, xã Phiêng Khoài, Hợp tác xã Phương Nam đang có 09 thành 
viên và 06 lao động thường xuyên đều là người địa phương trong xã. Ngoài mức thu nhập 

3,7 - 4 triệu đồng/người/tháng, hợp tác xã còn bố trí phòng ở và bao cấp toàn bộ chi phí sinh 
hoạt hàng ngày cho cả 06 lao động thường xuyên; đặc biệt, hợp tác xã còn đón cả 04 cháu 

nhỏ là con của 02 cặp vợ chồng là anh Lừ Văn Dương và Vi Văn Khiển cùng làm trong hợp 

tác xã về nuôi ăn học, đóng góp mọi khoản chi phí trường lớp, sách vở, quần áo từ 03 năm 
nay. 

Bên cạnh hoạt động chính là chăn nuôi và trồng hơn 20ha nhãn chín muộn, hợp tác xã 

còn làm dịch vụ cung ứng thức ăn cho gia súc để chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi cũng 
như kinh doanh phục vụ bà con nhân dân địa phương với 06 đại lý ở huyện Yên Châu và 

Mộc Châu. Theo đó, mỗi năm hợp tác xã tiêu thụ khoảng 2.700 tấn cám, thu lãi 400 triệu 
đồng và hơn 300 tấn nhãn quả, trừ chi phí còn lãi trên 2 tỷ đồng. 

Được biết, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu đã xúc tiến việc hỗ trợ hợp tác xã xây 

dựng hệ thống xả thải khu vực chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường, tiến tới hoàn thiện 
quy trình sản xuất chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP của hợp tác xã vào năm 2018; tạo 

thuận lợi để liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho đồng bào địa phương, góp phần cải 
thiện đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên. 
 

18. Lê Bền. SƠN LA TĂNG DIỆN TÍCH MÍA NGUYÊN LIỆU / Lê Bền // Nông nghiệp 
Việt Nam.- Ngày 25/01/2018.- Số 19.- Tr.5. 
 

Theo Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, niên vụ 2017 - 2018, diện tích mía nguyên 
liệu của công ty tiếp tục được mở rộng đến một số xã của các huyện Bắc Yên, Mường La, 
Thuận Châu, nâng tổng diện tích vùng nguyên liệu của công ty lên gần 8.000ha, tăng 
1.700ha so với niên vụ trước. Năm 2017, công ty đã đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, 
đưa công suất nhà máy từ 3.000 tấn mía/ngày lên 5.000 tấn mía/ngày, bảo đảm tiêu thụ hết 
mía nguyên liệu cho nông dân (ước khoảng 520 nghìn tấn). Niên vụ 2017 - 2018, hơn 8.600 
hộ nông dân Sơn La ký hợp đồng sản xuất với công ty... 

Trong bối cảnh cây mía đang chịu sức cạnh tranh từ nhiều loại cây trồng khác, nhất là 

cây ăn quả, công ty này đang đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ việc làm đất, 

trồng, chăm sóc, thu hoạch... để hạ giá thành, nâng cao giá trị cho cây mía. Trung bình mỗi 

năm, công ty dành khoảng 30 tỷ đồng cho các hộ dân có ký cam kết trồng mía nguyên liệu 
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vay để đầu tư phục vụ sản xuất, với nhiều chính sách hỗ trợ như cung ứng trả chậm giống 

mía, phân bón, hỗ trợ làm đất trồng mía... 
Theo nông dân tại vùng mía trọng điểm huyện Mai Sơn, năm 2017, với tình hình thời 

tiết thuận lợi, năng suất mía đạt khá với mức trung bình 65 - 70 tấn/ha. Giá mía nguyên liệu 
mà Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La mua cho nông dân ở niên vụ 2017 - 2018 đạt trung 
bình 850.000đ/tấn. Với giá này, trừ chi phí, nông dân thu lãi trung bình từ 30 - 35 triệu 
đồng/ha. 
 

19. PV. SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ Ở SƠN LA: NGUYÊN CHỦ TỊCH HUYỆN 4 
LẦN RA TÒA / PV // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/01/2018.- Số 24.- Tr.6. 
 

Tòa sơ thẩm tuyên án vô tội nhưng Viện Kiểm sát tiếp tục kháng nghị theo 
hướng nguyên Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai có tội 

“BÚT SA”, NGUYÊN CHỦ TỊCH HUYỆN BỊ KHỞI TỐ 

Ngày 25/01, tại Sơn La, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ 
án hình sự xảy ra năm 2009 tại dự án san ủi nền nhà 6 điểm tái định cư và san ủi mặt bằng 
các công trình công cộng khu Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 
La. Đây là lần thứ 4, bị cáo Lường Văn Định - nguyên Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai 
phải ra tòa bởi bị cáo này cho rằng bị khởi tố, truy tố và bị tòa kết tội oan. 

Báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt cũng đã nhiều lần nhận được đơn kêu cứu, kêu 
oan của ông Lường Văn Định. Ông Định cho rằng, quá trình khởi tố điều tra, truy tố, xét xử, 
buộc tội ông của các cơ quan tố tụng, có nhiều khuất tất. Theo đó, vụ án hình sự liên quan 
đến ông Định xảy ra năm 2009, tại dự án san ủi nền nhà 6 điểm tái định cư và san ủi mặt 
bằng các công trình công cộng khu Phiêng Nèn, xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 
Sơn La). 

Dự án này đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-UBND 
ngày 14/5/2009. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, ông Đinh Bá Vương (Ban Quản 
lý dự án di dân tái định cư huyện Quỳnh Nhai - được ủy quyền chủ đầu tư); bà Nguyễn Thị 
Thanh Hương (nhà thầu thi công); cùng các đồng phạm là đại diện đơn vị tư vấn giám sát, tư 
vấn quản lý dự án đã thông đồng lập khống hồ sơ nghiệm thu khối lượng thi công, thanh 
toán, chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng vốn đầu tư công trình. 

Tại thời điểm đó, bị cáo Định là Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai đã ký phê duyệt 

điều chỉnh bổ sung dự toán công trình. Do đó, ông Định bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn 
La truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 2 Điều 285 Bộ 

luật Hình sự. 
4 LẦN HẦU TÒA 

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 04/5/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên bị 

cáo Lường Văn Định không phạm tội. Tuy nhiên, sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn 
La đã quyết định kháng nghị một phần bản án, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xử lại theo hướng: Tuyên bị cáo Lường Văn Định phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọng. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, việc ông Lường Văn Định ký 

Quyết định số 2439/QĐ-UBND chính là căn cứ để đơn vị thi công sử dụng lập khống khối 

lượng; chủ đầu tư và Ngân hàng Phát triển Sơn La làm căn cứ pháp lý để thanh toán cho đơn 

vị thi công số tiền hơn 12,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 820 triệu đồng. 

Ngày 24/11/2016, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã 

chấp nhận quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La và 
chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm lại theo hướng: “Tuyên 
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bị cáo Lường Văn Định phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả, 

ngày 25/5/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên bị cáo Lường Văn Định 30 tháng tù 
giam. Trong khi các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hương và Nguyễn Phú Động là những người 

cố ý làm trái với quy định chỉ bị xử 24 tháng tù treo.     
Trao đổi với Nông thôn ngày nay, ông Đinh Công Luân - nguyên Chánh án Tòa án 

nhân dân tỉnh Sơn La hiện đang là luật sư, cho rằng: “Bị cáo Định bị tuyên án 30 tháng tù 
giam theo bản án số 92/2017/HSST của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm (lần 2) 
là thiếu căn cứ, xử oan sai”. Theo phân tích của luật sư Luân, các tài liệu điều tra cho thấy 
hậu quả gây thiệt hại là do Đinh Bá Vương, Nguyễn Thị Thanh Hương và các đồng phạm 
khác thực hiện thủ đoạn lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình, chiếm đoạt hơn 826 triệu 
đồng vốn đầu tư. 

“Vì vậy, bị cáo Lường Văn Định không phạm tội, hành vi của bị cáo không gây hậu 
quả. Hành vi bị cáo ký phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự toán công trình không có quan hệ 
nhân quả với hơn 826 triệu đồng do Nguyễn Thị Thanh Hương và đồng phạm chiếm đoạt” - 
luật sư Luân cho hay. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 25/01, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên 
bản án 30 tháng tù giam với bị cáo Lường Văn Định. Bị cáo Định cho biết sẽ tiếp tục đề nghị 
xem xét lại bản án, làm rõ đúng sai trong vụ án này. 
 

20. Gia Khanh. MỘC CHÂU NGÚT NGÀN HOA CẢI TRẮNG / Gia Khanh // Nhân 
dân cuối tuần.- Ngày 28/01/2018.- Tr.16. 
 

Trong khi chờ đợi những rừng hoa mận nở trắng triền đồi, chân núi, hãy cùng 
chúng tôi gặp gỡ một cao nguyên Mộc Châu của ngút ngàn hoa cải trắng. 

Những ngày này, làng bản ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại mang không khí 
đặc trưng của ngày giáp tết. Chỉ cần đứng lặng trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng là thấy 
ngay, giữa những rừng mận nở sớm, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên bao nóc nhà. Ở 
sân bóng, ở gốc mận sắp nở hoa, nơi nào người Mông cũng có thể quây quần bên những câu 
chuyện nhỏ, rồi cùng nhau cười giòn vui như tết. Còn những du khách đã từng tới đây, chắc 
chắn không chỉ yêu hương vị ngày tết nơi cao nguyên này mà còn yêu Mộc Châu của những 
mùa hoa: Hoa đào, hoa ban, hoa mận và mùa hoa cải trắng. 

Khi những cơn gió lạnh mùa đông tràn về, hoa cải ở Mộc Châu bước vào kỳ nở rộ. Dù 
ngắn ngủi, nhưng mầu trắng dịu dàng của những cánh đồng, thung lũng cải trắng đẹp như 
trong tranh luôn làm say lòng bất kỳ vị du khách nào. Ai đã từng bâng khuâng bên bờ sông 
một sớm đẫm sương với mầu cải vàng rực rỡ, chắc chắn cũng yêu cảm giác lạc lối giữa mùa 
hoa cải trắng, giữa trùng điệp núi rừng khi chiều buông vắng lặng... 

Mùa cải trắng ở Mộc Châu là một mùa đặc biệt. Không giống như nhiều nơi khác, vựa 
hoa cải chỉ bao bọc trong một cánh đồng nhỏ; ở Mộc Châu, hoa được trồng kín cả những quả 

đồi, kéo dài từ thung lũng này đến chân núi nọ, khắp không gian rộng lớn được phủ mầu 
trắng bình dị của hoa cải. Hoa cải nở rộ phía sau rừng thông bản Áng, bản Ba Phách và khu 
vực Ngũ Ðộng Bản Ôn. Hoa cải nở dọc cả những con suối, bờ mương. 

Cách ngã ba thị trấn khoảng 5km, con đường dẫn vào bản Ba Phách những ngày đầu 
đông trở nên lạ lẫm với cánh đồng cải trắng chạy dọc hai bên, tưởng như mầu trắng muốt ấy 
kéo dài tới tận chân trời phía xa. Có lẽ đó là lý do những người thích du lịch gọi bản Ba 
Phách là “thiên đường hoa cải” ở Mộc Châu và rỉ tai nhau tìm về. 

Thời điểm đẹp nhất trong ngày ở cao nguyên Mộc Châu là khi nắng chiều chênh 
chếch từng vạt nắng chiếu xuống thung lũng có hoa cải nở rộ. Trong không gian ấy, không 
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khó để bắt gặp những cô gái đôi má hây hây hồng, mặc váy áo sặc sỡ đeo gùi đi hái rau rừng. 
Và những bông hoa cải trắng cứ vương vít từng nhịp bước bên câu chuyện vui cười không 
ngớt. 

Ðến Mộc Châu, người lữ khách không chỉ hòa mình trong không gian trong lành, bình 
dị của hoa cỏ bên gam mầu rực rỡ của trang phục thổ cẩm, mà còn có cơ hội hiểu thêm về 
nhiều nét văn hóa ẩm thực độc đáo. Thời gian này, Mộc Châu khá lạnh. Không gì thích hợp 
hơn sau một ngày lang thang giữa những triền đồi là được ngồi lại bên bếp lửa bập bùng để 
thử món thịt trâu gác bếp và nhâm nhi chén rượu ngô cùng đồng bào bản địa. 

Nếu tuổi thơ ai đã đi qua những mùa hoa cỏ chắc chắn sẽ yêu những buổi chiều tung 
tăng bên sườn đồi hoặc nghêu ngao hát giữa trời xanh vời vợi trong không gian rộng dài của 
miền đồng thảo Tây Bắc Tổ quốc. Và tôi lại ngồi đợi một mùa hoa mận nở trắng triền đồi. 
 

21. Văn Chiến. CÂY “XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO” Ở CHIỀNG PHA / Văn Chiến // 
Trang trại Việt.- Tháng 2/2018.- Số xuân.- Tr.98. 
 

Cây cà phê gắn bó với bà con nông dân xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La) đã hơn 20 năm nay. Nhờ sự trợ giúp của Nhà nước và sự vào cuộc của các 

doanh nghiệp (như Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Xuất nhập khẩu cà phê Minh 

Tiến), cuộc sống người trồng cà phê đã nâng cao thu nhập, vươn lên xóa nghèo, làm 

giàu. 
Là xã vùng 2 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có 2.612ha đất tự nhiên, với 1.586 

hộ, hơn 7.300 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 17 bản. Trao đổi với 

chúng tôi, ông Lò Văn Hoan - Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho biết: Năm 1992, Chiềng 

Pha được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế 

nhằm chuyển hướng sản xuất, xóa bỏ cây thuốc phiện. Trong điều kiện ấy, cấp ủy, chính 

quyền xã đã vận động bà con trồng cà phê. “Chiềng Pha nằm ở độ cao hơn 700m so với mặt 

nước biển nên khá phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây cà phê”, ông Hoan nhấn 

mạnh. 

Toàn xã khi đó trồng được hơn 400ha cà phê, nhà trồng nhiều thì 3 - 4ha, còn nhà nào 

ít cũng có 4.000 - 5.000m2. Để bà con nắm bắt được kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh hại đối với cây cà phê, các phòng, ban chuyên môn của huyện đã phối hợp với xã tổ 

chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. 

Chủ tịch UBND xã, ông Lò Văn Hoan khẳng định, trồng cà phê đem lại giá trị kinh tế 

cao hơn nhiều so với trồng lúa, ngô. Nếu thời tiết thuận lợi, cây cà phê cho năng suất đạt 

khoảng 10 - 15 tấn/ha, bán với giá từ 7.000 -10.000/kg tươi, mang lại khoản thu nhập không 

nhỏ cho người dân. Nhiều hộ đã thoát khỏi cảnh đói nghèo đeo bám, đang vươn lên làm giàu 

từ trồng cà phê. 

Ông Quàng Văn Tan, bản Tạng Phát, xã Chiềng Pha phấn khởi nói: “Nhà tôi trồng 

hơn 1ha cà phê, mỗi năm cũng thu được gần 100 triệu đồng. Còn gia đình ông Lò Văn 

Thong trước cũng thuộc diện hộ đói nghèo của bản Nong Lào, phải vay ăn từng bữa và nhờ 

vào sự cứu trợ của Nhà nước, nay đang vươn lên làm giàu nhờ trồng gần 2ha cà phê và chăn 

nuôi trâu, bò. Ở xã Chiềng Pha hiện có 421ha cà phê, trong đó, cà phê kinh doanh là 410ha. 

Xã phấn đấu từ nay đến năm 2020, trồng thêm khoảng 30ha cà phê nữa, bởi quỹ đất phát 

triển sản xuất nông nghiệp của xã gần như đã hết. 

Ông Hoan cho biết thêm: Nhiều năm nay, phần lớn sản lượng cà phê tươi của người 

dân trong xã bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến chi 
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nhánh tại Sơn La. Vào mùa thu hoạch, công ty này đánh xe vào tận vườn để thu mua sản 

phẩm cho bà con... 

Ông Nguyễn Vĩnh Đức - Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Xuất nhập 

khẩu cà phê Minh Tiến chi nhánh Sơn La, cho hay: Từ khi thành lập đến nay, chi nhánh 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn - Xuất nhập khẩu cà phê Minh Tiến tại Sơn La đã tổ chức tập 

huấn cho cả nghìn lượt người dân về kỹ thuật: Ươm cây, tỉa cành, tạo tán, chăm bón, chế 

biến, bảo quản... Nhờ đó đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cà phê trên địa bàn tỉnh 

Sơn La nói chung, xã Chiềng Pha nói riêng. Công ty luôn đảm bảo việc bao tiêu sản phẩm 

cho người dân... 

Cây cà phê đã và đang giúp người dân ở Sơn La nói chung, xã Chiềng Pha nói riêng 

xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.  
 

22. Văn Chiến. NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ MƯỜNG LA HIẾN 600.000M2 ĐẤT LÀM 

NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ / Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 2/2018.- Tr.96-97. 
 

Cơn lũ “dữ” hồi tháng 8/2017 đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Mường La rơi 

vào cảnh không nhà không cửa. Người đi ở nhờ nhà bà con thân thích. Người phải sống 

trong những lều lán tạm bợ... Sẻ chia những khó khăn đó, người dân vùng lũ đã đùm 

bọc nhau bằng cách tự nguyện hiến hơn 600.000m2 đất giúp huyện có quỹ đất dựng 

nhà tái định cư cho những gia đình bị mất hết nhà cửa, tài sản do mưa lũ. 
ĐÙM BỌC TRONG HOẠN NẠN 

Anh Lò Văn Lả, bản Hốc, xã Nậm Păm (Mường La) cho biết: Sau lũ, nhiều gia đình 

trong bản bị mất hết nhà cửa, phải đi ở nhờ. Gia đình tôi may mắn không bị ảnh hưởng về 

nhà cửa, nhưng ruộng nương, vườn chuối, nương cỏ voi bị trôi sạch. Khi cán bộ huyện, xã 

đến vận động, tôi đã bàn với gia đình tự nguyện hiến 2.400m2 đất ruộng cho Nhà nước. Diện 

tích này gia đình tôi đã gắn bó từ nhiều đời nay. Với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, 

thương bà con lâm vào cảnh không nhà không cửa nên tôi xung phong hiến đất để huyện làm 

nhà tái định cư... 

Cũng giống như suy nghĩ của anh Lả, nhiều hộ dân khác ở bản Hốc và các bản khác 

trong xã Nậm Păm đã tình nguyện hiến đất sản xuất - nguồn thu nhập chính của họ từ nhiều 

năm nay. Nhờ đó, huyện Mường La mới có thể sớm hoàn thành việc sắp xếp, ổn định chỗ ở 

cho những hộ dân mất nhà cửa sau đợt lũ. 

Trao đổi với phóng viên Trang trại Việt, ông Nguyễn Thành Công - Bí thư Huyện ủy 

Mường La (Sơn La) cho biết: Ngoài 30 người chết và bị thương, cơn lũ “kinh hoàng” ngày 

03/8 còn gây thiệt hại 575 nhà, trong đó có 175 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 174 nhà hỏng 

nặng phải di chuyển... Một trong những nhiệm vụ cấp bách của huyện ngay sau khi lũ tan là 

khẩn trương sắp xếp, bố trí chỗ ở ổn định cho những gia đình mất nhà cửa và những hộ phải 

di chuyển. 

“Nhiệm vụ đặt ra là thế, nhưng bắt tay vào thực hiện thì lại không dễ chút nào. Bởi lẽ 

quỹ đất tái định cư cho người dân vùng lũ không có sẵn mà bố trí tại nơi ở cũ thì không ổn vì 

mất an toàn. Thực tế sau lũ, nhiều bản hoang tàn, xơ xác, ngổn ngang đá... Rất may khi tìm 

được vị trí tái định cư, huyện đã nhận được sự đồng thuận của bà con vùng lũ, nhất là những 

hộ ít bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Bà con tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất sản xuất 

nông nghiệp, giúp huyện sớm hoàn thiện việc dựng nhà, ổn định chỗ ở cho những hộ bị thiệt 

hại nặng nề về nhà cửa, tài sản...”, ông Công nhấn mạnh. 
NIỀM VUI NĂM MỚI 
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Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện Mường La, cho biết: Đến thời điểm 
này, huyện Mường La đã cơ bản hoàn thành việc dựng nhà tái định cư cho 175 hộ có nhà 
cửa bị lũ cuốn trôi; hỗ trợ những hộ phải di dời nhà cửa dựng nhà tại các điểm tái định cư... 
Việc bố trí, sắp xếp ổn định dân cư được thực hiện tại các bản: Hua Nặm, Huổi Liếng, Hốc, 
Bâu của xã Nậm Păm và các bản: Hua Nà, Chiềng Tè, Tòng, Nà Noong của thị trấn Ít Ong. 

“Nếu không có sự tự nguyện hiến đất của người dân vùng lũ thì chúng tôi không thể 
sớm sắp xếp, ổn định chỗ ở cho những hộ bị mất nhà cửa, hộ phải di dời do ảnh hưởng của 
mưa lũ. Sau khi cấp ủy, chính quyền huyện, xã xuống tuyên truyền, vận động, hơn 100 hộ 
dân đã tự nguyện hiến hơn 60ha đất trồng lúa nước, trồng ngô mà bà con đã gắn bó từ nhiều 
năm trước... Có quỹ đất, huyện khẩn trương san nền dựng nhà, làm đường giao thông và các 
hạng mục thiết yếu khác để ổn định đời sống người dân...”, ông Thành cho hay. 

Ngược vào Nậm Păm - xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn lũ ngày 03/8, từ bản Hua 
Nặm, Huổi Liếng cho đến bản Bâu, chúng tôi không còn thấy cảnh người dân phải sống tạm 
trong những lều, lán như những ngày sau lũ quét. Những ngôi nhà khung thép, mái tôn, trần 
nhựa đã được dựng lên trong sự vui mừng, phấn khởi của người dân vùng lũ. Những hộ dân 
có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn đều đã dọn đến các điểm tái định cư... 

Chỉ vào 2 chiếc giường kê ngay ngắn trong ngôi nhà mới, chị Lường Thị Hiên, dân 
bản Hốc, xã Nậm Păm xúc động nói: “Được Nhà nước làm nhà mới, lại cấp cho giường, 
chiếu, chăn màn và các nhu yếu phẩm, chúng tôi cũng vơi đi nhiều những mất mát, đau 
thương. Sau lũ, bà con ai cũng lo lắng không biết sẽ sống thế nào khi mà toàn bộ nhà cửa, tài 
sản bao năm tích cóp được đều trôi theo dòng nước lũ. Giờ được Nhà nước quan tâm lo cho 
chỗ ở, lại hỗ trợ trồng cây ăn quả, chúng tôi sẽ đoàn kết, đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm 
no hơn trước...”.  

 
 
 

 




