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01. Văn Chiến. PHỎNG LÁI CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI ĐÚNG HẠN NHỜ 
CHUNG SỨC, CHUNG LÒNG / Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 01/2018.- Số 79.- 
Tr.61. 
 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua xã 

Phỏng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã chung sức, chung lòng, về đích đạt 
chuẩn nông thôn mới, trở thành xã đầu tiên hoàn thành mục tiêu của huyện miền núi 

Thuận Châu. 
CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG 

Cách trung tâm huyện Thuận Châu hơn 10km, xã Phỏng Lái có trên 7.000 nhân khẩu, 
sinh sống ở 24 bản. Xã có 3 dân tộc chính (Thái, Kinh, Mông) nhưng sự giao thoa về văn 

hóa, kinh tế của đồng bào 3 dân tộc diễn ra thường xuyên. 
Người dân trong xã giao lưu, học hỏi lẫn nhau về cách làm kinh tế, nếp sống văn hóa 

chứ không phân biệt. “Từ sự giao thoa đó dẫn đến tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng 

của người dân trong xã. Điểm đặc sắc này đã được xã khơi dậy và phát huy tối đa trong xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn” - ông Nguyễn Văn Báu - Bí thư Đảng ủy xã Phỏng Lái 

cho biết. 
Ông Mè Văn Tiền - Chủ tịch UBND xã Phỏng Lái, kể: “Bắt tay vào xây dựng nông 

thôn mới, Phỏng Lái gặp trở ngại lớn nhất vẫn là đời sống, thu nhập của người dân còn 

thấp... Bù lại, xã có lợi thế về giao thông thuận lợi, phát triển sản xuất đã có những bước căn 
bản, ổn định. Đồng bào các dân tộc đoàn kết… Phát huy lợi thế thành sức mạnh, xã đã xây 

dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới với những bước đi phù hợp”. 
NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN 

“Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, tất cả các nội dung, phần việc liên quan 
đến nông thôn mới đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến tham gia, đóng góp của nhân dân, 

sau đó mới thống nhất triển khai thực hiện. Người dân được phát huy quyền làm chủ cũng 
như chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới nên tích cực tham gia, tạo nên phong 

trào thi đua phát triển rộng khắp các bản...”, ông Tiền cho hay. 

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Phỏng Lái được ông Báu nhấn mạnh: Cái cốt 
lõi của xây dựng nông thôn mới là kinh tế phải ổn định. Người dân có ấm no, có tiền thì mới 

có thể tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới được. Xác định hướng đi như vậy, cấp 

ủy, chính quyền xã Phỏng Lái đã đặt phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân lên 
hàng đầu và coi đó là đòn bẩy, là động lực để thực hiện các tiêu chí khác… 

Cùng với việc vận động người dân đầu tư thâm canh tăng năng suất 2 cây trồng chủ 
lực trên địa bàn là cây chè và cây cà phê; xã tranh thủ, tập trung các nguồn lực đầu tư của 

Nhà nước để xây dựng, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi, phục vụ sản xuất của 

người dân... Nhờ đó, đến nay thu nhập của người dân của xã đã đạt 26 triệu đồng/người/năm... 
Toàn xã đã bê tông hóa được 26 tuyến đường nội bản, với tổng chiều dài 22km; 24 

bản có nhà văn hóa, sân thể thao. Không còn nhà tạm, nhà dột nát, cơ sở vật chất trường lớp 
học được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân... 

“Có cái nông thôn mới về, đời sống, thu nhập của bà con dân bản chúng tôi được nâng 

lên rất nhiều. Dân bản chúng tôi ai cũng vui mừng, phấn khởi, tích cực lao động sản xuất, 

xây dựng đời sống văn hóa mới...”, anh Sùng A Dia - trưởng bản Mo Cổng, xã Phỏng Lái 

vui vẻ nói. 
Hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Phỏng Lái trở thành xã đầu tiên 

của huyện Thuận Châu đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối tháng 11/2017, lễ công bố xã Phỏng 
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Lái đạt chuẩn nông thôn mới đã diễn ra trong niềm vui mừng, phấn khởi của cán bộ và nhân 

dân các dân tộc trên địa bàn. 
 

02. Nguyễn Văn Chiến. SƠN LA “BỨT PHÁ” ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
NGÀY CÀNG BỀN VỮNG / Nguyễn Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 01/2018.- Số 
79.- Tr.58-59. 
 

Năm 2017, Sơn La đã vượt lên trên những khó khăn do phải hứng chịu thiệt hại 
nặng nề của thiên tai, mưa lũ gây ra, tạo nên những bứt phá trong thực hiện xây dựng 
nông thôn mới với 8 xã được công nhân đạt chuẩn. Báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt/ 
Trang trại Việt đã phỏng vấn ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát 
triển nông thôn Sơn La để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nỗ lực bứt phá của Sơn La. 

Sơn La là một trong những tỉnh miền núi khó khăn của cả nước. Ông có thể cho bạn 
đọc biết bức tranh toàn cảnh về nông thôn mới ở Sơn La hiện nay? 

- Ông Hà Quyết Nghị: Báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt/ Trang trại Việt đã nhận 
định rất đúng về thực trạng tam nông của Sơn La năm 2017. Đúng là Sơn La chúng tôi trong 
năm vừa qua đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ thiên tai, nhưng kết quả đạt được trong xây dựng 
nông thôn mới vẫn vượt kế hoạch với 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng 
tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tỉnh đến nay lên 16 xã. Không chỉ có vậy, với các 
xã còn lại trong tổng số 188 xã xây dựng nông thôn mới ở Sơn La, chúng tôi cũng đạt những 
kết quả quan trọng theo Bộ tiêu chí cụ thể: 8 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 35 xã đạt từ 10 - 14 
tiêu chí, 129 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; đặc biệt là không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. 

Kết thúc năm 2017, tổng mức bình quân nông thôn mới trong toàn tỉnh đạt 9,31 tiêu 
chí/xã. Kết quả đó tuy chưa thật sự như mong muốn, nhưng đã tạo tiền đề quan trọng cho 
xây dựng nông thôn mới của Sơn La trong những năm tiếp theo. 

Ban chỉ đạo nông thôn mới của Sơn La đã có “bí quyết” gì để vừa hoàn thành nhiệm 
vụ mà không gây ra áp lực nợ nần như một số địa phương khác đã vướng phải trong thực 
hiện nông thôn mới? 

- Ông Hà Quyết Nghị: Đây quả thật là một câu hỏi khó và hay! Cha ông ta có câu 
“Liệu cơm, gắp mắm” và chúng tôi cũng đã thực hiện như vậy. Trong xây dựng nông thôn 

mới ở Sơn La, chúng tôi cũng mong muốn có nhiều xã cán đích nhanh hơn, có kết quả cao 
hơn, những con số thành tích lớn hơn... Nhưng với thực tế của Sơn La thì không thể nóng 
vội, ép buộc, chạy theo thành tích. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Sơn La cũng rất 
quan tâm tới nội dung này nên đã có những quyết sách quan trọng để vừa tạo lực, kích cầu 
nông thôn mới, vừa huy động hợp lý sự đóng góp của người dân và không tạo nên những 

khoản nợ công cho xã, bản. 
Ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên 

truyền, hướng dẫn, định hướng để giúp cơ sở phát huy nội lực, đẩy mạnh tiến độ nhưng 

không hao kiệt sức dân, không “mang công, mắc nợ” dẫn tới bức xúc xã hội. 
Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của Sơn La năm vừa qua so với điều 

kiện thực tế của tỉnh là rất đáng khích lệ. Chúng tôi đã vận dụng rất hiệu quả giữa khả năng 
nguồn vốn với huy động sức dân và thực tiễn của từng địa bàn để đầu tư và phát huy nội lực 
hiệu quả nhất. Với những vùng thuận lợi, thu nhập của người dân ở mức khá trở lên thì tuyên 
truyền và đẩy mạnh đầu tư vào các tiêu chí: Văn hóa, giáo dục, vệ sinh môi trường... nhằm 
hoàn thiện sức mạnh tổng thể trước khi cán đích. 

Với những địa bàn nhiều khó khăn, mà Sơn La thì chủ yếu là địa bàn nhiều khó khăn 
thì chúng tôi phải tính tới việc đầu tư vào lĩnh vực nào trước để tăng thu nhập cho người dân. 
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Nếu khó khăn về thủy lợi thì phải làm thủy lợi trước; nếu khó khăn về điện thì phải xây dựng 
lưới điện trước, nếu khó khăn về giao thông thì phải kiên cố hóa đường giao thông ngay... 
Với những tiêu chí nào mà chưa thể có vốn đầu tư thì phải làm tuyên truyền tốt để nâng cao 
nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện. Có những việc 
không cần huy động nhiều tiền, nhưng phải vận động kiên trì để người dân thay đổi nhận 
thức, chuyển hóa thành hành động thực tiễn như: Đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, làm nhà tắm, 
nhà vệ sinh; xử lý rác thải gia đình... 

Bằng những việc làm thiết thực đó nên năm 2017, dù nguồn vốn đầu tư có hạn nhưng 
chúng tôi đã huy động và xây dựng được 94 công trình trường, lớp học; 12 công trình giao 
thông; 29 công trình thủy lợi, 18 công trình kiên cố hóa kênh mương, 9 công trình y tế, 2 
công trình điện, 38 công trình nước sinh hoạt, 87 nhà văn hóa xã... Đồng thời thi công 1.479 
tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 330km cùng nhiều công trình dân dụng 
khác trong khu vực nông thôn mới nhưng không tạo nên bức xúc xã hội do nợ công vì nông 
thôn mới. 

Năm 2018, Sơn La sẽ tập trung vào những mục tiêu nào trong nông thôn mới để tạo 
sự cộng hưởng tăng trưởng nhanh nhất cho Tam nông và trong xây dựng nông thôn mới? 

- Ông Hà Quyết Nghị: Xuyên suốt cả quá trình xây dựng nông thôn mới là Bộ tiêu 
chí mà Trung ương đã quy định và chúng tôi luôn bám sát các tiêu chí đó; đồng thời có cách 
làm phù hợp thực tiễn để phát huy hiệu quả cao nhất, tạo sự đồng thuận lớn nhất trong nhân 
dân. 

Thực tế, Sơn La là tỉnh nông nghiệp nên muốn phát triển phải tăng cường đầu tư khoa 
học kỹ thuật cho nông dân; gắn phát triển kinh tế hàng hóa nông sản với thu hút đầu tư, chế 
biến, tiêu thụ. Bởi vậy nên lãnh đạo tỉnh rất quan tâm hỗ trợ liên kết hợp tác theo chuỗi giá 
trị giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế. Đến nay Sơn La đã có hàng 
chục ngàn ha cây công nghiệp, cây ăn quả, rau xanh, hoa tươi cùng hàng trăm ngàn gia súc, 
hàng triệu con gia cầm và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản. Những lợi thế kinh tế của từng 
địa bàn đang được phát huy cao độ, tạo ra ngày càng nhiều nông sản có chất lượng. Chúng 
tôi đã có 47 chuỗi sản xuất được xây dựng và duy trì hỗ trợ, gồm: 15 chuỗi rau an toàn có 
sản lượng gần 1.100 tấn/năm; 25 chuỗi quả an toàn (nhãn, bưởi da xanh, xoài tròn, na dai, 
thanh long ruột đỏ, táo...) với sản lượng gần 1.200 tấn/năm; 2 chuỗi lợn thịt an toàn, 1 chuỗi 
ong mật an toàn, 4 chuỗi nuôi thủy sản an toàn... 

Đặc biệt là nhiều nông sản của Sơn La đã và đang hướng tới thị trường xuất khẩu 
ngoài nước, như: Chè, cà phê, xoài, chanh leo... Kết quả này rất thiết thực với loại hình kinh 
tế nông nghiệp vùng cao như Sơn La và sẽ là “xương sống” thu nhập của nông dân, là đòn 
bẩy hữu hiệu kích cầu nông thôn mới trong những năm tới. 

Trân trọng cảm ơn ông!  
Cốt lõi của xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập cho người dân một cách ổn 

định, bền vững và liên tục phát triển. Để làm được điều đó, những năm vừa qua Sơn La đã 
tập trung vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo, an 
sinh xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp xắn 
tay vào cuộc với người dân để tạo những tiến bộ mới. - Ông Hà Quyết Nghị. 
 

03. Khánh Chi. MÙA XUÂN MỚI NƠI CƠN LŨ ĐI QUA / Khánh Chi // Nhân đạo và 
đời sống.- Số xuân.- Tr.13. 
 

Chúng tôi trở lại xã Nậm Păm - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của huyện 
Mường La. Những dấu tích còn sót lại sau đợt mưa lũ vẫn rất nặng nề. Dọc suối Nậm Păm, 
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khung cảnh hoang tàn bao trùm cả một vùng dân cư rộng lớn. Giờ thì sỏi đá, cây củi, thân gỗ 
khô nằm la liệt. Con đường dẫn vào các bản Hốc, bản Piệng, bản Huổi Liếng... gập ghềnh 
sỏi đá. Nhiều đoạn, ô tô không thể di chuyển, chúng tôi phải xuống đi bộ hàng cây số để có 
thể đến được với những thôn, bản nằm sâu về phía bìa rừng. 

Nậm Păm những ngày này không khác một đại công trường. Khắp nơi vang tiếng máy 
xúc, máy ủi, ô tô tải chở nguyên vật liệu, đá sỏi, xi măng, tấm lợp nườm nượp vào, ra khu 

vực suối Nậm Păm. Tất cả đều rất khẩn trương, tập trung dọn dẹp tàn tích sau trận lũ. Dọc 

con đường dẫn vào bản Hốc, bản Piệng, bản Pâu, bản Huổi Liếng... những ngôi nhà lắp ghép 
đã được dựng lên cho người dân mất nhà cửa. Bên cạnh đó là những lán trại được công nhân, 

người lao động, dựng lên tạm bợ phục vụ cho nhu cầu tạm trú, thực hiện công cuộc tái thiết 
hạ tầng nơi đây. Sau cây cầu bắc ngang suối Nậm Păm, con đường huyết mạch nối từ bản 

Hua Nậm (xã Nậm Păm) đi xã Ngọc Chiến (huyện Mường La) đang được thi công khẩn 

trương. 
Hơn 5 tháng sau trận mưa lũ lịch sử đầu tháng 8, Nậm Păm bước vào cuộc tái thiết hết 

sức khẩn trương. Cuộc sống của người dân vùng lũ Nậm Păm cũng đang từng bước hồi sinh. 

Vượt qua những mất mát, đau thương, người dân nơi đây đang gây dựng lại cuộc sống mới, 
tốt đẹp, an toàn và ấm no hơn. 

Nụ cười giờ đây đã trở lại trên môi chị Quàng Thị On, bản Hốc và người dân ở các 
bản bị thiệt hại bởi lũ quét kinh hoàng ở Nậm Păm đêm ấy. Chị và bà con không khỏi xúc 

động và muốn bày tỏ lòng biết ơn với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng quà tết cho bà con 

vùng lũ: “Sau khi lũ quét qua, nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi hết, chỉ còn mỗi bộ quần áo mặc 
trên người, lúc đó chỉ biết khóc, cuộc sống không biết sẽ ra sao. Được các cấp, các ngành và 

người dân cả nước hỗ trợ làm nhà cho ở, ủng hộ tiền của vật chất, chăn màn... giờ lại được 
tặng quà tết sớm, gia đình tôi thực sự rất biết ơn”. 

Ông Lù Văn Cu (bản Hốc, xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) cho biết: 

“Chưa bao giờ gia đình tôi và người dân ở xã Nậm Păm phải gánh chịu một trận lũ quét lớn 

như vậy. Sau khi trận lũ xảy ra, Nhà nước, các cơ quan đoàn thể và các nhà hảo tâm đã hỗ 

trợ những hộ dân bị lũ cuốn trôi một căn nhà lắp ghép. Hơn 5 tháng khi trận lũ đi qua, đời 

sống của người dân đã tạm ổn, khó khăn nhất của người dân hiện nay là tài sản, ruộng, vườn, 

gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi hết nên mong muốn được hỗ trợ để dân có ruộng, có gia súc, 

gia cầm để chăn nuôi. Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn sau lũ, nhưng nhận được 

sự động viên, giúp đỡ kịp thời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, gia đình tôi rất xúc động”. 

Cơn lũ lịch sử đã cuốn đi mọi tài sản của gia đình chị Lò Thị Thiếc với sự giúp đỡ của 

chính quyền và hơn 50 hộ dân trong bản đã có căn nhà mới, cuộc sống dần ổn định. Càng ấm 

áp hơn khi gia đình chị nhận được quà tết sớm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

tặng bà con vùng lũ. Có bánh chưng, kẹo mứt, món quà của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ 

giúp gia đình có một cái tết đủ đầy hơn. Chị Lò Thị Thiếc cho biết: “Trước nhà cửa có hết, 

giờ chẳng còn gì, may cứu được con. Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam quan tâm làm cho nhà lắp ghép, tặng gạo, mỳ tôm, quần áo, đời sống cũng ổn định hơn. 

Năm mới sắp đến, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn đến tặng quà, chúc tết, gia đình tôi rất 

phấn khởi”. 

Mường La tan hoang, tơi tả sau lũ là thế, mà giờ đây, những mầm xanh đã nhanh 

chóng vươn mình trở lại. Trong mỗi nếp nhà sàn mới dựng, lớp học mới xây, tiếng cười, 

tiếng nói lại ríu rít. Ruộng đồng, cây cối lại xanh tươi càng thấy khâm phục ý chí vượt khó 

của người dân nơi đây. Một mùa xuân mới lại về, ý chí của người dân đất Mường La như 
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cây đào Tây Bắc, dù cho bão táp phong ba dập vùi vẫn đâm chồi nảy lộc, khoe sắc dưới nắng 

xuân ấm áp. 
Năm 2017 là một năm có nhiều đợt mưa lớn kéo dài, lũ trên các tuyến sông, suối đã 

ảnh hưởng gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, cuộc sống của người dân. Đặc biệt, tại xã Nậm 

Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 
 

04. Hồng Nam. SƠN LA: ĐƯA ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN / Hồng Nam 
// Môi trường và sức khỏe.- Số xuân.- Tr.64. 
 

Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn, tỉnh Sơn La đã tập trung thực hiện tốt các dự án 
đưa điện lưới Quốc gia về vùng sâu, vùng xa, biên giới và các vùng chưa có điện của tỉnh, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và hiệu quả 

chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Xây dựng và cải tạo nâng cấp 872 trạm biến áp, gần 2.800km đường dây; hoàn thành 

2 dự án lớn là Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, 
hoàn thành cấp điện cho 22.617 hộ và Dự án Cung cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân 

chưa có điện năm 2015, cấp điện cho 5.345 hộ. 

Những hộ được cấp điện lưới Quốc gia trong giai đoạn này đều tập trung ở những xã, 
bản vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh, 

góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt gần 85%. 

Giai đoạn 2011 - 2016, từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty 
Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Sơn La đã triển khai 3 dự án lớn, với tổng vốn đầu tư 

gần 800 tỷ đồng, cung cấp điện lưới Quốc gia cho gần 31.000 hộ. Đến hết tháng 01/2017, 
toàn tỉnh có 90,9% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, trong đó khu vực nông thôn là 

89,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với bình quân số hộ ở nông thôn được sử 

dụng điện của các tỉnh miền Bắc (98,6%); trong đó, thấp nhất là Mường La (75,8%) và Sốp 
Cộp (76,6%). 

Với mục tiêu phát triển đồng bộ lưới điện phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã 
hội của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 98% số bản và 97,5% số hộ được sử dụng 

điện lưới Quốc gia, từ nay đến năm 2020, mỗi năm ít nhất toàn tỉnh phải cấp điện lưới Quốc 

gia cho 2% số hộ, tương đương khoảng 5.000 hộ. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, theo 
thống kê của ngành Điện, hiện số bản và số hộ chưa có điện chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhiều bản dân cư thưa thớt, địa hình hiểm trở, 
ảnh hưởng đến việc thiết kế và thi công.  

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sơn La đang tiếp tục triển khai Dự án cấp điện nông thôn 

từ lưới điện Quốc gia, cấp điện cho 15.954 hộ ở 291 bản thuộc 57 xã của 11 huyện. Đây là 
dự án có quy mô lớn, xây dựng 447,2km đường dây trung thế, 526km đường dây hạ thế, 217 

trạm biến áp, tổng mức đầu tư 842 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư trung hạn 130 tỷ đồng, vốn 

đối ứng của tỉnh 126 tỷ đồng và dự kiến vốn ODA 586 tỷ đồng. 
Năm 2016, dự án đã triển khai thiết kế, thi công 3 gói thầu, cấp điện cho 1.619 hộ tại 

Cò Nòi (Mai Sơn), Chiềng Xuân (Vân Hồ), Pú Bẩu, Yên Hưng, Chiềng En (Sông Mã); tổng 
vốn đầu tư 49,8 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý II/2017. 

Năm 2017, dự án sẽ tiếp tục thiết kế và thi công cấp điện cho 2.013 hộ tại Mường Và 

(Sốp Cộp), Phỏng Lái (Thuận Châu), Gia Phù (Phù Yên), Chiềng Khừa, Lóng Sập (Mộc 
Châu) và Chiềng On, Phiêng Khoài (Yên Châu); tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng, sẽ hoàn 

thành trong quý II/2018. 
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Bên cạnh đó, quý III/2017, Công ty Điện lực Sơn La sẽ tiếp tục khởi công Dự án cấp 
điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và 
Sơn La, gồm Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên và Phù Yên, với tổng mức đầu tư 378,7 tỷ 
đồng từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. 

Công ty đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để khởi công dự án. Đồng thời, rút kinh 
nghiệm trong việc triển khai các dự án cấp điện giai đoạn 2011 - 2016, công ty đã phối hợp 
tốt với các ngành chức năng của tỉnh và các huyện đề xuất cơ chế chính sách, các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. Đặc biệt, tham mưu cho tỉnh cân đối, bố trí 
vốn đối ứng, chỉ đạo chính quyền các xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ. Cùng 
với các dự án đang triển khai, tỉnh Sơn La tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển hệ 
thống điện lưới Quốc gia cho những khu vực chưa có điện, nhưng chưa có dự án trong toàn 
tỉnh, để có những giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư phù hợp, nhanh chóng. Góp phần 
thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa nông 
nghiệp, hiện đại hóa nông thôn và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh. 
 

05. Ngọc Thuấn. TỎA SÁNG ÁNH ĐIỆN VÙNG RẺO CAO SƠN LA / Ngọc Thuấn // 
Công an nhân dân.- Ngày 01/2/2018.- Số 4572.- Tr.4. 
 

Giáp Tết Bính Tuất, chúng tôi có dịp trở lại bản Nặm Dên, xã Chiềng Xuân (Vân 
Hồ, Sơn La) sau nửa năm điện lưới Quốc gia về bản, đời sống của gần 80 hộ đồng bào 
Mông nơi đây đã thực sự thay đổi.  

Con đường về bản Nặm Dên gập ghềnh, khúc khuỷu, chính vì những khó khăn đó nên 
mặc dù cách trung tâm xã không xa, mà phải đến giữa năm 2017 bản Nặm Dên mới được 
đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới Quốc gia. 

Tất bật chuẩn bị để tổ chức các hoạt động cho bà con đón năm mới, Bí thư Chi bộ bản 
Phàng A Sủ phấn khởi nói: “Mừng lắm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cán bộ, 
công nhân ngành Điện, tết này không riêng bản Nặm Dên mà hơn 300 hộ của bản Nà Sàng, 
A Lang và bản Láy đã có điện lưới Quốc gia. Chỉ cách đây mấy tháng thôi, bà con vẫn phải 
dùng máy phát điện nước, điện chập chờn không đủ thắp sáng, dây điện thường xuyên bị gia 
súc làm đứt, rất nguy hiểm. Bây giờ, trong bản đã có mấy máy xay xát, nhà nào cũng mua ti 
vi, tủ lạnh, các cháu được học hành dưới ánh điện, tối đến nhà nào cũng sáng trưng”. 

Niềm vui của bà con bản Nặm Dên cũng là niềm vui của hàng nghìn hộ đồng bào khu 
vực nông thôn trong tỉnh được cấp điện lưới Quốc gia trong năm 2017. Theo thông tin của 
ngành Điện, để bảo đảm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV 

đến năm 2020 toàn tỉnh có 98% số bản và 97,5% số hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia, 
giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh sẽ phải đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện bảo đảm cấp cho 
hơn 300 bản, với tổng số gần 25.000 hộ, đây đều là những bản ở vùng sâu, vùng xa, biên 
giới, địa hình hết sức phức tạp, hiểm trở. Để bảo đảm tiến độ đưa điện lưới Quốc gia về các 
bản, ngành Điện và các đơn vị thi công đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn. Với tinh thần 
trách nhiệm của ngành Điện, sự sáng tạo, quyết tâm của các đơn vị thi công và những người 
thợ xây lắp, rất nhiều vướng mắc đã được khắc phục kịp thời. Gian nan, vất vả, nhiều nơi 
phải mở đường, làm cầu tạm, vật tư, thiết bị phải dùng sức người vận chuyển, nhưng trong 

quá trình triển khai các dự án, ngành Điện đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự 
phối hợp của các sở, ban, ngành, đặc biệt là các xã, bản, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
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vướng mắc từ khi bắt đầu chuẩn bị triển khai các gói thầu. Đặc biệt, với phương châm “xã 
nào, bản nào thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thì sẽ nhanh có điện” đã nhận được 
sự đồng tình và đón nhận với tinh thần phấn khởi của nhân dân, nhiều nơi bà con đã góp sức 
cùng với cán bộ, công nhân ngành Điện đào móng, kéo dây, vận chuyển vật liệu, góp phần 
bảo đảm quá trình thi công đúng tiến độ.  

Ông Thiều Mạnh Thắng, Giám đốc Ban quản lý Dự án (Công ty Điện lực Sơn La) cho 

biết: Đón xuân mới Mậu Tuất, không riêng gì các bản Nặm Dên, Nà Sàng, A Lang và bản 
Láy, mà gần 3.700 hộ các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh sẽ có điện lưới Quốc gia. 

Năm 2017, Công ty Điện lực Sơn La đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn trong 
các hạng mục của Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 

2016 - 2020 và Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 

huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên và Phù Yên. Trước Tết Nguyên đán, toàn bộ các 
gói thầu của dự án đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm cấp điện đến các bản và từng 

hộ gia đình theo đúng kế hoạch.  

Có thể nói, những nỗ lực của ngành Điện đã thực sự mang lại hiệu quả, Xuân Mậu 
Tuất, toàn tỉnh có thêm 3.700 hộ dân của gần 100 bản trên địa bàn 27 xã thuộc các huyện 

Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp... đã có 
điện lưới Quốc gia. Nguồn điện lưới Quốc gia cấp trực tiếp đến các hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số đã góp phần quan trọng làm thay đổi tập quán, nâng cao dân trí. Có điện, cuộc sống 

của bà con sẽ phát triển nhanh chóng, mở ra cơ hội tiếp cận với khoa học kỹ thuật, thay đổi 
tập quán, quy mô canh tác và tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng năng suất cây trồng, 

vật nuôi, góp phần giảm nhanh số hộ nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 
ninh trật tự vùng nông thôn, những vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh.  

Trở lại với bản Nặm Dên, không khí đón xuân mới đã rộn ràng khắp bản, dòng điện 

lưới Quốc gia bừng sáng mỗi nhà, trong niềm hân hoan, phấn khởi. Niềm vui đón cái tết đầu 
tiên có điện lưới Quốc gia, cũng là niềm mong ước dòng điện mang ánh sáng của Đảng đến 

với bà con đã thành hiện thực. 
 

06. Nguyễn Thành Phiên. NGƯỜI CAO TUỔI XÃ CHIỀNG SƠN, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH 

SƠN LA: TÍCH CỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Nguyễn Thành Phiên // Người 

cao tuổi.- Ngày 01/2/2018.- Số 19.- Tr.5. 
 

Xã biên giới Chiềng Sơn giáp nước bạn Lào vừa hoàn thành và được công nhận đạt 

chuẩn Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã có diện tích tự nhiên 9.189ha, 7 dân tộc anh em 

(Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao, Tày, Khơ Mú) cùng chung sống; hơn 8.500 nhân khẩu cư 

trú tại 24 bản, tiểu khu. 

Năm 2012, Chiềng Sơn mới đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới. Đảng ủy, chính quyền 

tập trung lãnh đạo, khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị. Toàn xã hoàn thành các tuyến đường giao thông liên bản và 
trục chính giao thông nội đồng với tổng chiều dài trên 58km với nguồn ngân sách hỗ trợ 18 

tỷ đồng. Trong đó, bê tông hóa 35,4km đường giao thông liên bản, trên 14km đường trục 
chính nội đồng; kiên cố hóa gần 14km kênh mương phục vụ tưới tiêu, phát triển sản xuất. 

Đến nay, 95% số hộ dân đã được sử dụng điện lưới Quốc gia; 99% số hộ dân được sử 

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 24/24 bản đã có nhà văn hóa đi vào hoạt động và phát huy 
hiệu quả của trung tâm học tập cộng đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7%, thu nhập bình 

quân đạt 26 triệu đồng/người/năm; 81% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 
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Hội Người cao tuổi xã với 698 hội viên, sinh hoạt tại 23 chi hội. Quá trình xây dựng 
nông thôn mới, Hội Người cao tuổi đã có những đóng góp quan trọng tuyên truyền, vận động 
hội viên gương mẫu và tự nguyện tham gia thực hiện. Trong đó gần 100% hội viên được 
tuyên truyền, tập huấn về Bộ tiêu chí và kiến thức về tham gia xây dựng nông thôn mới; 30 
người cao tuổi ở các chi hội và lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã tham gia giám sát thực hiện 
chương trình nông thôn mới. Người cao tuổi đóng góp trên 2,93 tỷ đồng cho chương trình 
nông thôn mới, bình quân gần 3 triệu đồng/người; trực tiếp tham gia 1.589 ngày công lao 
động, hiến 950m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. 

Cuối năm 2017, Chiềng Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được tỉnh Sơn La công 
nhận đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới. 
 

07. N. Cường. GIỮ VỮNG BÌNH YÊN NƠI BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC / N. Cường, H. 
Quyết // Gia đình và xã hội.- Ngày 01/2/2018.- Số 14.- Tr.16. 
 

Khi những bông hoa đào khoe sắc trên các cung đường ở Sơn La, cũng là lúc các 
cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu 
Tuất 2018 ấm áp nơi vùng cao biên giới.  

TẾT THÂN MẬT VÀ ẤM CÚNG 

Đồn Biên phòng Nậm Lạnh được giao quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới trên địa 
bàn hai xã Nậm Lạnh và Mường Và (huyện Sốp Cộp, Sơn La). Mặc dù đường sá đi lại khó 
khăn, vất vả, nhưng không khí chuẩn bị đón tết của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 
Nậm Lạnh rất rộn ràng, náo nức.  

Giữa khoảng sân rộng lớn, những cán bộ công tác lâu năm tại đơn vị vừa gói bánh 
chưng vừa hướng dẫn tân binh gói bánh sao cho thật vuông vức, đẹp mắt. Không khí chuẩn 
bị đón tết nơi đây thật thân mật và ấm cúng. Trong số họ, nhiều người đã vài lần ăn tết xa 
nhà, nhưng có người đây là cái tết đầu tiên xa gia đình, người thân.  

Binh nhất Tòng Văn Tươi, ở thành phố Sơn La, bộc bạch: “Đây là năm đầu tiên ăn tết 
xa gia đình nên em rất nhớ nhà. Tuy vậy, em cảm thấy tự hào vì được góp phần cùng đồng 
đội gìn giữ bình yên cho biên cương Tổ quốc”.  

Thượng tá Phạm Văn Toan, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết, năm 
nay ngoài tiêu chuẩn 3 chiếc bánh chưng, mỗi cán bộ, chiến sỹ còn được tặng suất quà trị giá 
500.000 đồng để đón tết.     

Tết là dịp mọi người sum vầy bên gia đình. Mỗi cái tết yên vui, đầm ấm có sự đóng 
góp không nhỏ của các chiến sỹ bộ đội biên phòng đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên 
giới.  

Trung úy Lò Bảo Thịnh, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy, Đồn Biên phòng Nậm 
Lạnh cho biết: Mỗi dịp tết đến, đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên, 
mốc giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; ngăn chặn tình trạng vượt biên 
trái phép, xâm canh, xâm cư và buôn lậu qua biên giới; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự 
cho người dân đón tết an toàn, đầm ấm.  

Thượng tá Phạm Văn Toan cho biết, ngay từ đầu năm 2018, cấp ủy, Chỉ huy Đồn 
Biên phòng Nậm Lạnh đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ đường biên, mốc giới trong 
dịp lễ, tết. Trong đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ.  

Đơn vị cũng đã chỉ đạo các tổ, đội trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đường 
biên, mốc giới trong dịp lễ, tết, bám nắm địa bàn để kịp thời giải quyết những vụ việc phát 
sinh.  
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Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp người dân hiểu rõ hơn 
về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, công tác giữ gìn an ninh trật tự xã 
hội trên địa bàn.  

Cùng với việc tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới 
Quốc gia, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh còn hỗ trợ nhân dân địa phương trong 
sinh hoạt, sản xuất, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.  

VỮNG TAY SÚNG, BẢO VỆ TỪNG TẤC ĐẤT THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC 

Đại úy Ngô Trọng Thưởng, y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết, thực hiện chỉ 
đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, anh thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã Nậm Lạnh 
trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đặc biệt, trong mỗi lần đi bản, anh chủ động 
phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lồng ghép khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, 
đồng thời tuyên truyền cho bà con về công tác vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh…  

Ông Tòng Văn Thu, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nậm Lạnh cho biết, những năm qua, 
các y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp với trạm  y tế xã thực hiện công tác tiêm 
chủng, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân.  

Đặc biệt, các y sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã không quản ngại khó khăn, vất vả 
tới các bản vùng cao khám bệnh cho bà con; đồng thời thường xuyên trao đổi kinh nghiệm 
với các y, bác sỹ của trạm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2017, các y sỹ Đồn 
Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp với trạm tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 33 lượt 
người dân; tiêm chủng mở rộng cho trên 2.000 lượt người...    

Một mùa xuân mới đang về, mùa xuân của yên vui, ấm no và hạnh phúc. Những ngày 
này, các cán bộ, chiến sỹ mang quân hàm xanh gác lại hạnh phúc riêng, vững tay súng, bảo 
vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

 

08. Nguyễn Văn Chiến. NÔNG THÔN MỚI SƠN LA ĐẠT THÊM NHIỀU ĐÍCH MỚI 
/ Nguyễn Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 01/2018.- Số 79.- Tr.62-63. 
 

Năm 2017 là năm “tam nông” của Sơn La phải hứng chịu không ít thiên tai, đặc 

biệt là mưa lũ, giá rét... gây nên những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 

Nhưng chính trong gian khó ấy, nông thôn mới của Sơn La lại có sự bứt phá chưa từng 
có, tạo nên những tiền đề lớn cho tam nông của tỉnh vững bước đi lên. 

NHỮNG CON SỐ MANG NHIỀU Ý NGHĨA 

Đầu năm 2017, Sơn La còn 13 xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới, nhưng đến nay 

đã phấn đấu đạt thêm nhiều đích mới, vượt lên trong tốp từ 5 - 9 tiêu chí trở lên. Kết quả ấy 
đã giúp cho 12/12 huyện, thành phố của Sơn La không còn đơn vị nào đạt bình quân nông 

thôn mới dưới 5 tiêu chí; trong đó thành phố Sơn La đang dẫn đầu với mức đạt bình quân 

16,8 tiêu chí; huyện Mai Sơn đạt 15,9 tiêu chí; thấp nhất là 2 huyện đặc biệt khó khăn (Bắc 
Yên và Vân Hồ) cũng đã đạt mức bình quân 7,9 tiêu chí. 

Với một tỉnh nhiều khó khăn như Sơn La, để đạt được kết quả trên là phải trải qua một 

quá trình phấn đấu không nhỏ, là sự chung sức, chung lòng của cả Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc. Lời nói đi đôi với việc làm, các đoàn thể như: Thanh niên, Phụ nữ, 

Nông dân, Cựu chiến binh... cùng chung tay vào cuộc xây dựng nông thôn mới rất quyết liệt. 
Trong đó Hội Phụ nữ tỉnh với Chương trình hành động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 

sạch gắn với xây dựng nông thôn mới” đã có những kết quả rất lớn: Trồng 17.000 cây xanh 

các loại, hỗ trợ hơn 19.300 hộ sử dụng nước sạch, xây dựng mới 210 nhà tiêu hợp vệ sinh, 
khơi thông 30.250m cống rãnh; thu gom xử lý 54.000m3 rác thải... 
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Tại huyện Mai Sơn, Huyện ủy, chính quyền cũng đã xây dựng chương trình “Ngày về 
với cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Huyện đã huy động được gần 1.900 lượt cán bộ cấp 
phòng, ban của huyện xuống cơ sở, trực tiếp cùng người dân chỉnh trang 280 nhà ở dân cư, 
xóa 2 nhà tạm, đào 231 hố rác, làm 34 nhà vệ sinh và 18 chuồng trại gia súc; phát dọn, chỉnh 
trang gần 18km hàng rào, ngõ xóm ven đường, cải tạo 32 vườn tạp... Những kết quả đó tuy 
chưa phải là lớn nhưng là minh chứng hữu hiệu cho sự chung sức, chung lòng vì nông thôn 
mới ở Sơn La. 

ĐẦU TƯ CÓ TRỌNG ĐIỂM 

Đồng thời với việc tạo được sự đồng thuận cao trong người dân với quá trình xây 
dựng nông thôn mới, Sơn La cũng đã quan tâm sử dụng các nguồn vốn để đầu tư có trọng 
điểm, tháo gỡ những khó khăn cho tam nông từng địa bàn. Năm 2017, Sơn La đã tổ chức thi 
công 293 công trình hạ tầng cơ sở với tổng số vốn lên tới hơn 226 tỷ đồng: 94 nhà lớp học, 
12 công trình giao thông, 29 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 18 kênh mương, xây dựng 38 
công trình nước sinh hoạt... 

Tỉnh đã cấp ngân sách hỗ trợ nông dân xi măng để bê tông hóa 1.479 tuyến đường cấp 
xã, thôn, bản... có tổng chiều dài hơn 330km; giá trị xây lắp gần 348 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến 
nay trong tổng số 188 xã tham gia xây dựng nông thôn mới đã có 34 xã đạt tiêu chí giao 
thông, 166 xã đạt tiêu chí về thủy lợi, 138 xã đạt tiêu chí về điện, 139 xã đạt tiêu chí về cơ sở 
hạ tầng thương mại nông thôn... 

Cùng với quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh Sơn La cũng đã đẩy mạnh tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, gắn an sinh xã hội với xây dựng nông thôn mới. Năm vừa qua, Sơn La 
đã làm tốt công tác thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tạo nên những mối liên 
kết hợp tác theo chuỗi giá trị giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế: 
Nông sản sạch, bò sữa, chè, cà phê, mía đường... 

Những chủ nhân của nông thôn mới cũng nhận được những chính sách hỗ trợ phát 
triển sản xuất thiết thực: Xây dựng thương hiệu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý với chè shan tuyết Mộc Châu, xoài tròn Yên Châu, cà phê Sơn La; chứng nhận sản phẩm 
an toàn cho rau Mộc Châu, chè Ô Long Mộc Châu, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên; hơn 
20.680 hộ được hỗ trợ trồng mới, ghép cải tạo vườn cây ăn quả với tổng diện tích hơn 
10.140ha, gần 44.300 hộ được hỗ trợ trồng mới các loại cây ăn quả: 7.495ha xoài, 11.554ha 
nhãn, 2.156ha bưởi... 

Những đầu tư xây dựng và hỗ trợ sản xuất kịp thời, có trọng điểm trong xây dựng 

nông thôn mới đã giúp cho nông dân, nông nghiệp và nông thôn Sơn La trong năm 2017 và 
hứa hẹn năm 2018 không chỉ có bước tiến dài mà còn tiến mạnh, tiến vững chắc trong quá 
trình xây dựng nông thôn mới. 

Kết thúc năm 2017, Sơn La có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã 
đạt chuẩn trong tỉnh lên 16 xã, vượt 1 xã so với mục tiêu phấn đấu năm 2017. Phong trào 
xây dựng nông thôn mới cũng giúp thêm 8 xã nữa đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 35 xã đạt từ 10 - 14 
tiêu chí, 129 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. 
 

09. Hoàng Ngân Hoàn. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: GÓP PHẦN THỰC HIỆN 
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH / Hoàng Ngân Hoàn // 
Tạp chí Lao động và công đoàn.- Tháng 01/2018.- Số 635+636.- Tr.54-55. 
 

Năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu, các cấp Công đoàn Sơn La đã có nhiều hoạt 
động thiết thực, cụ thể chăm lo cho đoàn viên, người lao động toàn tỉnh. Các hoạt động 
công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các nghị quyết của Đại hội Đảng 
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và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, triển khai kịp thời đến đoàn viên, người lao 
động  trong tỉnh. Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, 
của địa phương, của ngành được công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng, 
nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp 
phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Nhìn chung, đại đa số công nhân viên chức lao động tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh 
đạo của Đảng, vững vàng về chính trị, phát huy được truyền thống, giữ vững bản chất cách 
mạng của giai cấp công nhân, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Liên đoàn Lao động tỉnh 
luôn đi đầu trong việc tích cực vận động công nhân viên chức lao động tham gia xây dựng và 
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động lớn của tỉnh 
như chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành tiết kiệm, cải cách thủ tục hành chính,... Trong 
công tác xây dựng Đảng, công đoàn các cấp luôn vận động cán bộ, công nhân viên chức lao 
động hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh 
thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; sắp xếp lại bộ máy tổ chức; tích cực 
đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Đảng; từng bước làm rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, 
tổ chức công đoàn trong tiến trình hội nhập, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước và trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham mưu với các cấp ủy Đảng về chính 
sách, chế độ đối với công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn... Điều đáng mừng 
là ngày càng có nhiều công nhân ưu tú giác ngộ giai cấp và mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ra 
sức phấn đấu, tự nguyện xin đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Phát huy vai trò của công đoàn trong việc tham gia với Nhà nước xây dựng và thực 
hiện các cơ chế, chủ trương, chính sách quản lý liên quan trực tiếp đến sản xuất, giải quyết 
việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, năm qua, Liên đoàn Lao 
động Sơn La đã thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh nắm 
thông tin về tình hình đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động, đảm bảo các chế 
độ, chính sách đối với người lao động; đề xuất với tỉnh chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp nợ 
đọng các loại bảo hiểm thực hiện tốt việc đóng bảo hiểm cho người lao động theo quy 

định;... Trong năm qua, công tác chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động đã 
được đẩy mạnh, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn cả về vật chất và tinh thần, qua 
đó đã động viên, giúp đỡ công nhân viên chức lao động giải quyết những khó khăn của cuộc 
sống để họ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp công đoàn đã tổ chức cho công nhân 
viên chức lao động vui Tết đón xuân Đinh Dậu, tặng hàng ngàn suất quà đến tay người lao 

động. Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận số tiền gần 3 tỷ đồng từ việc vận 
động công nhân viên chức lao động toàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ Quỹ xã 
hội Liên đoàn Lao động tỉnh. Từ nguồn ủng hộ đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ xây 

“Mái ấm Công đoàn”, thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh 
hiểm nghèo, thiên tai bão lũ,... 

Với chức năng đại diện tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho người lao động, công đoàn các cấp đã tham gia góp ý kiến về chế độ chính 
sách có liên quan đến công nhân viên chức lao động, tham gia với chuyên môn giải quyết 
việc làm, sắp xếp lao động; phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức trong các cơ 
quan hành chính sự nghiệp và hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp. Kết quả, năm 
2017, 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 95,3% doanh 

nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động 
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tập thể. Nhờ làm tốt công tác này, quyền làm chủ và trí tuệ tập thể được phát huy trong việc 
đóng góp, bàn bạc, xây dựng kế hoạch công tác, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
đơn vị, cải tiến chất lượng sản phẩm, tìm biện pháp giải quyết việc làm, qua đó chăm lo tốt 
đời sống cho người lao động. 

Bên cạnh đó, công đoàn cùng với chuyên môn tổ chức chỉ đạo, triển khai có hiệu quả 

các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là các hoạt động thi đua của Liên đoàn Lao động 
7 tỉnh biên giới phía Bắc, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 

chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh và Đại hội XII 

Công đoàn Việt Nam,… Trong năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét và đề nghị Tổng Liên 
đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 4 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tặng 

Bằng khen cho 153 tập thể, 233 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội công đoàn 
các cấp. 

Hưởng ứng “Tháng Công nhân”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động 

chăm lo cho người lao động và chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt “Tháng 
Công nhân”, trong đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên, công 

nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị; đồng thời kết hợp đi sâu tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành 
lập công đoàn cơ sở. 

Công tác tuyên truyền giáo dục ở các cấp công đoàn luôn được đổi mới, phong phú về 
nội dung, đa dạng về hình thức và đồng bộ ở các lĩnh vực chủ yếu như: Chính trị, pháp luật, 

truyền thống,... thu hút đông đảo người sử dụng lao động và người lao động tham gia. Trong 

năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên 

truyền về Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh và Đại hội XII 
Công đoàn Việt Nam cũng như các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh... 

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đã có những 

chuyển biến tích cực. Trong năm, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã thành lập mới 15 công 
đoàn cơ sở, kết nạp mới 2.004 đoàn viên (tăng 661 đoàn viên so với năm 2016). Bên cạnh 

đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 

động tỉnh quan tâm, chú trọng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã mở 4 lớp tập huấn nghiệp vụ 
công tác công đoàn năm 2017, tập huấn cho 206 lượt cán bộ công đoàn các cấp; tổ chức hội 

nghị tuyên truyền pháp luật cho 102 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty Xi măng Mai 
Sơn, chỉ đạo 6 liên đoàn lao động huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 

tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 511 cán bộ công đoàn cơ sở... 

Năm 2018, năm diễn ra Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La và Đại hội XII Công 

đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn Sơn La tiếp tục phát huy nội lực, 

thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tập trung tuyên truyền và tổ chức 

thành công Đại hội XIV Công đoàn Sơn La, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động toàn tỉnh; 

phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh năm 2018; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn 

cơ sở trong các doanh nghiệp; gắn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với 

thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công 

đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp… 
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10. Hồ Thanh Hương. ẤM ÁP SƠN LA / Hồ Thanh Hương // Cựu chiến binh Việt 
Nam.- Ngày 01/2/2018.- Số 1213.- Tr.1, 9. 
 

Trong hai ngày 27 và 28/01, Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến 
binh Việt Nam tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà cựu chiến binh có hoàn cảnh khó 
khăn và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La. 

Ấp ủ ý tưởng tổ chức được một hoạt động thật ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội 
đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI và đón xuân mới Mậu Tuất 2018, gần một 
tháng nay, anh chị em đoàn viên Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội hào hứng chuẩn bị cho 
hành trình lên Tây Bắc xa xôi. 

Đoàn khởi hành từ Hà Nội vào buổi sớm lạnh giá của cái rét cuối đông, lất phất mưa 
phùn. Truyền hơi ấm cho nhau bằng những lời động viên, khích lệ, chúng tôi bắt đầu cung 
đường hơn 300km đến với mảnh đất Sơn La. 

Mùa này, đoạn qua huyện Vân Hồ khoảng 30km, sương giăng mịt mùng, tầm nhìn chỉ 
khoảng 2 - 3m, mà đường hẹp, dốc lại nhiều khúc cua gấp, xe nhích từng mét, sự căng thẳng 
lộ rõ trên nét mặt của nhiều thành viên trong đoàn. Bản lĩnh thể hiện qua nét mặt trầm tĩnh, 
ánh mắt sắc lạnh, cách xử lý tình huống chính xác của hai lái xe dày dặn kinh nghiệm, anh 
Cường và anh Tuân, đã trấn an mọi người trên xe. Sau đoạn đường này, chúng tôi bị hút hồn 
bởi sắc hồng tươi của hoa đào; hoa mận, hoa tam giác mạch trắng xóa; hoa cải, hoa dã quỳ 
vàng rực rỡ… trong cái nắng như rót mật của vùng đất cao nguyên. 

Còn cách thành phố Sơn La hơn 100km, cả đoàn bất ngờ, xúc động trước tấm lòng 

hiếu khách của Tỉnh hội Sơn La. Đồng chí Trần Đại Nghĩa - Chánh Văn phòng Tỉnh hội, 
Chủ tịch Công đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, dẫn đầu đoàn xuống tận Mộc Châu đón chúng 

tôi. Tại đây, đoàn dừng chân tại Khu lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến. Thắp nén nhang thành 

kính trước bia tưởng niệm các liệt sỹ của “Đoàn binh không mọc tóc” oai hùng năm xưa, 
trong lòng mỗi thành viên trào dâng niềm xúc động. 

Về đến trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, tiếp chúng tôi, Thiếu tướng Cầm Xuân 
Ế - Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh tỉnh Sơn La đánh giá cao chuyến đi mang tính nhân văn, ý nghĩa của Công đoàn Cơ 

quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngoài việc giới thiệu về sự phát triển 
chung của tỉnh Sơn La, đồng chí còn cho chúng tôi biết thêm: “Năm qua, Sơn La gặp nhiều 

khó khăn, lũ chồng lũ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trực tiếp xuống bám nắm tình hình ở 

những nơi bị thiên tai, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các cấp chung tay ủng hộ bà con vùng lũ 

cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhờ thành tích trong 5 năm (2012 - 2017) huy động được gần 50 

tỷ đồng, xóa 512 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo, Hội Cựu chiến binh tỉnh được 

UBND tỉnh Sơn La tin tưởng giao chủ trì, phối hợp thực hiện kế hoạch về tổ chức triển khai 

hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng năm 2018. Trong năm, toàn tỉnh phấn 

đấu hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho hơn 10.800 hộ người có công, bao gồm hỗ trợ xây 
mới trên 3.700 nhà, hỗ trợ sửa chữa trên 7.100 nhà. Hai đề án này đã được các đơn vị khác 

triển khai 3 năm qua nhưng chưa đạt được kết quả như mong muốn, chính vì vậy khi nhận 
công việc này, chúng tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn cũng là trọng trách lớn đối với Hội 

Cựu chiến binh các cấp trong toàn tỉnh”. 

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Đăng Phúc - Phó chủ tịch Công đoàn Cơ quan 
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhờ Tỉnh hội tặng 20 chiếc chăn ấm tới các cựu 

chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương thông qua các chương trình thăm, chúc tết 

sắp tới của Hội. 
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Điểm đến tiếp theo của đoàn là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, nơi đang nuôi 
dưỡng 70 cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đa số ở vùng sâu, vùng xa, trong đó 
có 50 cháu là người dân tộc Mông, số còn lại là dân tộc Mường, La Ha... Nhiều cháu chưa 
nói thạo tiếng Kinh. 

Đồng chí Dương Thị Thu Huyền - Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Ngoài việc được 
chăm sóc, nuôi nấng tập trung tại đây, trung tâm còn gửi các cháu đến học tại các trường trên 
địa bàn. Học kỳ 1 vừa qua, 6 cháu có thành tích học tập đạt loại giỏi, 9 cháu loại khá. Hiện 
có 11 cháu đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh. 

Ánh mắt trong trẻo, vô tư, khuôn mặt bầu bĩnh của các cháu khiến nhiều người trong 
chúng tôi không cầm được nước mắt. Các cháu đều ở độ tuổi của con, cháu chúng tôi, nhưng 
hoàn cảnh éo le buộc chúng phải rời xa tổ ấm của mình. Nhìn các cháu múa, các cháu hát, 
anh Phúc - người vốn bình thường hài hước là thế, mà hôm nay xúc động không nói nên lời. 

50 chiếc chăn ấm, bánh kẹo, đồ chơi và 5 triệu đồng là những gì chúng tôi dành tặng 
các cháu. Món quà tuy không nhiều nhưng chứa chan tình cảm của các ông, các bác đang 
làm việc tại Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mong giảm bớt cái giá lạnh, 
sưởi ấm những trái tim bé nhỏ, đáng thương. 

Chuyến đi đã đem đến cho chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc, thấm men say của tình 
đất, tình người. Cảm ơn Hội Cựu chiến binh tỉnh là cầu nối đưa chúng tôi về với Sơn La. 
Mong sớm có dịp về lại nơi đây. 
 

11. Đức Bình. TẾT SẺ CHIA CHO THẦY, TRÒ VÙNG BÃO LŨ: QUÀ XUÂN ĐẾN VÙNG LŨ 
SƠN LA / Đức Bình, Chí Tuệ // Tuổi trẻ.- Ngày 02/2/2018.- Số 33.- Tr.9. 
 

506 phần quà xuân đầu tiên trong chương trình “Tết sẻ chia cho thầy, trò vùng 
bão lũ” của báo Tuổi trẻ đã được gửi đến tận tay các học sinh tiểu học của xã Mường 
Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chiều 01/2. 

Cùng hàng trăm phụ huynh có mặt tại buổi trao quà, bà Cao Thị Tuyết rơm rớm nước 
mắt, chia sẻ: “Nhà tôi hoàn cảnh lắm, chồng đang ở trong trại cai nghiện, tôi một mình nuôi 
2 con đang học tiểu học. Mưa lũ khiến ao cá cùng ruộng vườn của gia đình bị ảnh hưởng 

nặng. Tôi giờ phải đi nấu ăn, dọn dẹp thuê cho trường mầm non lương chỉ hơn 2 triệu đồng/ 
tháng. Cái tết này chắc chắn khó khăn rồi. Có được món quà này, gia đình tôi rất mừng”. 

Mường Bang là xã nghèo của tỉnh Sơn La, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của trận mưa lũ 

giữa tháng 10/2017. Ông Đinh Huy Hợi, Phó chủ tịch UBND xã Mường Bang, cho biết toàn 
xã có 1.015 hộ dân thì có đến 625 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Mưa lũ đã cuốn trôi 15 căn nhà, 
69 căn nhà khác bị sập đổ phải di dời khẩn cấp. “Đời sống của người dân đã quá khó khăn, 
thu nhập bình quân đầu người trước mưa lũ chỉ 14 triệu đồng/người/năm, sau mưa lũ còn bị 
sụt giảm nghiêm trọng” - ông Hợi nói. 

Theo bà Phùng Thị Quang - Bí thư Đảng ủy xã, đa số học sinh nhận quà xuân đợt này 
đều là con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù các gia đình đã cố gắng động 
viên và chăm lo cho con tiếp tục đến trường, song khó khăn còn nhiều phía trước. 

Thầy giáo Vũ Đình Thế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Bang, kể rằng trường 
có 506 học sinh nhưng chỉ có hơn 300 học sinh học tại trường chính. Gần 200 học sinh còn 
lại vẫn phải học ở 7 điểm bản trong xã, có những điểm cách trường chính gần 20km, đi lại 
rất khó khăn. “Từ đầu tuần, khi biết Tỉnh đoàn và báo Tuổi trẻ có chương trình tặng quà, học 
sinh, phụ huynh ai cũng chờ mong” - thầy nói. 

Thầy Thế cũng rụt rè bày tỏ: “Mưa lũ đã làm bếp ăn, nhà ăn tập thể của hơn 100 học 
sinh và giáo viên ở trường chính bị sập đổ. Giờ chúng tôi không có bếp ăn cho học sinh bán 
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trú. Món quà hôm nay rất kịp thời, nhiều ý nghĩa và chúng tôi mong sao được giúp đỡ, ủng 
hộ khoảng 400 triệu đồng để xây dựng lại bếp ăn, nhà ăn cho học trò, thầy cô. Chứ giờ, giáo 
viên chúng tôi thưởng tết còn không có thì dù muốn cũng rất khó để dựng lại bếp ăn”… 
 

12. Nguyễn Văn Chiến. KHÔNG PHÒNG, CHỐNG RÉT THEO KIỂU “CHỈ TAY 5 
NGÓN” / Nguyễn Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 02/2/2018.- Số 29.- Tr.3. 
 

Đó không chỉ là quyết tâm của các cấp lãnh đạo, chỉ đạo trong tỉnh, trong huyện 
mà còn là quyết tâm của mỗi hộ nông dân ở Phù Yên (tỉnh Sơn La) trong đợt rét này. 

Là huyện nghèo của cả nước, Phù Yên có nhiều dân tộc anh em chung sống trong điều 
kiện kinh tế và dân trí đều còn những hạn chế nhất định. Thế nhưng, rút kinh nghiệm từ 
những vụ rét trước đây, mấy năm gần đây bà con nông dân ở Phù Yên đã chủ động phòng, 
chống rét rất tích cực. 

Ông Cầm Văn Tân - Phó chủ tịch UBND huyện Phù Yên, cho biết: Liên tiếp những 
năm gần đây, công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện luôn được quan tâm 
chỉ đạo quyết liệt. Các cán bộ từ huyện đến bản không được “chỉ tay 5 ngón” mà phải xắn 
tay vào làm cùng với nhân dân, phải lao vào những điểm nóng. Kết quả phòng chống thiên 
tai được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cán bộ hàng năm; hàng 
quý hoặc mỗi đợt thiên tai. Vì thế hiệu quả phòng chống thiên tai ở Phù Yên, đặc biệt là 
trong đợt rét đậm này rất tốt. Đến nay chúng tôi chưa nhận được báo cáo thiệt hại nào từ cơ 
sở”. 

Đến với bản Vường, xã Tân Lang - cách trung tâm huyện 40km, chúng tôi vào nhà 
ông Đinh Văn Quân - một trong những hộ nông dân vừa giỏi canh tác cây trồng, vừa lấy 
chăn nuôi làm nguồn thu lớn. Ông Quân chỉ vào đống rơm khô và hàng cây chuối quanh nhà, 
bảo: “Đã 5 năm nay, dân chúng tôi luôn chủ động thức ăn mùa đông cho gia súc, gia cầm. 
Với sự tích trữ này thì trời có rét cả tháng tôi cũng không lo thiếu thức ăn cho gia súc. Chỉ 
khổ một nỗi là mắt toét hết vì thức đêm trông lửa trong trại gia súc che kín...”. 

Vuốt ve con ngựa tía trong chuồng, ông Quân cho biết thêm: Ngựa cũng như trâu, bò, 
lợn, dê; gặp rét là rất dễ sinh bệnh tật và quỵ ngay. Vì thế tôi phải quây kín chuồng bằng bạt, 
đun nước nóng pha chút muối cho trâu, ngựa uống; lấy rơm khô cho lợn, gà nằm ổ. 3 đêm 
nay, đêm nào tôi cũng trắng đêm đốt lửa cho chúng sưởi. Mệt bã người nhưng bảo vệ an toàn 
được cho đàn gia súc là thắng lợi lớn của không riêng nhà tôi mà cả cái bản Vường này. 

Bên bản Bãi Đu của đồng bào Dao cùng xã Tân Lang, dù đang giữa buổi chiều nhưng 
vẫn nghi ngút khói bốc lên từ những gian chuồng trại căng bạt dứa đủ màu. Chị Đặng Thị 
Ngữ, dân bản chia sẻ: “Cán bộ khuyến nông huyện, xã về tận nhà tôi, hướng dẫn sửa chuồng 
trại cho bò và dê; hướng dẫn đun nước, cách đốt lửa sưởi mà không làm gia súc ngạt khói... 

Vì thế, mấy năm nay gia súc nhà tôi không bị chết rét như trước nữa. Cả bản Bãi Đu này dù 
2 hôm vừa qua ngoài trời lạnh lắm nhưng không thấy ai báo đi ăn giúp thịt lợn, thịt trâu, bò 
đâu. Cán bộ bảo người Dao đã nghèo, nếu để gia súc chết thì càng nghèo thêm. Vì thế chúng 

tôi luôn cố gắng chăm sóc chúng”.  
 

13. Hà Hoàng. TRỒNG ĐỊA LAN ĐẸP, TẾT KHÔNG ĐỦ HÀNG ĐỂ BÁN / Hà 
Hoàng, Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/2/2018.- Số 30.- Tr.11. 
 

Hỏi thăm vườn địa lan của gia đình chị Nguyễn Thị Bảy ở Tiểu khu 14, thị trấn 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La), người dân trong vùng ai cũng biết bởi vườn hoa 
địa lan rất độc đáo, thu hút nhiều khách hàng đến lựa chọn mua trong những ngày cận 
tết. 
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Chị Bảy trồng hoa từ năm 2007, ban đầu chị thuê 6.000m2 trồng hoa hồng. Trong quá 

trình làm vườn hoa, chị thấy rất nhiều khách hàng hỏi mua hoa địa lan trong những dịp lễ tết. 

Nhận thấy cách chăm sóc hoa địa lan không khó, ít chi phí chăm sóc, mà lợi nhuận về kinh 

tế lại cao, chị bàn bạc với chồng mở thêm diện tích vườn để trồng hoa địa lan. 

Hiện tại, vườn hoa của gia đình chị Bảy rộng 1.5ha, trồng hơn 3.000 chậu hoa địa lan. 

Các giống hoa địa lan được chị Bảy mua, sưu tầm từ nhiều tỉnh, thành phố. Về bón phân, 

tưới tiêu cho hoa địa lan, chị Bảy dùng các loại phân đầu trâu, đạm, kali và các loại chất bón 

hữu cơ (nước ngâm ốc, xương, đỗ tương... trong ít nhất 1 năm), bởi địa lan ưa phân hữu cơ 

nên sinh trưởng và phát triển rất tốt. 

Theo chị Bảy, giống hoa địa lan có lá hẹp bản, dài, lả lướt, đầu nhọn. Hoa có 3 cánh 

xòe rộng màu vàng chanh 2 cánh trên úp lại che phần nhụy hoa, cánh dưới cong cong điểm 

thêm màu sắc. Hoa địa lan có mùi thơm nhẹ, thường nở theo từng cành, nhiều nhất có đến 40 

bông hoa và duy trì hoa nở được tận 3 tháng. Để cây hoa địa lan sinh trưởng và phát triển tốt 

cần bảo đảm các yếu tố như: Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, độ ẩm, phân bón... Địa lan chịu 

rét rất tốt, nhưng không chịu được nóng, cây sẽ phát triển bình thường ở nhiệt độ khoảng từ 

20 - 30 độ C. 

Vào thời điểm giáp tết âm lịch như hiện nay, có rất nhiều khách hàng ở nhiều thành 

phố lớn, thường săn những thứ đặc sản độc lạ của núi rừng và có thú vui chơi hoa, đến vườn 

nhà chị Bảy chọn mua những chậu hoa đẹp, tươi tắn... để chuẩn bị đón xuân. Nhiều khách 

hàng còn gọi điện và đánh cả xe tải về mua hoa địa lan với số lượng lớn để làm quà tặng cho 

bạn bè và người thân trong gia đình. Thông thường trong dịp tết, vườn lan của chị Bảy 

không đủ địa lan để cung cấp cho các khách hàng. 

Chị Bảy cho hay: Trồng hoa địa lan này khoảng 5 tháng thì bắt đầu thu hoạch được. 

Riêng năm 2017, gia đình chị có lãi 500 triệu đồng sau khi trừ phí nhân công và khâu chăm 

sóc. “Tôi ước tính tết năm 2018 này, vườn hoa địa lan của gia đình sẽ cho lãi hơn 600 triệu 

đồng” - chị Bảy tự tin chia sẻ.  

Vườn địa lan của chị Bảy còn tạo công ăn việc làm cho 6 công nhân, mỗi tháng chị 

trả lương 5 triệu đồng/ người và phục vụ ăn ở. Chị Bảy dự tính sang những năm tiếp theo sẽ 

nhân rộng mô hình lên 4.000 chậu hoa địa lan để nâng cao thu nhập. 
 

14. Hữu Quyết. TRỞ LẠI VÙNG LŨ MƯỜNG LA / Hữu Quyết, Nguyễn Cường // Đại 

đoàn kết.- Ngày 04/2/2018.- Số 35.- Tr.4. 
 

Trận lũ quét lịch sử xảy ra vào tháng 8/2017 tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La) 

đã để lại hậu quả nặng nề, làm 14 người thiệt mạng, hơn 170 ngôi nhà cùng nhiều tài 

sản bị cuốn trôi. Gần 6 tháng qua, cùng với sự nỗ lực của người dân vùng lũ và những 

chính sách hỗ trợ thiết thực từ chính quyền địa phương, cuộc sống người dân nơi đây 

đang dần hồi sinh.  
BỘN BỀ KHÓ KHĂN SAU LŨ 

Đã gần 6 tháng trôi qua, người dân huyện Mường La vẫn chưa quên nỗi kinh hoàng 

và sự mất mát to lớn do trận lũ quét lịch sử gây ra. Chỉ sau một đêm, hơn 500 ngôi nhà của 

người dân đã chịu ảnh hưởng nặng nề, phần lớn trong đó bị cuốn trôi hoàn toàn. Không 

những thế, nhiều thôn bản bị san phẳng, người dân phải sống trong cảnh “màn trời, chiếu 

đất”. Lũ quét đi qua, bộn bề khó khăn ở lại với Mường La.  

Sau lũ, nhiều gia đình phải ly tán vì mất người thân. Đến nay, vẫn còn có những gia 

đình chưa tìm thấy người thân bị mất tích. Ông Cà Văn Hậu, ở bản Hốc (xã Nậm Păm) bộc 
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bạch, đến giờ, gia đình vẫn chưa tìm thấy con trai bị lũ cuốn trôi. Đau xót lắm nhưng thiên 

tai không lường trước được.  
Sau trận lũ lịch sử, đường giao thông đến các xã hầu như bị hư hỏng. Vì vậy, việc hỗ 

trợ, không để người dân bị đói cũng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, huyện Mường 
La đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để mở các tuyến đường tạm thời đến vùng tâm 
lũ. Công tác cứu hộ, cứu nạn đã được kịp thời triển khai.  

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, sau khi lũ quét 
đi qua, huyện Mường La xác định việc quan trọng nhất là phải tập trung ổn định đời sống bà 
con, không để hộ nào phải sống trong cảnh đói, rét. Do đó, những ngày đầu sau lũ, huyện đã 
tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm để người dân yên tâm ổn định đời 
sống.  

NỖ LỰC TÁI THIẾT CUỘC SỐNG 

Nơi ở mới của hơn 90 hộ dân bản Hốc, xã Nậm Păm nằm trên một khu đất rộng và 
cao hơn bản cũ. Sau nhiều tháng khẩn trương thi công, đến nay, mọi thứ cơ bản đã hoàn 
thành và được bàn giao cho người dân. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, đây là bản chịu thiệt 
hại nặng nề nhất với gần 60 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.  

Khi lũ vừa đi qua, bà con phải sống tạm trong những căn lều dựng ven đường. Giờ 
đây, khu tái định cư mới được hoàn thành, người dân đã yên tâm vì không còn phải sống 
trong cảnh tạm bợ. Được chuyển lên vị trí cao hơn, họ không còn lo sợ bị ảnh hưởng bởi lũ 
quét.  

Ông Lường Văn Giai, ở bản Hốc chia sẻ: Về đây, bà con được chính quyền địa 
phương cấp đất, cấp nhà, hỗ trợ giống cây trồng để ổn định cuộc sống. Người dân trong bản 
mong muốn Nhà nước tiếp tục hỗ trợ, tư vấn về các loại cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu 
quả kinh tế cao để bà con ổn định cuộc sống lâu dài.  

Tại bản tái định cư Huổi Liếng, xã Nậm Păm, màu xanh của rau, hoa màu đã bắt đầu 

hiện diện. Vị trí tái định cư do chính người dân trong bản lựa chọn và đề nghị chính quyền 

địa phương cho phép xây dựng nơi ở mới tại đây. Với mặt bằng hơn 5ha, hiện tại, 18 hộ dân 

bị cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn đã chuyển đến ở. Cơ sở vật chất và đường đi bước đầu được 

hoàn thiện. Bà con còn được hỗ trợ vật nuôi để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống.  

Có thể nói, cùng với sự chung tay hỗ trợ của đồng bào cả nước, việc ổn định, sắp xếp 

lại dân cư của chính quyền huyện Mường La đã giúp người dân nhanh chóng ổn định, yên 

tâm xây dựng cuộc sống tại những nơi ở mới. Sau hơn 5 tháng, huyện Mường La đã hoàn 

thành 6 điểm tái định cư cho hơn 170 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Những điểm tái định 

cư được lựa chọn ở những vị trí đảm bảo an toàn và có đầy đủ các điều kiện về đường giao 

thông, nước sinh hoạt, điện lưới. 

Sau khi lũ quét xảy ra, chính quyền địa phương lo lắng sẽ xảy ra tình trạng học sinh 

các cấp bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, động viên kịp 

thời, các bậc phụ huynh ở đây đã yên tâm cho con em mình tới trường. Nhờ đó, sỹ số học 

sinh luôn đảm bảo, học sinh vùng lũ không phải thiệt thòi so với bạn bè ở nơi khác.  

Bà Trần Thị Thúy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Păm cho biết, đầu tháng 

8/2017, nhà trường đã cử giáo viên chia từng nhóm đến các gia đình để động viên phụ 

huynh, học sinh. Đến tháng 01/2018, khi học kỳ 1 kết thúc, nhà trường không phải vận động, 

học sinh đã tự giác đến lớp.  
GÂY DỰNG SINH KẾ LÂU DÀI  

Trận lũ lịch sử không chỉ cuốn trôi nhà cửa mà hệ thống ruộng nước, đất sản xuất, hoa 

màu của người dân cũng bị đất đá vùi lấp. Vì vậy, ngoài việc sắp xếp, ổn định nơi ở, huyện 
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Mường La đã khẩn trương hỗ trợ cây giống, vật nuôi, góp phần ổn định sinh kế lâu dài cho 

bà con.  
Ông Cà Văn Lọc - Phó trưởng bản Huổi Liếng (xã Nậm Păm) cho biết, sau lũ quét, 18 

hộ dân trong bản đã chuyển đến nơi ở mới, bước đầu ổn định về nhà ở. Trong sản xuất, 
người dân được Nhà nước hỗ trợ, đầu tư cây ăn quả và các giống bò, dê sinh sản. Hiện nay, 
các cây ăn quả như bưởi, xoài, nhãn đang phát triển tốt, bà con trong bản cùng nhau chăm 
sóc theo mô hình hợp tác xã. Khi các loại cây trồng cho thu hoạch, lợi nhuận sẽ được chia 
đều cho những hộ gia đình trong bản.  

Có thể thấy rằng, từ những nỗ lực của người dân, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa 
phương, đến nay, cuộc sống người dân vùng lũ đã cơ bản ổn định. Đặc biệt, khi Tết Nguyên 
đán Mậu Tuất đang đến gần, việc chăm lo cho đồng bào vùng lũ lại càng được quan tâm, chú 
trọng hơn.  

Theo Chủ tịch UBND huyện Mường La Nguyễn Đức Thành, về sinh kế lâu dài, huyện 
tập trung hỗ trợ bà con như chia lại đất sản xuất, trồng các loại cây ăn quả. Đến nay, huyện 
đã tập trung trồng được 145ha cây ăn quả, 55ha cây sơn tra. Huyện hỗ trợ 170 con bò, 350 
con dê giống cho các hộ dân nhà bị cuốn trôi hoàn toàn.  

Hiện nay, để chăm lo cho những hộ mất hoàn toàn nhà cửa, đất sản xuất, huyện 
Mường La tập trung các nguồn lực để hỗ trợ mỗi nhân khẩu 15kg gạo trong thời gian một 
năm. Ngoài ra, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện Mường La còn hỗ 
trợ gạo nếp gói bánh chưng và nhu yếu phẩm khác để bà con vui xuân đón tết. 

Sau hơn 5 tháng, huyện Mường La đã hoàn thành 6 điểm tái định cư cho hơn 170 hộ 
dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Nơi ở mới của hơn 90 hộ dân bản Hốc, xã Nậm Păm nằm trên 
một khu đất rộng và cao hơn bản cũ. Sau nhiều tháng khẩn trương thi công, đến nay, mọi 
thứ cơ bản đã hoàn thành và được bàn giao cho người đân. Trong trận lũ lịch sử vừa qua, 
đây là bản chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 60 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Giờ đây, sống 
trong khu tái định cư mới, người dân đã yên tâm. 
 

15. Lê Bền. CHANH LEO NHẮM THỊ TRƯỜNG EU / Lê Bền // Nông nghiệp Việt 
Nam.- Số xuân.- Tr.9. 
 

Bà con đồng bào Thái ở Sơn La đúc rút rằng: Cây ngô từng giúp họ hết cái đói, 

cây mía đã giúp họ hết cái nghèo, còn để làm giàu thì chỉ có cây ăn quả. Năm nay, dù 
chỉ mới năm đầu “leo” lên những bản làng vùng cao Tây Bắc, nhưng cây chanh leo 

đang giúp bà con người Thái ở nhiều bản làng ở Sơn La mở ra triển vọng làm giàu. 
CHANH LEO “LEO” BẢN VÙNG CAO 

Những dải đất lượn sóng bạt ngàn ở các xã Cò Nòi - Chiềng Lương (huyện Mai Sơn) 

từng một thời thống trị bởi cây ngô. Khi Nhà máy Đường Sơn La khởi sắc trở lại, cây mía lại 
lấn dần cây ngô. Thế nhưng bây giờ, ngô, mía đã dần phải rút lui lên những đồi cao, nhường 
lại cho những vườn cây ăn quả bạt ngàn như nhãn, xoài, cam, bưởi, táo... Sức hút từ những 

vườn cây ăn quả cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm ở những vùng thấp của huyện Mai Sơn đang 
dần lan rộng tới những xã vùng sâu, vùng xa hơn của mảnh đất trù phú này. Năm 2017, lần 
đầu tiên ở bản Lạn (xã Chiềng Lương) cũng đã hình thành được một hợp tác xã trồng cây ăn 

quả, với một loại cây trồng còn hết sức mới mẻ đối với bà con người Thái ở đây, đó là cây 
chanh leo. 

Anh Lò Văn Đôi bây giờ đã là Phó giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt của bản Lạn. Vào 
một buổi tối đầu năm 2017, anh được xem tivi phát chương trình giới thiệu về mô hình trồng 
chanh leo tại huyện Mộc Châu do Công ty Nafoods Tây Bắc phối hợp với Liên minh Hợp 
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tác xã tỉnh Sơn La triển khai. Anh lập tức bàn với một số hộ dân trong bản đánh đường tìm 
tới Liên minh Hợp tác xã của tỉnh để hỏi thông tin cụ thể. Với sự hướng dẫn của Liên minh 
Hợp tác xã và hỗ trợ của Công ty Nafoods Tây Bắc, kế hoạch thành lập hợp tác xã để trồng 
chanh leo đã lập tức được bắt tay sau đó. 

Cán bộ kỹ thuật của Công ty Nafoods Tây Bắc được cử về khảo sát kỹ về điều kiện tự 
nhiên để trồng chanh leo ở xã Chiềng Lương, kết quả bất ngờ bởi Chiềng Lương vô cùng 
thuận lợi trồng loại cây này với biên độ nhiệt từ 6 - 320C, đất có độ dày canh tác, độ pH từ 
5,6 - 6,2, đặc biệt chủ động được nguồn nước thường xuyên từ khe suối… Phó giám đốc Lò 
Văn Đôi kể rằng: Được công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cam kết hỗ trợ kỹ thuật từ 
“A đến Z”, lại được hỗ trợ trả chậm tiền giống, thấy quá chắc ăn nên quyết chí vận động các 
hộ dân trong bản tham gia vào hợp tác xã. Kết quả, đã có 18 hộ dân gật đầu góp vốn, tuy 
nhiên chỉ có 8 hộ là dám mạnh dạn đầu tư làm lớn với diện tích trung bình 1ha/hộ, còn lại đa 
số chỉ trồng thử nghiệm vài chục gốc... Không có vốn, vợ chồng anh phải bán tất thảy 6 con 
bò, được hơn 60 triệu đồng, đủ để đầu tư giống, phân và chi phí đào hố, làm giàn cho hơn 
lha chanh leo. 

Anh Lò Văn Thu, một trong 8 hộ dân ở bản Lạn đầu tiên tham gia hợp tác xã thở phào 
kể lại: Lúc đó đã vào khoảng cuối tháng 4/2017, hơn 1ha mía của nhà anh đã tốt ngang thắt 
lưng, nhưng anh vẫn dứt ruột phá mía để đào hố, chôn cột, làm giàn để xuống giống chanh 
leo. Và sự “mạo hiểm có cơ sở” ấy của những hộ dân bản Lạn đã thu về những trái ngọt đầu 
tiên. Chỉ sau 4 tháng xuống giống, từ tháng 9/2017, gần 1ha chanh leo của anh đã đều đặn 
cho thu hoạch. “Thích nhất là loại cây này cho thu hoạch quả liên tục. Trung bình lúc thời 
tiết ấm, chỉ 2 ngày thu hoạch một lần, trời rét thì 5 - 7 ngày/lần, mỗi lần thu trung bình 
500kg. Mới 4 tháng cho thu hoạch đầu tiên, lha chanh leo tôi đã cộng sổ tổng thu được 
khoảng 90 triệu đồng, dự kiến hết năm cũng được 100 triệu. Trừ đi 60 triệu đồng tiền chi 
phí, riêng năm nay đã dư ra được 40 - 50 triệu đồng”, anh Lò Văn Thu phấn khởi. 

Phó giám đốc Hợp tác xã Lò Văn Đôi hồ hởi: Thấy cây chanh leo có hiệu quả, người 
dân khắp các bản lân cận trong xã như Ý Lường, bản Chi, bản Buôm Khoang... đã đồng loạt 
xin đăng ký tham gia vào hợp tác xã. Đến cuối năm 2017, Hợp tác xã Thành Đạt đã có thêm 
35 hộ dân xin đăng ký mới, với diện tích tăng thêm khoảng 20ha. “Năm 2018, ngoài việc 
làm đầu mối chuyển giao kỹ thuật cho bà con, hợp tác xã đã có khoảng 2 tỷ đồng vốn điều lệ 
nên sẽ đầu tư cho các hộ về phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức thu mua cho bà 

con...”, anh Lò Văn Đôi dự tính. 
LẤY HỢP TÁC XÃ LÀM NÒNG CỐT 

Hợp tác xã Thành Đạt của xã Chiềng Lương là một trong hàng chục hợp tác xã trồng 

chanh leo đã và đang được thành lập trong năm 2017 tại Sơn La trên cơ sở liên kết với Công 
ty Nafoods Tây Bắc. Chỉ năm đầu tiên đi vào liên kết sản xuất, những lô quả chanh leo tươi 
đầu tiên của các hợp tác xã như Hợp tác xã Thành Đạt hiện đã được xuất khẩu sang hàng 

chục Quốc gia trên thế giới. 
Nguyễn Thị Thương, nữ kỹ sư nông học còn rất trẻ là một trong hàng trăm kỹ sư, lao 

động trẻ tại chỗ ở Sơn La vừa gia nhập vào Công ty Nafoods Tây Bắc khi công ty lên Sơn La 
đầu tư phát triển cây chanh leo phục vụ chế biến và xuất khẩu. Thương cho biết, chanh leo là 
cây dễ tính, suất đầu tư thấp (trung bình chỉ 60 triệu đồng/ha), lại cho thu hoạch chỉ sau 4 
tháng trồng nên rất thích hợp cho bà con vùng núi có khả năng đầu tư khó khăn, lấy ngắn 

nuôi dài. Chanh leo trồng một lần, khai thác dài hạn với chu kỳ tới 3 năm, trừ chi phí, người 
trồng có thể thu lãi bình quân 200 triệu đồng/ha/năm. Đây là mức lợi nhuận tương đối cao so 
với những cây ăn quả lâu năm khác. 
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Ông Lê Hoài Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc cho biết, năm 2017, 
Nafoods đã thí điểm xây dựng 8ha chanh leo tập trung đầu tiên tại Mộc Châu và đã được cấp 
chứng nhận theo tiêu chuẩn Global - GAP để xuất khẩu những lô chanh leo đầu tiên sang 
một số thị trường có yêu cầu nghiêm ngặt tại châu Âu như Pháp và Thụy Sỹ. Đây là bước 
ngoặt lớn của Nafoods trong chiến lược chinh phục thị trường quả tươi châu Âu.  

Các sản phẩm chủ lực xuất khẩu của Nafoods là các loại nước ép NFC, puree, nước 
cô đặc..., trong đó sản phẩm chủ lực là chanh leo cô đặc. Các sản phẩm của Nafoods hiện 
tại đã xuất khẩu sang 50 nước trên thế giới trong đó thị trường chủ đạo là châu Âu chiếm 
hơn 70% sản lượng xuất khẩu của Nafoods. Sở dĩ Nafoods lựa chọn chanh leo là mặt hàng 
chủ lực vì thị trường châu Âu rất ưa dùng loại quả có hương vị đặc biệt này. 

Xét về kim ngạch xuất khẩu chanh leo, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ ba chỉ sau 
Peru, Ecuador và Brazil. Tuy nhiên, đây là những Quốc gia sản xuất lượng chanh leo lớn 
nhất, nhưng thị trường nội địa của Quốc gia nhiệt đới này đã tiêu thụ hết phần lớn. Chanh 
leo các nước Nam Mỹ trồng là chanh leo vàng, trong khi chanh leo Việt Nam chủ yếu là 
chanh leo tím. Do tính chất hai loại chanh này không hoàn toàn giống nhau nên hai sản 
phẩm này cũng chưa hẳn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn tùy thuộc vào nhu cầu, thói 
quen tiêu dùng tại các nước. 

Xét về chanh leo tím, hiện dư địa để phát triển trên thị trường thế giới vẫn rất lớn bởi 
càng ngày loại chanh này càng được biết đến và tiêu dùng rộng rãi ở các nước châu Âu. Rất 
may, Việt Nam là một trong những vùng trồng cho chất lượng quả chanh leo tím rất tốt trên 
thế giới và đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. - Ông Lê Hoài Hưng, Giám 

đốc Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc. 
 

16. Quốc Định. ẤM LÒNG NGƯỜI DÂN VÙNG BIÊN NGÀY GIÁP TẾT / Quốc 
Định, Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/2/2018.- Số 31.- Tr.8. 
 

Đúng ngày kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), đoàn 
công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã lên thăm, tặng quà và chúc tết cán bộ, chiến sỹ và 
nhân dân 2 xã vùng cao biên giới của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

NHƯ NGƯỜI THÂN ĐẾN VỚI NGƯỜI THÂN 

Không quản đường xa, đoàn công tác do Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam do Chủ tịch Thào Xuân Sùng dẫn đầu đã vượt hơn 300km từ thủ đô lên 

thăm, chúc tết và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc đóng trên vùng biên 

giới của huyện Yên Châu. Những món quà ý nghĩa, những cái bắt tay thật chặt cùng nụ cười 

thắm thiết như người thân đến với người thân. 

Đoàn đã tới thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho các hộ nghèo thuộc 2 xã Phiêng Khoài 
và Chiềng On. Đây là 2 xã đặc biệt khó khăn, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, 

trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ  hộ nghèo cao, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế 

nâng cao đời sống người dân còn thiếu thốn. Bao đời nay, bà con nông dân nơi đây vẫn cần 
cù, chịu khó, một nắng hai sương nhưng đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Việc trang trải 

cuộc sống và đầu tư cho con em đến trường của nhiều hộ gia đình ở 2 xã Phiêng Khoài và 
Chiềng On hầu như vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và tấm lòng của các nhà hảo 

tâm. 

Chị Vì Thị Huôn, bản Nà Dạ (xã Chiềng On) cho biết: Gia đình tôi hoàn cảnh lắm, 
mỗi năm chỉ trông chờ vào ít ngô, sắn trên nương rẫy nhưng không đủ cái ăn cái mặc. Tôi 

với chồng phải đi làm thuê ở ngoài huyện, để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và 
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nuôi con ăn học. Hôm nay gia đình rất vui và phấn khởi khi được đoàn công tác của Chủ tịch 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm hỏi, tặng quà tết. Đầu xuân năm mới này, gia 
đình tôi đã có thêm một khoản để lo cho cái tết đầy đủ hơn. Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà 

nước đã quan tâm và hỗ trợ bà con chúng tôi đón một cái tết ấm cúng cùng người thân trong 
gia đình…”. 

Cùng chung niềm vui với chị Huôn, ông Sồng Lào Tếnh, bản Lao Khô 2, xã Phiêng 

Khoài xúc động cho hay: “Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội Nông dân 

Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu. Được nhận quà tết từ Chủ tịch 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, bà con nghèo trong bản rất cảm 

động. Đâu chỉ có quà, cá nhân Chủ tịch Thào Xuân Sùng còn động viên, chia sẻ nhiều điều 

với bà con…”. 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI BẢO VỆ BIÊN GIỚI 

Trong buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tết, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã thân mật trao đổi, chia sẻ với bà con nông dân 

nghèo nhiều vấn đề xung quanh đời sống sản xuất, sinh hoạt, đoàn kết… Chủ tịch Thào 

Xuân Sùng động viên, thăm hỏi ân tình, mong bà con luôn sống đoàn kết tình làng nghĩa 

xóm, chăm chỉ làm ăn, cố gắng vươn lên thoát nghèo và làm giàu. “Ở miền núi, vùng cao 

biên giới, bà con phải biết tận dụng tiềm năng thế mạnh địa phương, chọn cây trồng, con 

nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập…” - Chủ 

tịch Thào Xuân Sùng chia sẻ. 

Trong chuyến thăm, làm việc tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Chủ tịch Ban Chấp 

hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng và đoàn công tác cũng đã đến 

thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sỹ bộ đội Đồn Biên phòng Chiềng On. Tại đây, Chủ tịch 

Thào Xuân Sùng nghe lãnh đạo đồn biên phòng báo cáo tình hình biên giới và gửi lời chúc 

sức khỏe đến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ. Người đứng đầu Hội Nông dân 

Việt Nam mong cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ 

biên cương của Tổ quốc, nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững 

vàng, sẵn sàng chiến đấu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại huyện Yên Châu, Chủ tịch Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cùng đoàn công tác tới viếng, thắp hương tưởng niệm 

tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại xã Phiêng Khoài. 

“Gia đình tôi sẽ ghi nhớ lời động viên chân thành của Chủ tịch Thào Xuân Sùng. 

Nhất định năm tới, gia đình tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, tăng thêm thu 

nhập, để không phụ lòng mong mỏi của mọi người…”. - Ông Sồng Lào Tếnh, bản Lao 

Khô 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La. 
 

17. Quốc Định. ĐỒNG BÀO VÙNG CAO BẤT NGỜ, PHẤN KHỞI VÌ ĐƯỢC TẶNG 

“TRÂU SẮT” / Quốc Định, Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/2/2018.- Số 32.- 

Tr.8. 
 

Sáng ngày 04/2 - ngày thứ 2 trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào 

Xuân Sùng đã trực tiếp trao tặng 10 máy cày cho nông dân địa phương. Nhận được 

“trâu sắt”, nhiều nông dân đã bất ngờ, phấn khởi khi có phương tiện hiện đại canh tác 

trong mùa sản xuất mới... 
DẠY NGHỀ GẮN VỚI TẠO VIỆC LÀM 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 03 năm 2018 22 

Ngày 04/2, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân 

Sùng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Tại buổi làm 

việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã nghe Hội Nông dân tỉnh Sơn La báo cáo nhanh những kết 

quả công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 

2018... 

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Sơn La là tỉnh miền núi có 

địa hình chia cắt mạnh, cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ 

đến sản xuất nông - lâm nghiệp. Vượt lên khó khăn, năm 2017, công tác Hội và phong trào 

nông dân trong tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, nông dân trong tỉnh đã 

xây dựng được 315 hợp tác xã, tích cực chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả 

sang trồng các loại cây trồng có năng suất, chất lượng cao, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên 

tiến vào sản xuất. Số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng tăng lên. Đến nay, 

toàn tỉnh có 1.109 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 

phát triển trong thời gian tới. 

Chia sẻ với nông dân, Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho rằng: 

Hội Nông dân tỉnh cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ngành để hỗ trợ, 

giúp bà con nông dân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình sản xuất nông 

nghiệp. Hội phải quan tâm dạy nghề, đào tạo nghề và tạo việc làm cho nông dân. Trong dạy 

nghề, tập huấn kỹ thuật cần chú ý ngành nghề phù hợp với trình độ, sở trường của từng đối 

tượng, phù hợp với đồng bào vùng cao. Mỗi ngành nghề đào tạo phải gắn với điều kiện thực 

tế từng địa phương, làm sao phát huy hiệu quả cao nhất, để mỗi nông dân tự vươn lên làm 

giàu bằng chính nghề đã học được... 
CÓ MÁY NÔNG NGHIỆP DỨT KHOÁT THOÁT NGHÈO 

Trong buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng và đoàn công tác Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã trao tặng 10 máy cày cho các hộ hội viên. 

Chủ tịch Thào Xuân Sùng dặn dò bà con nông dân phải sử dụng máy cày làm sao cho hiệu 

quả nhất, bỏ những thói quen sản xuất truyền thống lạc hậu, manh mún, thay thế bằng áp 

dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Từ đó vươn lên thoát nghèo và làm giàu 

ngay trên chính quê hương mình, góp phần đưa cuộc sống được ấm no, hạnh phúc, thúc đẩy 

kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển hơn nữa. 

Trao đổi với Nông thôn ngày nay, ông Lò Văn Phấn - ở bản Mé, xã Mường Bon, 

huyện Mai Sơn - cho biết: Hôm nay tôi rất vui và phấn khởi khi được Chủ tịch Hội Nông 

dân Việt Nam và doanh nghiệp trao tặng máy cày. Từ giờ trở đi, gia đình tôi đã có công cụ 

hữu ích, hiện đại để tăng gia sản xuất và trồng trọt, cải thiện thu nhập cho gia đình. Có máy 

cày này, bà con chúng tôi có thêm động lực vươn lên làm kinh tế thoát nghèo trong thời gian 

tới. 

Cùng chung niềm vui với các hộ gia đình khi được nhận máy cày, ông Lò Văn Toán - 

bản Mọ, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu - cho hay: Tôi rất cảm ơn Chủ tịch Hội Nông 

dân Việt Nam, Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam đã tặng máy cày 

cho gia đình làm kinh tế. Máy cày này rất phù hợp với điều kiện địa hình ở bản vùng cao 

chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm kinh tế, tận dụng tối đa công dụng của máy cày cải 

tạo lại nương rẫy để trồng cây ăn quả, tăng thêm thu nhập cho gia đình, tuyệt đối không 

phụ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đối với bà con chúng tôi... 

Trước khi kết thúc chuyến công tác, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã 

đến thăm các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Sơn La. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt 
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Nam mong rằng, tỉnh Sơn La sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống sản xuất của bà con 

nông dân, có chính sách khuyến khích nông dân hăng hái thi đua sản xuất giỏi... 
 

18. Phạm Hiển. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THỊ TRẤN HÁT LÓT, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: 
PHÁT HUY VAI TRÒ “TUỔI CAO - GƯƠNG SÁNG” / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- 
Ngày 06/2/2018.- Số 21.- Tr.5. 
 

Hội Người cao tuổi thị trấn Hát Lót có 1.873 hội viên, sinh hoạt tại 22 chi hội, 96 tổ 
hội; là cơ sở có đông hội viên nhất của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Hằng năm, Hội tổ chức phát động phong trào thi đua vào dịp tổng kết công tác Hội. 
Nội dung thi đua bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. Quá trình triển khai thực hiện đều phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể. Do vậy, mỗi năm có trên 80% hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”, trong đó 
gần 10% xuất sắc được khen thưởng. Năm qua, có 15 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
7 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi hội trung bình và yếu kém. Toàn Hội kết 
nạp 63 hội viên mới. 

Nguồn lực của Hội được chăm lo phát triển, 100% các chi hội đều có Quỹ Chăm sóc 
và Phát huy vai trò người cao tuổi, số dư 93 triệu đồng. Riêng “Tháng hành động vì người 
cao tuổi Việt Nam”, Hội vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 66,5 triệu đồng. Chân quỹ có 
705 triệu đồng; một số chi hội đạt mức bình quân 1 triệu đồng/hội viên. Phong trào chăm sóc 
người cao tuổi đã vào nền nếp từ nhiều năm qua. Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chế độ của 
Nhà nước đối với người cao tuổi, Hội tặng 127 suất quà nhân “Tháng hành động vì người 
cao tuổi”, số tiền gần 20 triệu đồng. Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, Hội hỗ trợ 
3,6 triệu đồng mổ mắt cho hội viên nghèo. Thăm hỏi 312 người cao tuổi ốm đau, số tiền 19 
triệu đồng. 

Vai trò người cao tuổi được chú trọng phát huy. Có 280 người cao tuổi tham gia công 
tác xã hội như bí thư chi bộ, trưởng, phó và ủy viên các tổ chức đoàn thể, tổ hòa giải ở khu 
dân cư, góp phần tích cực giữ vững sự ổn định chính trị và an ninh trật tự. 538 hội viên sản 
xuất kinh doanh giỏi. Thành lập trên 20 câu lạc bộ các loại hình thể dục dưỡng sinh, ca múa, 
cầu lông, cờ tướng, thơ ca... Gần đây đã thành lập được một Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 
nhau gồm trên 50 thành viên, có triển vọng tốt. 

Các hoạt động của Hội Người cao tuổi thị trấn Hát Lót đã thu hút đông đảo hội viên 
tham gia, mang lại niềm vui và sức khỏe cho người cao tuổi. 
 

19. Việt Hải. VỐN ƯU ĐÃI GIEO SỨC XUÂN TRÊN THẢO NGUYÊN XANH TÂY 
BẮC / Việt Hải // Nông thôn ngày nay.- Ngày 07/2/2018.- Số 33.- Tr.8. 
 

Được biết đến như một điểm nổi bật ở khu vực Tây Bắc với đặc trưng độc đáo 
của vùng thảo nguyên xanh, nhưng huyện Vân Hồ và Mộc Châu (Sơn La) vẫn là những 
huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa còn cao… 

ĐÁP ỨNG NHU CẦU VAY VỐN CỦA HỘ NGHÈO 

Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La 
đã chăm chút các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát 
triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. 

Tại huyện Mộc Châu, dư nợ tín dụng chính sách trong 5 năm qua liên tục tăng. Đến 
hết năm 2017, tổng dư nợ 11 chương trình cho vay đạt trên 313 tỷ đồng, tăng hơn 16% so 
với năm 2016, góp phần giúp hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc Thái, Mông, Mường, Khơ 
Mú… thoát nghèo; giúp trên 108.000 lao động có việc làm mới; cải tạo và xây dựng mới 
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hàng ngàn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Tỷ lệ nợ quá hạn tín 
dụng chính sách trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện nay chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ. 

Đối với Vân Hồ - huyện mới chia tách từ huyện Mộc Châu năm 2013, Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện bước đầu gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất. 
Tổng dư nợ thời điểm nhận bàn giao là 123 tỷ đồng với 10 chương trình cho vay ưu đãi. 
Nhưng qua 4 năm, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vân Hồ đã thành lập được 214 tổ tiết 
kiệm và vay vốn cho trên 10.051 hộ gia đình được vay, tổng dư nợ đến nay đạt trên 257 tỷ 
đồng, với 13 chương trình tín dụng. Nợ quá hạn và nợ khoanh hiện chỉ chiếm tỷ lệ 0,06% 
tổng dư nợ. 

Theo lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vân Hồ, tín dụng chính sách là 
một trong những kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ người nghèo. Điển hình như gia đình anh 
Ngần Văn Liền ở bản Nà Tén, xã Chiềng Khoa, vay 50 triệu đồng từ chương trình tín dụng 
giải quyết việc làm, đầu tư trồng 1,5ha chanh leo giờ đã cho thu hoạch, giúp gia đình anh 
Liền thu nhập gần 60 triệu đồng/tháng. 

Cũng như anh Liền, gia đình anh Sa Văn Đay ở xã Mường Men là một trong những 
hộ nghèo của xã. Năm 2016, gia đình anh vay 30 triệu đồng đầu tư chăn nuôi bò, nhưng 
không may đàn bò chết trong đợt rét đậm, rét hại cách đây 2 năm. Được Ngân hàng Chính 
sách xã hội huyện Vân Hồ tạo điều kiện giúp khoanh nợ từ 3 - 5 năm và cho vay thêm tiền 
khôi phục sản xuất, đến nay gia đình anh đã thu nhập trên 80 triệu đồng/năm từ chăn nuôi, 
trồng trọt… 

BÌNH QUÂN DƯ NỢ 30 TRIỆU ĐỒNG/HỘ 

Tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, hầu hết hộ nghèo và các đối tượng chính sách 
trong tổng số trên 2.500 hộ gia đình của xã đã được vay vốn chính sách với số tiền trên 16 tỷ 
đồng, bình quân dư nợ đạt gần 30 triệu đồng/hộ. 

Bà con còn được cán bộ ngân hàng đến tận nơi hướng dẫn cách quản lý, sử dụng vốn 
vay; cán bộ khuyến nông, hội đoàn thể tư vấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ 
vậy, nguồn vốn ưu đãi đã phát huy hiệu quả rõ rệt, đời sống người dân ngày thêm khấm khá. 

Xã Chiềng Đen vốn nghèo khó trước kia giờ đã trở thành vùng trồng mận có tiếng của 
Sơn La với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50% năm 2010 xuống còn khoảng dưới 3% hiện nay. Đến 
thăm, làm việc và chúc tết tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vân Hồ 
và Mộc Châu mới đây, ông Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân 
hàng Chính sách xã hội đã biểu dương những nỗ lực của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 
Mộc Châu và Vân Hồ đạt được trong năm 2017 và 15 năm qua. Ông Thắng cũng yêu cầu 
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La chỉ đạo các đơn vị, trong đó có Ngân hàng Chính 

sách xã hội huyện Mộc Châu và Vân Hồ, ngay từ đầu xuân 2018 tập trung giải ngân cho vay 
hộ nghèo để kịp thời sản xuất vụ đông xuân; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận ủy thác 
trên địa bàn rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách… 
 

20. Đức Tuấn. TẾT SỚM NƠI VÙNG LŨ MƯỜNG LA / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 

07/2/2018.- Tr.4. 
 

Sau hơn 5 tháng xảy ra trận lũ quét lịch sử, nhiều nơi trong huyện Mường La 

(Sơn La), đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ở nơi lũ quét đi qua, tổn thất nặng nề về người 

và tài sản, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, cuộc sống của người dân gặp vô vàn khó khăn. 

Nhưng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay, góp sức sẻ chia 

của cộng đồng, cuộc sống của người dân nơi đây đang dần ổn định trở lại. 
HỒI SINH SAU LŨ 
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Chúng tôi trở lại huyện Mường La vào những ngày đầu năm 2018, khi Tết Nguyên 
đán đang cận kề. Hậu quả trận lũ quét lịch sử đang tiếp tục được khắc phục. Những bãi đá 
cuội, ụ đất, hàng loạt cây cối gãy đổ kéo dài gần chục cây số trên dòng suối Nậm Păm sau lũ, 
giờ đây đã được dọn dẹp. Cầu Nậm Păm nối tỉnh lộ 109 bị lũ đánh bật hai mố cũng đã được 
sửa chữa và nâng cấp. Hàng trăm ngôi nhà tiền chế của đồng bào vùng lũ lợp tôn đỏ, xen 
trong mầu vàng của đất, mầu xanh của cây. Cuộc sống nơi đây đang hồi sinh. 

Phó chủ tịch UBND huyện Mường La Mùa Thị Sinh đưa chúng tôi đến thăm xã Nậm 
Păm là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ. Ðồng chí Mùa Thị Sinh cho biết: 
Huyện Mường La có 9 trong số 13 xã, thị trấn bị ảnh hưởng trận lũ, 16 người chết và mất 
tích, 15 người bị thương, gần 600 ngôi nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại lên tới hơn 705 tỷ 
đồng. Riêng xã Nậm Păm có 11 bản, thì bảy bản bị ảnh hưởng lũ, trong đó, ba bản Hua Nặm, 
bản Huổi Liếng và bản Hốc gần như bị xóa sổ. Tan hoang sau trận lũ, câu hỏi đặt ra liệu 
người dân có sống nổi khi đất đai, ruộng vườn, nhà cửa đều bị tàn phá. Nếu di chuyển thì 
phương án bố trí dân thế nào, quỹ đất chật hẹp tính toán ra sao? Phương án di chuyển xã 
Nậm Păm cần nguồn ngân sách lớn, khối lượng công việc rất phức tạp, không dễ giải quyết. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Huyện ủy Mường La đã phải họp bàn, tham khảo ý kiến 
các nhà khoa học, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Cuối cùng thống nhất 
phương án bố trí quy hoạch, sắp xếp dân cư tại chỗ, tìm cách tồn tại hòa nhập với thiên 
nhiên. Ðồng chí Mùa Thị Sinh giải thích: Mục tiêu Mường La đặt ra là phải bảo đảm nguyên 
tắc ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Huyện Mường La đã tính toán hết các yếu tố 
liên quan đến đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, nhà ở, cơ sở hạ tầng… Suốt thời gian qua, 
huyện đã tập trung khắc phục hậu quả trận lũ. Có những việc giải quyết ngay đã được xử lý, 
nhưng cũng có việc cần phải có thời gian. 

Ngay sau cơn lũ, cùng với việc lo làm trường lớp học cho con em của đồng bào dân 
tộc thiểu số đến trường, huyện Mường La đã triển khai đồng loạt các công việc nhằm ổn 
định đời sống sản xuất cho bà con. Những ngày đầu, huyện đã huy động hàng nghìn người, 
với 72 nghìn ngày công, 45 máy móc, thiết bị máy móc vận chuyển lương thực, thực phẩm, 
làm đường giao thông, sửa chữa hệ thống điện, nước, dọn dẹp hậu quả trận lũ. Ðến nay 
huyện Mường La đã san ủi được 471 nền nhà, xây dựng xong 175 nhà tiền chế bàn giao cho 

người dân đưa vào sử dụng. Nhà được thiết kế bằng sắt, rộng 42m2, nền xi măng, lợp và 

thưng bằng tôn, trị giá hơn 70 triệu đồng mỗi căn. Tổng nguồn bố trí, sắp xếp ổn định bảy 
điểm khu dân cư vùng lũ đã lên tới 130 tỷ đồng. Theo kế hoạch, hơn 245 hộ có nhà bị lũ 

cuốn trôi đều được hỗ trợ xây dựng nhà tiền chế. Những hộ nhà bị hỏng hoặc phải di chuyển 
khẩn cấp được huyện hỗ trợ làm nền nhà và phần kinh phí di chuyển. 

Chủ tịch UBND xã Nậm Păm Lò Văn Cần kể câu chuyện thú vị, rằng sau cơn lũ để 

lấy đất làm đường, làm nền nhà, người dân trong xã đã hiến hơn 42ha đất để quy hoạch bố trí 

dân cư. Riêng ở bản Hua Nặm, bà con đã hiến bảy héc-ta đất ruộng lúa vừa mới cày phá đi 
để san ủi làm nền nhà. Sự hy sinh, san sẻ của đồng bào cùng với số tiền, hiện vật quyên góp 

đã được huyện Mường La quản lý chặt chẽ, bàn bạc công khai, dân chủ, phân bổ đúng đối 
tượng. Cách thức khắc phục hậu quả lũ đã khơi được lòng dân, chính điều đó đã tạo nên sức 

mạnh để Mường La vượt lên lũ dữ. 
BẢN NGHÈO ĐÓN XUÂN 

Gặp trưởng bản Nong Bẩu Sùng A Thang ở khu nội trú trung tâm xã Nậm Păm, nghe 

câu chuyện vượt lũ để đưa con em đến trường mới thấy cảm phục. Ở đây đường ôtô đã bị lũ 
cuốn trôi, bố mẹ phải đưa con em đến trường, giao tận tay cô giáo mới yên tâm. Nhiều gia 

đình sau lũ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không một hộ dân nào để con em phải nghỉ học. 
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Số học sinh năm học này của cả ba cấp học ở đây đạt 1.166 cháu. Riêng học sinh tiểu học 

Nậm Păm tăng so năm học trước ba cháu. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Păm Trần Thị 
Thúy giải thích: Ðồng bào ở đây rất hiếu học, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng cho con đến 

trường. 
Ði đến đâu hỏi, người dân trong vùng lũ đều trả lời: Mừng nhất là đã làm được nhà và 

khôi phục được sản xuất. Trong các đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ bà con vùng lũ, Hiệp hội 
Hóa chất nông nghiệp Hà Nội đăng ký tài trợ giống bưởi da xanh. Sau khi nghiên cứu khí 
hậu, thổ nhưỡng cho thấy vùng Nậm Păm có thể phát triển cây ăn quả. Từ điều kiện thực tế 
đất dốc, nhiều đá, huyện Mường La đã vận động bà con chuyển đổi sản xuất sang trồng cây 
ăn quả, chăn nuôi gia súc và quản lý bảo vệ rừng. Chủ trương này trùng hợp với nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc là hướng làm ăn hiệu quả, 
bền vững. Việc trồng cây ăn quả ở đây tuân thủ theo quy trình chặt chẽ, kỹ thuật trồng mỗi 
cây cách nhau năm mét, giống bảo đảm chất lượng, được lựa chọn kỹ, hố đào theo quy cách, 
bón phân lót trước khi trồng. Chỉ khi nào cây sống, lên xanh tốt mới bàn giao cho bà con 
chăm sóc. Theo quy hoạch, Mường La sẽ trồng 202ha cây ăn quả, đến nay đã trồng được 
147ha, trong đó 75ha xoài, 24,7ha nhãn, hơn 45ha bưởi da xanh. Nhờ trồng kịp thời đúng vụ 
mưa, cây ăn quả của bà con vùng lũ Mường La đã lên xanh tốt. 

Ðến thăm bà con dân tộc La Ha bản Huổi Liếng, ở đây có 37 hộ dân. Theo nguyện 
vọng của bà con, huyện đã di chuyển toàn bộ lên địa điểm mới tại khu đồi Huổi Uông. Ngay 
đầu bản mới, gần sáu héc-ta giống bưởi Diễn đã lên xanh tốt, có cây cao gần đầu người. 
Theo tính toán, mỗi hộ sẽ được giao từ 70 đến 100 cây bưởi, nếu biết cách chăm sóc, sẽ cho 
thu hoạch tốt và mang lại thu nhập khá cao. 

Những ngày ở Mường La, chúng tôi còn được tham dự chương trình “Tết vì người 
nghèo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND huyện Mường La tổ 
chức, với mục đích tết sớm cho đồng bào vùng lũ Mường La. Hơn 50 tình nguyện viên Hội 
Chữ thập đỏ thị trấn huyện Mường La tham gia gói 230 cái bánh chưng, nấu ngay tại sân 
UBND huyện làm cho không khí tết sớm ở Mường La ý nghĩa. Tại buổi giao lưu văn nghệ, 
100 suất quà cùng một cặp bánh chưng xanh đã được trao cho 100 hộ gia đình nghèo vùng 
lũ. Bí thư Chi bộ bản Hua Nà - Quàng Văn Pấu đã thay mặt bà con vùng lũ cảm ơn Ðảng, 
Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, động viên kịp thời, giúp đỡ 
hiệu quả để người dân vùng lũ huyện Mường La vượt qua khó khăn. 

Với người dân vùng lũ Mường La, tết được hiểu một cách đơn giản, cụ thể là ngôi nhà 
để ở, nguồn nước sạch để uống, ruộng vườn cây cối xanh tươi, đơm hoa kết trái. Trải qua 
cơn lũ lịch sử, cuộc hồi sinh nơi đây được bắt đầu như thế, kết nối tình người ấm áp và nhân 
thêm nhiều niềm vui mới cho bà con các dân tộc thiểu số vùng cao này. 
 

21. Đức Tuấn. CHUYỆN BÊN CÂY ĐÀO TÔ HIỆU / Đức Tuấn // Người cao tuổi.- 
Tháng 2/2018.- Số 252.- Tr.8, 10. 
 

Đã nhiều lần vào thăm Di tích Nhà tù Sơn La, nhưng cảm giác của tôi hôm nay thật lạ, 
có lẽ bởi khoảnh khắc mùa xuân, cái không khí “Hẹn với non sông đưa mới lại/ Mở toang 

cửa ngục đón xuân vào” (Câu đối mừng xuân 1942 của đồng chí Tô Hiệu) của những người 
cộng sản trong tù năm xưa vẫn còn phảng phất đâu đây. 

Chị Cao Thị Dung, Trưởng phòng Di tích Bảo tàng tỉnh Sơn La người giữ khá nhiều 

câu chuyện thú vị về Nhà tù Sơn La. Bên cây đào Tô Hiệu, giọng nhẹ nhàng, truyền cảm, chị 
kể: Nhà tù Sơn La xây dựng năm 1908. Lợi dụng vùng rừng núi xa xôi, cách trở, biệt lập với 
bên ngoài, thực dân Pháp những tưởng nơi “rừng thiêng nước độc” này sẽ làm nhụt ý chí đấu 
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tranh của những người yêu nước. Trong tình thế không thể liên lạc được với Trung ương 
Đảng và bị cô lập giữa chốn lao tù khổ sai, nhưng những người cộng sản vẫn hướng về 
Đảng, tổ chức hoạt động bí mật... 

Vào cuối tháng 12/1939, các đảng viên trong tù đã thảo luận về việc thành lập tổ chức 
cơ sở Đảng. Ban chi ủy lâm thời, gồm 10 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí 
thư Chi bộ. Đến tháng 02/1940, chi bộ chuyển thành chính thức, do đồng chí Trần Huy Liệu 
làm Bí thư, đồng chí Tô Hiệu làm Ủy viên. Chi bộ đã đề ra 5 nhiệm vụ công tác lớn, trong 
đó xác định việc đào tạo, huấn luyện lý luận Mác - Lênin, nâng cao phương pháp đấu tranh 
cách mạng cho đảng viên. Xây dựng và phát triển các tổ chức quần chúng cách mạng bên 
trong và ngoài nhà tù. Từ chủ trương đúng đắn, hoạt động của chi bộ được tổ chức chặt chẽ 
nên một thời gian ngắn, phong trào yêu nước, đấu tranh cách mạng ở Sơn La đã lan tỏa, phát 
triển đến nhiều vùng. Đầu năm 1943, chi bộ đã giác ngộ và gây dựng được hai cơ sở cách 
mạng đầu tiên là tổ chức: “Mú nóm chất mương”, tiếng Thái là “Hội người yêu bản mường”. 
Chính người thanh niên dân tộc Thái có cảm tình với cách mạng là anh Lò Văn Giá đã dẫn 
đường cho các đồng chí: Nguyễn Lương Bằng, Lưu Đức Hiểu, Trần Đăng Ninh, Nguyễn 
Văn Trân vượt ngục thành công. 

Tôi đã đến thắp hương và thăm Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lò Văn Giá, được 
trang trọng đặt tại bản Cọ, xã Chiềng An (thành phố Sơn La), quê hương anh. Đến thăm cụ 
Lò Văn Sôn, 93 tuổi ở bản Tông Panh, xã Chiềng Xôm, cách thành phố Sơn La 5km. Cuộc 
đời và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của cụ Sôn là cả một câu chuyện dài thú vị. 
Năm 1940, tròn 20 tuổi, cụ bị Pháp bắt đi lính làm cai ngục ở Nhà tù Sơn La. Nhờ đồng chí 
Khuất Duy Tiến, đồng chí Phạm Hảo và nhiều đồng chí khác trong Chi bộ Nhà tù Sơn La 
tuyên truyền, giác ngộ, cụ đã trở thành tai mắt của chi bộ. Cụ là người tham gia giành chính 
quyền Cách mạng tháng Tám (ngày 26/8/1945), tại đồi Khau Cả. Sau này, cụ tham gia chỉ 
huy nhiều trận đánh, lên đến chức Trưởng ban Quân quản tỉnh Điện Biên, Tỉnh đội trưởng 
Sơn La, v.v. 

Biến nhà tù trở thành trường học đấu tranh cách mạng, Chi bộ Nhà tù Sơn La ra đời, 
có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho anh em trong tù. 
Nhiều người vào đây chưa biết chữ, sau một thời gian được tổ chức giúp đỡ đã đọc thông 
viết thạo. Có người còn học tiếng Pháp, tiếng Trung, nói được tiếng dân tộc Thái, nên sinh 
hoạt của tù nhân giai đoạn này rất sôi nổi, luôn đặt niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. 
Nếu giai đoạn 1930 - 1939, tháng nào cũng có tù nhân chết, do tra tấn hoặc thiếu điều kiện 
chăm sóc thuốc men, thì giai đoạn 1940 - 1945, số tù nhân chết trong tù giảm hẳn. Theo một 
số đồng chí lão thành cách mạng kể lại, anh em tù nhân từ chỗ đấu tranh tự phát đến tự giác, 
từ chỗ không có tổ chức đến có tổ chức Đảng, ai cũng ý thức rèn luyện chăm sóc sức khỏe 
để sống, sớm trở về với cách mạng. Trong tổng số 1.013 người bị giam tại Nhà tù Sơn La, 
hiện nay Bảo tàng tỉnh Sơn La đã sưu tầm được 250 hồ sơ gốc của tù nhân, danh sách 63 liệt 
sỹ,... 

Những câu chuyện về một thời kỳ đấu tranh cách mạng tại Nhà tù Sơn La cho thấy 
hoạt động của Đảng ta thật sinh động; ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của các chiến sỹ 
cách mạng thật đáng tự hào. Ngay trong lòng địch, mặc dù bị tra tấn, tù đày dã man, thâm 
độc, người cách mạng vẫn khao khát sống, chiến đấu để trở về với tổ chức, với Đảng. 
 

22. Thanh Hà. SƠN LA - KHÚC HÁT GIỮA MÂY NGÀN / Thanh Hà // Đại biểu nhân 
dân.- Ngày 11/2/2018.- Số 42.- Tr.1, 3. 
 

Thật ngỡ ngàng trước sự tìm tòi, kiên định của đất, của người Sơn La. Giữa mây 
ngàn luôn vững tin, xua đi cái khó, cái lạc hậu và âm thầm, quyết liệt với cuộc chiến ma 
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túy. Mộc Châu, Sơn La thực sự đang dang rộng vòng tay vẫy gọi đầu tư. Sự hấp dẫn và 
bùng nổ chất chứa mùa xuân đang về. Một năm tràn đầy khát vọng. 

Tiếng tôi vang rừng núi 
Sao không ai trả lời… 
Khúc hát chợt vút lên giữa thung lũng Nà Ka như tiếng gọi xao xuyến giữa lưng 

chừng núi, lưng chừng mây. Tiếng hát quyện vào vách núi, gửi vào trong mây, len lỏi theo 
bước chân cô gái Thái, Mông… giữa rừng mơ, rừng mận. 

Mùa này hoa mận nở trắng trời đông. Cái rét ngọt hơn trên mỗi nhành lá. Gió ngàn 
khẽ đưa những đám mây qua mau cho tia nắng vàng ló ra sưởi ấm mỗi cánh hoa. Và những 
dãy núi sừng sững vang vọng câu chuyện tình đôi lứa mải miết tìm chiếc khăn piêu trong 
hương mận dịu dàng… “Thôi đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn piêu 
đây”. Tấm khăn piêu này đây của chàng trai, cô gái bản đã điểm thêm màu trắng hoa mận 
như tấm thảm chất chứa ước nguyện xua đi đói nghèo hiển hiện trong lòng núi. 

Chen mình vào rực đỏ áo váy những mẹ, những em, những cô gái Mông hồn nhiên, 
thẹn thùng, tôi đi trong cơn say của trời, đất, núi rừng, trong cái tết sớm người Mông theo 
đến điểm văn hóa xã Tân Lập, huyện Mộc Châu… Tiếng cười đùa nô nức, reo vui trong trò 
ném pao, trong điệu hát mênh mang và trong tiếng hò reo cổ vũ bóng đá râm ran lòng núi. 
Và những con số thống kê phát triển kinh tế - xã hội 2017 mà Phó chủ tịch Hội đồng nhân 
dân huyện Mộc Châu Nguyễn Trường Chinh đưa cho tôi bỗng nhòa đi trong ánh mắt, nụ 
cười rạng rỡ, trong sắc đỏ uyển chuyển khắp núi rừng. Chính sách đi vào cuộc sống ở đây, 
trên mỗi gương mặt rạng ngời. 

Thật xúc động khi đứng trên thảo nguyên Mộc Châu mênh mông. Đồi chè Ô Long 
xếp hình trái tim yêu thương ôm trọn cả núi rừng. Trái tim của Mộc Châu đâu chỉ có chè! 
Huyện biết đấy, tỉnh biết đấy, đất dốc màu mỡ, khí hậu trong lành đang trăn trở cùng đồng 
bào trên con đường kinh tế hộ đến hàng hóa là cuộc cách mạng nhận thức, tập quán sản xuất. 
Cuộc cách mạng xanh của Mộc Châu những năm tháng qua đi đang đơm hoa kết trái với 
những vườn nhiệt đới, những rừng chanh leo, rừng mận, rau củ quả… cho tiêu dùng và xuất 
khẩu; những đàn bò sữa, gia súc căng tròn. Thật ngỡ ngàng trước sự tìm tòi, kiên định của 
đất, của người Sơn La. Giữa mây ngàn luôn vững tin, xua đi cái khó, cái lạc hậu và âm thầm, 
quyết liệt với cuộc chiến ma túy. Mộc Châu, Sơn La thực sự đang dang rộng vòng tay vẫy 
gọi đầu tư. Sự hấp dẫn và bùng nổ chất chứa mùa xuân đang về. Một năm tràn đầy khát 
vọng. 

Lặng lẽ đến Sơn La vào chiều cuối đông, chúng tôi ẩn mình trong những câu hỏi 

mang theo về vai trò người đại biểu nhân dân. Và bất ngờ đến khi Phó chủ tịch Thường trực 
Quốc hội Tòng Thị Phóng biết sự có mặt của chúng tôi trong thành phố căng tràn sức xuân. 
Một chút lo lắng khi được Phó chủ tịch gặp gỡ trong lúc đi tác nghiệp. Và chẳng thể nói 

được gì hơn trong ấm áp niềm vui. Thân tình, gần gũi, không khoảng cách, Phó chủ tịch ân 
cần cho các nhà báo chúng tôi biết thêm về những nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Sơn 
La, về con đường phát triển kinh tế - xã hội, khát vọng vươn lên của đất và người nơi đây. 

Trong câu chuyện chất chứa đầy cảm xúc, Phó chủ tịch chia sẻ, đồng bào chân thành lắm, 
nhân văn trong từng ứng xử. Họ ghét ăn trộm nhưng khi xử phạt cũng có cách riêng. Nếu 
trộm chuối chín thì phạt nhẹ hơn trộm chuối xanh. Chuối chín mà không mang về thì nó 
cũng rụng mất. Luật tục đấy…! 

Chỉ vậy thôi mà tôi học được nhiều điều. Xuất phát từ tấm lòng để đến được tấm lòng 
nên khi truyền đạt cái mới là khi cái bụng đồng bào có ưng, có thuận theo thì khi ấy chính 
sách mới đi vào cuộc sống. Muốn chuyển đổi cây trồng thì trước hết không thả rông trâu bò, 
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gia súc. Sớm đấy! Gian nan đấy! Vì quen thế rồi! Đây không thể đơn thuần là mệnh lệnh 
hành chính mà ở nhận thức của bà con. Phải kiên trì và rồi cùng làm với bà con, thuận theo 
đất, theo khí hậu từng vùng mà chọn cây. Chanh leo ở Mộc Châu, Thuận Châu; xoài ở Yên 
Châu; nhãn, na hoàng hậu ở Quỳnh Nhai, Sông Mã; cam, quýt ở Phù Yên… Cứ thế, cứ thế 
tiến lên từng bước vững vàng. Giờ nghị quyết chuyển đổi nông nghiệp đơm hoa kết trái thì 
đã nghĩ đầu ra trước rồi. Như vậy sản xuất mới vững bền. Mới đây thôi, Phó chủ tịch đã về 
dự lễ khởi công nhà máy chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao ở Vân Hồ. 
Công nghệ Đức, Italy sẽ mang trái ngọt Sơn La đi khắp mọi miền đất nước và ra với thế giới. 
Bà con mừng vui lắm, không sợ quả chín rơi rụng trong vườn, rồi khi chặt cây này, khi trồng 
cây kia trong cái vòng luẩn quẩn tự cung, tự cấp. 

Sơn La vẫn còn nhiều cái khó. Đồng bào Hòa Bình, Sơn La ở lòng hồ sông Đà di dân 
vẫn còn vất vả lắm; tiền trồng rừng đầu nguồn còn chậm khi qua ngành điện chi trả cho dân, 
Phó chủ tịch trầm ngâm. Và các nhà báo nên đến lòng hồ ở Quỳnh Nhai đi, nên đến thung 
lũng Nà Ka đi… Lời dặn dò của Phó chủ tịch thúc giục chúng tôi vội vã ra đi khi khúc hát 
quê núi Sơn La đón Bác về vọng lại.  “Sơn La, Sơn La - quê ta miền núi cao/ Nắng bừng lên 
soi sáng khắp bản mường/ Sơn La vui sao được đón Bác Hồ về/ Lúa ngô như được tưới thêm 
nắng ấm/ Đất đá khô cằn như được mưa tắm mát/ Dân bản ấm no cùng chung xây cuộc 
đời… (Thơ: Tòng Thị Phóng; Nhạc: Hồ Hữu Thới). 

Mặt trời chiều nghiêng về Tây, chúng tôi theo chân Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân 
tỉnh Nhâm Thị Phương đi giám sát việc thực hiện Nghị quyết 57 về chính sách hỗ trợ phát 
triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm. Nếu 
bạn còn chút băn khoăn về “ông Hội đồng” chỉ nói trên giấy thôi hãy theo chân đoàn giám 
sát. Rẽ sóng, chiếc ca nô đưa đoàn tới từng đảo nhỏ giữa lòng hồ mênh mông. Bước chân 
thoăn thoắt, khẳng khái của chị mang theo niềm tin của đại biểu nhân dân. Đếm từng gốc 
nhãn, gốc na đang ươm mầm; xem từng con bò giống nhồm nhoàm gặm cỏ trong trang trại 
thơm mùi đất mới... trao đổi với xã viên bằng tiếng Thái mà chúng tôi chưa kịp hiểu thì tiếng 
cười hồn hậu đã vang vọng núi rừng. 

Khảo sát thực địa, tranh luận thẳng thắn, truy vấn đến cùng bằng những con số cụ thể 
với Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, Giám đốc các hợp tác xã thủy sản Hương Tuyên 
ngay tại nơi hỗ trợ tư vấn sản xuất. Chính sách hỗ trợ 50% mua lồng cá dân đã nhận đủ 
chưa? Lồng cá có bảo đảm chất lượng, số lượng không...? Hay tạo điều kiện phát triển sản 
xuất bằng “vốn mồi” hỗ trợ 30% lãi suất, hợp tác xã đã hướng dẫn dân làm chưa... đâu là 
vướng mắc? Hạ tầng đất đai theo luật thì hỗ trợ làm kho đông lạnh thế nào, hợp tác xã kiến 
nghị đi... Cứ ngỡ công việc quyết là ban ngành từ UBND huyện “trình bẩm” lòng vòng lên 
ban, ngành của  tỉnh, UBND tỉnh rồi mới ra Hội đồng. Vậy mà, qua giám sát, vướng mắc 
được chuyển trực tiếp đến Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh với giải pháp rõ 
ràng, thuyết phục. Và dường như con đường làm quyết sách sáng rõ và ngắn lại bao lần. Có 

lẽ vì nghị quyết Hội đồng nhân dân được xây dựng ngay trên “thực địa”, thuyết phục, hợp 
lòng dân, thấy được nguồn lực và đúng luật. 

Tới Quỳnh Nhai, đứng trên đỉnh núi Chiềng Phung, thu vào tầm mắt là một vùng trời, 

nước mênh mông như Hạ Long muôn màu. Những đỉnh núi xưa cao vời vợi giờ nước vây 
quanh như đảo nhỏ giữa mênh mông gương hồ. Chút băn khoăn trong nỗi lòng khi đồng bào 
quen sống theo triền sông di dời lên đây thì những đứt gãy văn hóa hay phương thức sản 
xuất là điều khó tránh khỏi. Câu trả lời cứ dần dần gợi mở theo bước chân “ông Hội đồng”. 
Đến Đền Nàng Han bên đỉnh núi ở Chiềng Phung, dâng lên các vị thần linh nén hương kính 
cẩn. Ra tới giếng thần, chúng tôi xin một gàu nước mát thoa lên khuôn mặt nhòe đi. Một 
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dòng nước mát lạnh chạy khắp người. Đền thờ này trước kia ở phía dưới lòng hồ, nơi con 
sông, con suối đổ về cho ngày hội gội đầu của đồng bào Thái. Nay hồ dâng nước cho điện, 
Đền chuyển về đây và giếng thần lấy nước núi rừng để đồng bào mở Lễ hội gội đầu trên đất 
mới. Văn hóa tiếp nối tự nhiên đầy lòng trắc ẩn từ sự quan tâm đến đời sống tinh thần của 
đồng bào vậy đó! 

Khi trời chập choạng tối, chúng tôi tới xã Chiềng Bằng nơi có nhiều hợp tác xã phát 
triển nuôi cá lồng bè. Các loại cá nuôi thật phong phú: Cá chép, cá mè, cá rô phi hay cá lăng, 
cá nheo, chạch chấu... Đêm lẳng lặng ập về im ắng mặt hồ, những ánh đèn lồng cá giăng 
giăng, lấp lánh như sao sa giữa vùng trời núi mênh mông. Thỉnh thoảng, tiếng cá quẫy lách 
tách như chào đón những vị khách quý. Dừng chân trên chiếc bè nổi cùng bà con ra sức hút 
cho mình một chút rượu cần, men rượu thơm ngọt thấm dần, thấm dần trong những câu 
chuyện xôn xao. Chủ nhiệm Hợp tác xã Lò Văn Muôn cảm ơn các vị khách! Không, người 
cảm ơn phải là chúng tôi. Thật lâu lắm mới đến được với bà con Quỳnh Nhai - “thủ phủ” di 
dân tái định cư. Khi mà những giọt nước mắt nhớ quê, những giọt mồ hôi mặn chát nhỏ 
xuống từng nhát cuốc trên vùng đất mới đã qua đi, cái khó, cái khổ đã ở sau lưng để dành đất 
cho thủy điện và đến đất mới với niềm tin, ý chí kiên cường… Vậy đó, niềm vui chung cứ 
lây lan trong lời chào mời chén rượu, lời chúc một năm mới tốt lành thật chân thành biết bao. 

Và khúc hát giữa mây ngàn lại vang xa. “Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai chào 
đón xuân về/ Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa/ Ngập ngừng bên 
suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn/ Bâng khâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca 
rộn vang...”. 

 
 
 




