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01. PV. DU NGOẠN NGÀY XUÂN DỌC CHIỀU DÀI ĐẤT NƯỚC / PV // Tạp chí Con 

số và sự kiện.- Tháng 01+02/2018.- Số xuân.- Tr.82-83. 
 

Cùng các giá trị lịch sử văn hóa lâu đời, Việt Nam được thiên nhiên ưu ái ban 

tặng nhiều cảnh đẹp kỳ vỹ và độc đáo. Cứ mỗi độ tết đến, khi cánh én chao nghiêng bay 

liệng trên bầu trời trong xanh, khắp chiều dài đất nước lại bừng lên sắc xuân làm xao 

xuyến lòng người. 
CAO NGUYÊN MỘC CHÂU 

Nằm ở vùng Tây Bắc của đất nước, cao nguyên Mộc Châu mang dáng vẻ đôi mắt 

huyền ảo của nữ sơn cước với vẻ đẹp bao la, khoáng đạt và thơ mộng, làm đắm say bao hồn 

du khách. Những ngày xuân sau tết, khi nắng bắt đầu ấm dần lên cũng là lúc những tán mận, 

cành mơ và những cánh đồng cải bung hoa trắng muốt khiến cả đất trời ở cao nguyên Mộc 

Châu như được khoác lên một chiếc khăn choàng trắng trang nhã và tinh khiết. Nếu những 

cánh hoa rừng nơi cao nguyên Mộc Châu khắc họa một khung cảnh tươi mới, thơ mộng thì 

những đồi chè xanh mướt, mênh mông, bát ngát đem lại cho du khách một cảm giác thư thái 

và yên bình đến lạ kỳ. 

Đến với cao nguyên Mộc Châu những ngày đầu xuân, du khách sẽ được hòa mình vào 

không khí tưng bừng của Lễ hội khai hạ đầu năm, điệu múa khèn của người H’Mông, người 

Thái và thưởng thức chén rượu ngô mà đượm hương vị lòng hiếu khách của đồng bào dân 

tộc trong khắp các bản làng… 
 

02. PV. NHỮNG ĐIỂM NGẮM HOA CẢI ĐẸP Ở MỘC CHÂU / PV // Tư vấn tiêu 

dùng.- Tháng 02+03/2018.- Số xuân.- Tr.61. 
 

BẢN BA PHÁCH 

Con đường dẫn vào bản Ba Phách những ngày đầu đông được tô điểm thật lộng lẫy 

bởi những cánh đồng cải chạy dọc hai bên đường. Bước đến đây, ta có cảm giác như mình 

đang lạc vào một khu vườn chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Hoa cải nở trắng cả 

một vùng, xen lẫn vài ba con đường đất đỏ gập ghềnh và lác đác mấy căn nhà của người dân. 

Đúng với danh xưng “thiên đường hoa cải” ở Mộc Châu, bản Ba Phách chính là một trong 

những địa điểm chụp hình cực kỳ tuyệt vời cho những ai yêu thích “sống ảo”. 
BẢN ÁNG 

Nằm giữa rừng thông rộng lớn, những cánh đồng hoa cải ở bản Áng khiến không ít 

người mê mẩn vì vẻ đẹp “hiếm có khó tìm” của mình. Nằm e ấp nơi chốn núi rừng có phần 

heo hút, vườn cải ở đây được người dân trồng chủ yếu để phục vụ du lịch nên có diện tích 

khá nhỏ so với những địa điểm ngắm hoa khác. Tuy vậy, sức hút của địa điểm này lại không 

hề thua kém so với bất cứ nơi nào. Tại đây, khách du lịch có thể thoải mái vào vườn chụp 

hình đồng thời tìm hiểu và khám phá những nét văn hóa độc đáo của người dân tộc Thái. 
BẢN THUNG CUÔNG 

Những vườn hoa cải ở bản Thung Cuông bắt đầu nở vào độ cuối tháng 10. Đây cũng 

là vườn cải nở sớm nhất ở Mộc Châu. Đến với Thung Cuông, du khách không chỉ được 

khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của những vườn cải có diện tích lên đến vài hecta mà còn được 

người dân tộc bản xứ đón tiếp rất nhiệt tình. Khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng những 

luống cải chạy đến hút tầm mắt, có khi bao trọn cả một quả đồi rộng lớn. Đây thực sự là một 

trải nghiệm tuyệt vời mà bất cứ ai đặt chân đến Mộc Châu đều nên thử ít nhất một lần. 
BẢN BÚA 
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Hoa cải bản Búa dường như đã trở thành một đặc sản đậm chất Mộc Châu được nhiều 

người biết đến. Con đường cải trắng ngút ngàn ở nơi đây chắc chắn sẽ đốn gục bất cứ ai có 

dịp đi qua. Chỉ cần đứng yên một chỗ và phóng tầm mắt ra xa, có cảm tưởng màu hoa trắng 

muốt ấy như đang chiếm lấy cả một vùng trời rộng lớn mà ta không thể nào nhìn thấy điểm 

kết thúc. Được biết, bản Búa cũng chính là một trong những địa điểm ngắm cải nở đẹp bậc 

nhất Mộc Châu. 
 

03. Lê Phượng. GHÉ MỘC CHÂU NGẮM THIÊN ĐƯỜNG HOA MẬN / Lê Phượng // 

Tạp chí Khoa học và phát triển.- Số xuân.- Tr.62-63. 
 

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) được ví như Đà Lạt của miền Bắc bởi suốt bốn mùa 

nơi đây đều có những loài hoa đặc trưng khoe sắc. Đặc biệt, mỗi dịp xuân về là thời điểm 

tuyệt vời để ngắm nhìn hoa mận bung nở trên khắp các thung lũng, bản làng nơi đây. Hình 

ảnh những đứa trẻ dân tộc Mông trong trang phục truyền thống sặc sỡ, nô đùa dưới gốc mận 

khiến du khách như lạc vào một bức tranh phong cảnh bình yên đến lạ kỳ. 

Mận hậu cũng là cây ăn quả có diện tích lớn nhất trên địa bàn huyện Mộc Châu. Ông 

Phạm Đức Chính - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện - cho biết, cây mận hậu 

được đưa vào trồng tại Mộc Châu hồi đầu những năm 1980 nay đã mở rộng trên diện tích 

2.325ha. Hãy hình dung, vào khoảng cuối tháng giêng đến giữa tháng hai, hàng triệu cây 

mận trên diện tích đó đồng loạt nở hoa thì cảnh tượng sẽ ngoạn mục thế nào. 

Ở Mộc Châu, bản Áng và đường lên Cửa khẩu Loóng Sập là nơi có nhiều hoa mận 

nhất, nhưng các bản Nà Ka, Phiêng Cành, Loóng Luông, tiểu khu Ba Khe, Thông Cuông, Ba 

Phách, Tân Lập cũng là những nơi được nhiều du khách tìm đến để chiêm ngưỡng hoa mận. 

Đối với người dân Mộc Châu, từ lâu cây mận hậu đã trở thành cây chủ lực giúp xóa 

đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu. Với xu hướng du lịch cộng đồng ngày càng phát triển, 

cây mận hậu Mộc Châu còn hứa hẹn trở thành một sản phẩm du lịch tiềm năng vào mỗi độ 

ra hoa và kết quả. 
 

04. Khánh My. MỘC CHÂU NHỮNG NGÀY TINH KHÔI… / Khánh My // Tư vấn 

tiêu dùng.- Tháng 02+03/2018.- Số xuân.- Tr.56-60. 
 

Tháng 12, hoa cải phủ trắng cao nguyên Mộc Châu xinh đẹp. Những buổi sáng 

mù sương, cái lạnh se thắt làm sẫm đen dãy núi và những gốc cội già. Hoa vì thế đã 

trắng càng trắng. Bỗng nhiên, thèm được tìm lại ký ức tuổi thơ, hồn nhiên chạy giữa 

thảo nguyên tinh khôi hoa cỏ... 

Hoa cải trắng ở Mộc Châu bắt đầu nở vào tháng 11. Không giống như ở Hà Nội, các 

vựa hoa chỉ bao bọc trong một cánh đồng nhỏ, ở Mộc Châu, hoa được trồng kín cả một quả 

đồi, kéo dài từ thung lũng này đến chân núi nọ, khắp không gian rộng lớn được phủ bằng 

một màu trắng tinh khôi của hoa cải. Thông thường, mùa cải trắng sẽ kéo dài trong 2 tháng, 

đến khoảng cuối tháng 12 dương lịch thì kết thúc. 
MỘT MÙA HOA GIỮA MUÔN MÙA HOA 

Quãng đường 200km từ Hà Nội lên Mộc Châu, đường đi thuận tiện. Xe chạy như bò 

trong sương phủ, tầm nhìn xuống chỉ còn vài mét. Dọc theo Quốc lộ số 6, mây mù che lấp 

đường đi quanh co, rét lạnh cầm cập. Mọi người vẫn nghĩ Mộc Châu mùa này chỉ có mây 

mù, gió núi. Nhưng dường như mọi người đã lầm. Mộc Châu vào mùa này có cái đẹp mê 

hồn không thể tả. Những cánh đồng bạt ngàn hoa cải trắng, ven đường là những vạt cỏ vô 
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vàn bông hoa dại khoe sắc. Tất cả tạo nên vẻ đẹp giản dị, yên bình của vùng đất cao nguyên 

này. 

Bởi đã chớm đông nên ngày chúng tôi khởi hành trời không được đẹp, thế nhưng lại 
có cái thú riêng. Hiu hiu, se se, những đám mây xám như sà xuống thấp hơn, làm tối đi 
những bụi cây bụi tre trên sườn núi, mang một màu sắc lạnh lùng. Núi nhấp nhô đủ các hình 
dạng, có cái nằm riêng lẻ, có cái nối vào nhau. Có những sườn núi đầy tre thẳng tắp, giống 
hệt cảnh trong phim Ngọa Hổ Tàng Long. 

Dọc theo đường còn có những rừng đào và mận hiện đang trong thời điểm rụng lá, 
những cành khẳng khiu đan vào nhau. Có những cây ra lộc biếc sớm, tựa như một điểm sáng 
bừng thu hút mắt người nhìn. Lại có những cành đào chớm nụ hồng, lấp ló khiêm nhường 
trong đám cành nâu đen kia, tựa như e ngại. Người địa phương bảo ngay sau tết thì hoa mận 
sẽ nở trắng xóa miền đất này. Ôi, mỗi mùa hoa là lại một lần mơ về chuyến lãng du... 

Tạo hóa đã ban cho mảnh đất này những mùa hoa vô cùng trù phú rải khắp các con 

núi, cánh đồng, thung lũng khiến Mộc Châu được biết đến với khái niệm “săn hoa” nhiều 

hơn là chinh phục các ngọn núi, đỉnh đồi. Nào là màu hồng của những cành đào vào mỗi độ 

xuân về, sắc tím nhạt của hoa ban tháng ba, hoa mận nên thơ rộ trắng giữa núi rừng, nào là 

chút dại khờ, hoang dại hoa cẩm dã thảo, đỗ quyên, tam giác mạch... Sang đến tháng 1, lúc 

luồng gió đông bắc tràn về, thảo nguyên thay lớp áo hoa mới. Hoa cải trắng nở trắng xóa từ 

thung lũng cho đến các ngọn đồi, đỉnh núi, như một chốn thần tiên. 
NƠI TA THANH THẢN SỐNG 

Chúng tôi đến bản Áng thì trời bắt đầu hé mây rót nắng. Ngày hôm sau trời trong, 

nắng nhẹ. Ngay sau khách sạn mà chúng tôi đặt phòng là một đồng cải rộng mênh mông 

đang ở độ mãn khai nhất. Từng đàn bướm trắng chập chờn bay trên hoa. Đồng hoa trắng, 

bướm trắng, núi xanh thẫm lâu lâu lại điểm vài giọt đỏ của hoa trạng nguyên... Cảnh đẹp như 

một giấc mơ hoang đường nhất. Ký ức cứ thế theo bước chân ùa về. Ngày nhỏ chân trần 

chạy trên thảo nguyên, ngày thiên nhiên còn ban sơ như chưa vướng bụi trần, ngày lòng ta 

tinh khôi như hoa trắng... 

Tôi đã dành một thời gian dài để chiêm ngưỡng những biến đổi tuyệt diệu của cánh 

đồng hoa cải trắng này. Kỳ lạ lắm nhé, trong từng thời điểm, cánh đồng bạt ngàn ấy lại mang 

một vẻ đẹp khác nhau. Sáng sớm thức dậy, sương mù còn lãng đãng bao kín cả ngọn đồi, che 

lấp cả sắc màu tinh khôi tạo nên một không gian mờ đục theo màn sương huyền diệu. Và rồi 

khi ánh nắng hiếm hoi của trời đông vụt sáng, cánh đồng hoa cải trắng chợt bừng tỉnh sau 

một giấc ngủ dài, từng nhành hoa đung đưa trong nắng sớm như chiêu dụ bướm ong. 

Khi ánh chiều dần buông xuống, những làn sương lại ùa về, sương trắng nắng vàng 

hòa quyện vào nhau khiến không gian khoáng đạt của thảo nguyên thêm phần điêu linh, 

huyền ảo. Khắp không gian bao la được phủ một màu trắng tinh khôi chen lẫn màu ngô non 

xanh biếc, điểm xuyết thêm sắc đỏ ấm áp của hoa trạng nguyên và màu nâu trầm của đất. 

Còn gì tuyệt vời hơn khi được dạo bước trong vườn hoa cải trắng dưới ánh ban chiều, mở 

căng lồng ngực hít hà cái hương hoa, hương đất ngai ngái, hăng hăng. 

Nếu bạn đến đây muộn hơn một chút nữa vào dịp cận tết sẽ được chiêm ngưỡng một 

Mộc Châu đẹp chưa từng thấy khi nó cùng lúc đón ba mùa hoa: Hoa mận, hoa đào, hoa cải 

nở muộn. Các bông hoa ẩn hiện dưới làn sương sớm, khoe sắc dưới ánh nắng ban mai, đó là 

một thiên đường hoa khiến người ta mê mẩn. 

Dành trọn một ngày cho cánh đồng hoa cải trắng, hôm sau chúng tôi đi Vân Hồ. Ở nơi 

trung tâm của thung lũng hoa cải, hình như màu trời và màu đất chỉ là một, đó là màu trắng, 
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một màu trắng tinh khôi. Còn ở Lóng Luông, Tà Phình và gần như toàn bộ thảo nguyên 

Châu Mộc buổi sớm là màn sương mù dày đặc. Dưới màn sương ấy, bà con người Mông 

đang chuẩn bị ăn tết. Cái tết người Mông thường diễn ra trước tết âm lịch của người Kinh 

một tháng và kéo dài nhiều ngày. Thấp thoáng, với những chiếc ô màu sắc rực rỡ, những trò 

chơi tung tăng của trẻ nhỏ nổi lên trên nền trắng hoa cải bao la. 
Sương mù đã ôm trọn những rừng mận, rừng đào trụi lá. Xa xa, vẳng lại tiếng khèn 

Mông của ai đang gọi bạn tạo cho Mộc Châu huyền ảo và cho ta cảm giác mênh mang. Một 
cái mênh mang không buồn rầu, không đơn côi mà ngập tràn sự thanh thản. Và như thế, 
chúng tôi đã tìm được cho mình một nơi để tìm đến, mỗi khi lo âu chật vật sống. 
 

05. Thu Thảo. SƠN LA: XÃ HANG CHÚ TỔ CHỨC HỘI THAO VĂN HÓA, VĂN 
NGHỆ, THỂ DỤC THỂ THAO TẾT MẬU TUẤT 2018 / Thu Thảo // Tạp chí Xây 
dựng đời sống văn hóa.- Tháng 02/2018.- Số 188.- Tr.72. 
 

Trong 3 ngày (từ 20 đến 22/01/2018), xã Hang Chú (huyện Bắc Yên) tổ chức Hội thao 
Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao Tết Mậu Tuất 2018. 

Tham gia hội thao có 15 đoàn, với 557 vận động viên, diễn viên quần chúng đến từ 10 
bản, trạm y tế, khối trường học, cán bộ công chức UBND xã Hang Chú, Háng Đồng và Pắc 
Ngà. 

Hội thao gồm 8 môn thi đấu: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo 
co, tulu và giao lưu văn nghệ. Các vận động viên, diễn viên quần chúng đã cống hiến cho 
khán giả nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, nhiều tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, 
thu hút đông đảo bà con đến cổ vũ. Sau 3 ngày thi đấu, Hội thao Văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao xã Hang Chú Tết Mậu Tuất 2018 đã thành công tốt đẹp. Hội thao đã tạo không khí 
vui tươi, phấn khởi, mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất; thúc đẩy phong trào tập luyện thể 
dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường mối giao lưu, thắt 
chặt tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc vùng cao. 

Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao 41 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các 
đoàn vận động viên, diễn viên và các vận động viên có thành tích xuất sắc. 
 

06. Nguyên Phúc. LÊN SƠN LA “TẬU” ĐÀO RỪNG GIÁ TỪ 200 NGÀN ĐỒNG / 
Nguyên Phúc // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 05/2/2018.- Số 16.- Tr.15. 
 

Giữa thời tiết rét căm căm 8 độ C những ngày qua, khu vực quốc lộ chạy dọc huyện 

Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La) từ sáng sớm vẫn tấp nập người dân tập kết bán đào rừng. 

Những cành đào cổ xù xì hoang dã với chi chít nụ hoa màu hồng phớt lâu nay luôn mê hoặc 

các tín đồ chơi hoa khắp miền Bắc. 

Không khó để tìm mua một cành đào ưng ý giữa bạt ngàn đào rừng hay đào tự trồng, 

phần lớn của người dân tộc Mông mang tới bán. Ông Sàng A Bua - chủ vườn đào rừng tự 

trồng nhiều năm nay ở xã Lóng Luông - cho biết, cả gia đình ông đã tập trung tại đường 

quốc lộ, sẵn sàng bán đào khi tết đang đến rất gần. 

Ông Bua kể, gia đình ông trồng đào hàng chục năm nay, tiếp nối từ bố ông, rồi đến 

ông và con trai. Năm nào nhà ông cũng mang đào xuống bán ở Vân Hồ, khoảng nửa tháng 

trước Tết Nguyên đán. 

“Năm nay nhuận 1 tháng nên đào có thời gian nhiều hơn để kết nụ, cành đào ra rất 

nhiều nụ, đẹp lắm! Năm ngoái nhà tôi bán lãi mấy chục triệu đồng rồi, nhiều khách lên tận 

vườn để chọn”, ông Bua tiết lộ. 
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Theo lời chủ vườn đào này, thời điểm nửa tháng trước tết là hợp lý để chặt đào. Giá 
mỗi cành đào dao động từ 200.000 đồng đến cả chục triệu đồng, có gốc còn lên đến 15 triệu 
đồng. Ông Bua khoe, năm ngoái ông bán được cho vị “khách sộp” tận Hải Phòng 1 gốc đào 
rừng giá 15 triệu đồng. “Nhiều khách lắm tiền, thấy đào đẹp là sẵn sàng bỏ tiền ra mua 
ngay!”, ông Bua phấn khởi. 

Vườn nhà ông có khoảng 300 gốc đào, có gốc hàng chục năm, có gốc từ 7 đến 10 
năm. Năm nay, thời tiết tuy rét nhưng khô ráo nên khách du lịch lên Mộc Châu rất đông. 
Đang là mùa hoa mận nên đây cũng là thời điểm hợp lý để khách vừa kết hợp đi chơi, thăm 
thú Mộc Châu, vừa tranh thủ tìm đặc sản vùng cao mua về ăn tết, trong đó có đào rừng. 

Anh Quân, du khách từ Hà Nội lên, cho biết, năm nào anh cũng “đánh” 1 chuyến xe 

bán tải lên để săn đặc sản về Thủ đô ăn tết. Hàng gồm có thịt lợn tươi, trâu - bò khô, rau 
rừng, khoai sọ... và tất nhiên là không quên những cành đào rừng đẹp mê hoặc. 

“Đào rừng đẹp hoang sơ, nhiều hoa và chơi rất bền, có thể ra tết cả tháng rồi vẫn còn 

nụ. Năm nào nhóm bạn thân chúng tôi cũng rủ nhau lên đây chơi, rồi chở về gần chục cành 
đào vừa chưng ở nhà, vừa tặng ông bà, họ hàng... Khoảng 500.000 đồng là đã có 1 cành đào 

mĩ mãn rồi!”, anh Quân chia sẻ. 

Vân Hồ được xem là “thủ phủ” đào rừng nên đây là đoạn đường bán đào tấp nập nhất. 
Khách du lịch có thể ngắm nghía trước khi lên Mộc Châu, rồi lúc quay về thì dừng chân để 

chọn cho mình 1 cành đào rừng ưng mắt. Giá cả của 1 cành đào từ 200.000 đồng có thể xem 
là hợp túi tiền, nhiều lựa chọn cho du khách. Hình ảnh quen thuộc thường thấy trên đường 

quốc lộ những ngày này là xe bán tải, xe tải, thậm chí cả những chiếc xe con mở tung nắp 

cốp sau và chạy thật chậm về xuôi chỉ để nâng niu những cành đào đặt trong cốp xe. 
Ngoài đào rừng, đây đang là thời điểm của các loại rau cải mèo, khoai sọ, măng, ngô 

tím... nên chị em hoàn toàn có thể “khuân” về những món ăn đặc sản của vùng cao đáng yêu 
này, đổi vị cho một kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất sắp đến. 
 

07. Chá A Của. DẤU ẤN CÔNG TÁC DÂN VẬN TỈNH SƠN LA NĂM 2017 / Chá A 
Của // Tạp chí Dân vận.- Số xuân.- Tr.38-40. 
 

Năm 2017, tỉnh Sơn La đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên các lĩnh vực đời 

sống xã hội. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân 

vận các cấp của tỉnh trong việc phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời các văn 

bản chỉ đạo thực hiện về công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận chính quyền và 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong 

thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân 

vận khéo”, phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền trong sạch, vững mạnh. 
Triển khai, thực hiện công tác dân vận năm 2017, hệ thống dân vận các cấp của tỉnh 

đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và 

các bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

nắm tình hình nhân dân và dự báo tình hình; chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu 

cho cấp ủy, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Theo đó, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh có bước phát triển quan trọng; công tác xây dựng 

Đảng và củng cố hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực; vai 

trò của hệ thống ban dân vận cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

được phát huy mạnh mẽ; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc. 
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Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc 

tỉnh Sơn La đã đoàn kết, phấn đấu giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh 

vực của đời sống xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,59%; 

đứng thứ 5/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 

4.500 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2016. Phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Trong năm đã thu hút các doanh nghiệp đầu 

tư 6 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu; công bố thương hiệu sản phẩm cà phê Sơn La, 

nhãn Sông Mã, cam Phù Yên; 09 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; công bố 

sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn Global GAP; xuất khẩu thêm được sản phẩm xoài, chanh 

leo sang thị trường Úc, Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Hàn Quốc... tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu 

dương 782 hộ gia đình có thu nhập trong trồng trọt từ 300 triệu đồng/ha đất sản xuất, nuôi cá 

lồng 2 tỷ đồng/ha mặt nước; 54 hợp tác xã và 15 doanh nghiệp nông nghiệp có thu nhập bình 

quân trong trồng trọt từ 200 triệu đồng/ha đất sản xuất, nuôi cá lồng 1 tỷ đồng/ha mặt nước 

trở lên để nhân diện thực hiện. 

Điểm nổi bật trong năm, hệ thống dân vận các cấp của tỉnh đã phối hợp làm tốt công 

tác tuyên truyền, vận động tổ chức thành công “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 

2017”. Trong đó, tổ chức thành công 4 hoạt động cấp Quốc gia tại tỉnh: Lễ trao tặng Huân 

chương của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh của nước bạn Lào; Ngày hội 

giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2; Lễ khánh 

thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào; Hội thảo kinh nghiệm hoạt động của 

Hội đồng nhân dân các cấp của 10 tỉnh Việt Nam có đường biên giới với 16 tỉnh của Lào. 

Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức thành công Lễ tri ân người có công 14 tỉnh vùng 

Tây Bắc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2017). 

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận các cấp của tỉnh đã phối hợp với Ban cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017; tại 

hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 

dự án với tổng mức đầu tư 8.590 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư 19 dự án, tổng 

mức đầu tư 14.900 tỷ đồng. Năm 2017 đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 

136 dự án với tổng vốn 12.940 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2016. Thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xác định đây là một trong những 

chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt công tác tham mưu 

cho cấp ủy phát động các phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; 

đến nay, toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với năm 2016; đã có 14 xã 

đạt 15 -18 tiêu chí để xét công nhận năm 2018. 

Trong năm 2017, tỉnh Sơn La bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, hệ thống dân vận 

các cấp của tỉnh đã tập trung phối hợp tham mưu với cấp ủy về các giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc để khắc phục hậu quả thiên tai; nhất là 2 đợt mưa lũ ngày 02 - 03/8/2017 

và ngày 10 - 12/10/2017; tuyên truyền, vận động huy động lực lượng, quyên góp, bố trí 

nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ ổn định đời sống, tổ chức sản 

xuất, khắc phục hậu quả do thiên tai cho nhân dân bị thiệt hại; vận động nhân dân hiến đất để 

đầu tư ngay kết cấu hạ tầng, kịp thời chuyển đổi từ trồng ngô, sắn sang trồng cây ăn quả chất 

lượng cao đang phát triển tốt. Một mầu xanh mới trên vùng đất khó đã và đang đâm chồi, 

nẩy lộc. 
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Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Tập 

trung thực hiện Quyết định 2108-QĐ/TU, Quyết định số 2109-QĐ/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về ban hành “Quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối 

thoại với nhân dân”; “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong 

việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Quyết định số 319-

QĐ/TU ngày 01/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm và xem xét 

trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

Trung ương 4 Khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh với 12 chủ trương cụ thể. Trong năm, tỉnh đã thành lập mới 

41 chi bộ, trong đó có 25 chi bộ bản, nâng số cơ sở có chi bộ đạt 99,18% số bản, tiểu khu, tổ 

dân phố, trường học, trạm y tế; thành lập và vận hành hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Hành chính công tỉnh, 12 Trung tâm hành chính công cấp huyện, thành phố để đẩy mạnh 

công tác cải cách hành chính. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được giữ vững. Quan hệ hợp tác quốc tế được tăng cường, đặc biệt với 9 tỉnh Bắc Lào. 

Công tác đối thoại giữa đồng chí Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp trực tiếp đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia 

đình sản xuất và kinh doanh được tỉnh đặc biệt chú trọng thực hiện; trong năm 2017, đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị đối thoại với nhân dân phường Chiềng Lề, 

thành phố Sơn La, đối thoại với các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong tỉnh nhằm nắm bắt, 

giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, trong lập nghiệp, 

khởi nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên… Các huyện, thành phố và các xã, phường, 

thị trấn đã tổ chức được gần 150 hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. 

Qua đó đã tạo được bầu không khí cởi mở giữa cơ quan Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo 

được sự tin tưởng và đồng thuận của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các 

cấp. 

Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, được coi là năm 

bản lề, then chốt quyết định đến sự thành công của cả một nhiệm kỳ. Theo đó, công tác dân 

vận của Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, 

giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; 

đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp ủy về công tác dân vận 

của Đảng và triển khai “Năm dân vận chính quyền” với những nhiệm vụ cụ thể, với phương 

châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; đẩy mạnh các 

phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thúc đẩy công 

cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần tích cực thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 
 

08. Nhung Nguyễn. TẾT ĐẶC BIỆT CỦA “ĐẠI GIA ĐÌNH” GIÁO VIÊN / Nhung 

Nguyễn // Giáo dục và thời đại.- Số xuân.- Tr.18. 
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Một ngôi trường nhỏ nằm trên vùng biên cương mù sương của tỉnh Sơn La tình 

cờ trở thành “ông Tơ, bà Nguyệt”, khi 34 trong số 71 cán bộ giáo viên nơi đây nên 

duyên chồng vợ. Đến từ khắp mọi miền đất nước, họ bỗng trở thành người một nhà. 

Ngôi nhà đặc biệt ấy khiến những cái tết xa quê bao năm nay của các thầy cô dần trở 

nên ấm áp, hạnh phúc như được đoàn tụ cùng gia đình. 
TẾT ẤM XA NHÀ TRÊN ĐỈNH MÙ SƯƠNG 

Sinh ra và lớn lên ở một thành phố lớn, tốt nghiệp trường đại học sư phạm hàng đầu 

của cả nước, vì mối duyên đặc biệt, cô Đặng Thị Hoài lên Sơn La dạy học và trở thành giáo 

viên thứ 16 của Trường Trung học phổ thông Sốp Cộp. Sau một thời gian mệt nhoài bám trụ 

với thành phố, ngôi trường nơi đèo cao, dốc thẳm đã cho cô sinh viên mới ra trường được 

sống với đam mê của nghề và lần đầu thấy được lẽ sống một cách đầy đủ và ý nghĩa nhất về 

thiên chức nghề giáo. 

Nên duyên với một thầy giáo trong trường là trai Hà Nội lên vùng biên dạy học, cô 

giáo trẻ nhớ như in cái tết đầu tiên xa nhà. Ngày ấy, dãy nhà tập thể chật hẹp với vách đất và 

gỗ mà có đến hơn 10 gia đình ở lại. Một đại gia đình đặc biệt cùng thức đón giao thừa bên 

chiếc tivi nhỏ và nồi bánh tết, háo hức chờ trời sáng để đến với bản làng, hòa mình vào trò 

chơi dân gian của bà con nơi đây như ném pao, thổi khèn, múa xòe... 

“Khi đó, nơi đây chưa có đường bê tông, không điện lưới, chưa có đến một căn nhà 

xây dù là cấp 4, nhưng cuộc sống không hề thấy tối tăm tẻ nhạt. Tết của thầy trò vùng cao 

thật giản dị. Không phải những chuyến du xuân, lễ hội mà đơn giản chỉ là quây quần bên 

những món ăn giản dị tự nấu, rồi sẻ chia ước muốn, khát khao, kể những câu chuyện vui, hát 

lên những khúc ca đằm thắm. Chúng tôi khỏa lấp nỗi nhớ nhà nhớ quê và niềm khao khát 

đoàn tụ cùng gia đình, người thân bằng tình thầy trò và nghĩa tình nhân dân” - cô Hoài bồi 

hồi nhớ lại. 

Ngày nay, cuộc sống ở Sốp Cộp đã khác nhiều lắm. Bê tông hóa khắp các ngả đường, 

điện chiếu sáng từng ngõ xóm. Cuộc sống cũng đô thị hóa, có khu chợ lớn, khu công viên 

cho trẻ nhỏ, đèn cao áp sáng trưng các con đường thị trấn. Ngôi nhà tranh vách đất và gỗ 

năm xưa đã thay thế bằng ngôi trường khang trang và khu bán trú, dãy nhà ăn cho học sinh 

sạch đẹp. Các thầy cô giáo trẻ vùng xuôi năm xưa lên đây cũng đã có ngôi nhà riêng của 

mình. Song như một duyên kỳ ngộ, họ - những người đồng nghiệp đến từ ba miền Tổ quốc - 

vẫn tụ hội gần nhau khi tết đến, xuân về. Hằng năm, có khoảng 20 - 30 cán bộ, giáo viên, 

nhân viên của Trường Trung học phổ thông Sốp Cộp là người dưới xuôi ở lại ăn tết. 

“Chỉ riêng khu dân cư Nà Phe đã có 15 gia đình của giáo viên, nhân viên trong trường 

ở chung ngõ xóm. Sự gắn bó đã giúp những người xa quê như chúng tôi dần thấy nỗi nhớ 

quê như vơi bớt. Cuộc sống thay đổi với những bộn bề lo toan, nhưng có một điều không 

bao giờ thay đổi là tình đồng nghiệp và tình thầy trò của chúng tôi. 

Như đã thành nếp, năm nào cũng vậy, trước khi nghỉ tết, nhà trường đều cố gắng tổ 

chức cho học sinh bán trú một bữa cơm ngày tết đậm đà bản sắc, đầm ấm tình thầy trò. 

Nhiều người trong chúng tôi còn được gia đình lên thăm dịp tết. Rồi niềm vui nhân thêm với 

sự quan tâm, sẻ chia, động viên cả về tinh thần và vật chất của các đơn vị kết nghĩa trên địa 

bàn, như đơn vị Kinh tế Quốc phòng 326; công an huyện, đơn vị Đồn Biên phòng 449, đội 

2...” - cô Đặng Thị Hoài trải lòng. 
ƯƠM MẦM XANH TRÊN VÙNG ĐẤT XA XÔI 

Sốp Cộp là một trong 61 huyện nghèo nhất cả nước và chỉ có duy nhất một trường 

trung học phổ thông. Câu chuyện nhiều người vẫn lấy làm thú vị là ngôi trường này có 71 
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cán bộ, giáo viên, nhân viên thì có tới 42 người là người xuôi lên công tác; 17 cặp đôi nên 

vợ, nên chồng. 
Đời sống của thầy và trò còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung, song ước mong 

ươm mầm của mảnh đất xa xôi này khiến giáo viên nơi đây luôn yêu nghề, gắn bó, bám trụ. 
Học sinh sinh ra, lớn lên từ vùng đất đầy sỏi đá, nơi biên cương của Tổ quốc khiến các em 
khát khao đi tìm con chữ, xây dựng tương lai, cuộc sống tươi đẹp hơn cho bản thân và quê 
hương. Chính bởi lẽ đó, có những học sinh xa nhà đến hơn trăm km vẫn quyết tâm theo đuổi 
ước mơ đến trường. Còn lại, đa phần, nhà cách trường cả chục cây số vẫn kiên trì vượt dốc 
núi đến lớp học tập. 

Những thầy cô giáo nơi xa đến đây, giờ đã quen với thời tiết khắc nghiệt, mưa nguồn 
suối lũ, hè nắng bỏng rát, ngộp thở bởi gió Lào; đông lạnh đến tê buốt, tái tê vì sương núi. 
Họ đã yêu mà mê đắm mùa xuân vùng núi với những quả đồi được phủ màu xanh, ngập tràn 
hương sắc của hoa ban, trắng rừng mơ, mận; rực rỡ hoa đào; yêu phong tục của người Tây 
Bắc ăn tết rải rác từ Tết Dương lịch cho đến Tết Nguyên đán. 

“Trung học phổ thông Sốp Cộp là trường bán trú, nên học trò xa nhà coi giáo viên như 

là cha mẹ, phụ huynh gửi gắm tất cả niềm tin về con em cho thầy cô. Chúng tôi từ lâu cũng 

đã coi học trò và ngôi trường như chính những đứa con và mái nhà của mình vậy. Công việc 

của giáo viên vùng cao không chỉ là những giờ dạy trên lớp mà còn cả trách nhiệm, tình cảm 

sẻ chia mọi vui buồn, ước muốn của học sinh trong cuộc sống. Tình cảm thầy trò bền chặt, 

nghĩa tình đến như một lẽ tự nhiên. Đó là nhựa sống giúp giáo viên vùng cao yêu nghề hơn, 

gắn bó với vùng đất này” - cô Đặng Thị Hoàn chia sẻ.  
 

09. Nguyễn Đắc Cường. CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - ĐỒNG HÀNH CÙNG 
MÙA XUÂN ĐẤT NƯỚC / Nguyễn Đắc Cường // Lao động cuối tuần.- Số xuân.- Tr.37. 
 

Xuân Mậu Tuất 2018 đã về trên núi rừng Tây Bắc. Hòa chung niềm vui của núi 

rừng, cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La lại có thêm niềm vui, hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017. 
QUẢN LÝ HAI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CÔNG SUẤT LỚN 

Công ty Thủy điện Sơn La được EVN giao nhiệm vụ quản lý vận hành 2 nhà máy 

Thủy điện Sơn La và Lai Châu, với tổng công suất 3.600MW. Đây là hai nhà máy được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó, công trình Thủy điện Sơn La với công 

suất 2.400MW được đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc 

gia. 

Với mô hình quản lý mới đó là một công ty quản lý vận hành 2 nhà máy có công suất 

lớn. Đây là năm đầu tiên, Công ty Thủy điện Sơn La thực hiện mô hình quản lý này. Để đáp 

ứng với yêu cầu tổ chức, công ty đã kiện toàn mô hình bộ máy lãnh đạo gồm 6 phòng, 6 

phân xưởng, phân công cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Giám đốc, các phòng, phân 

xưởng phụ trách từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành 2 nhà máy, đảm bảo 

đạt hiệu quả và năng suất cao nhất. 

Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ 

thuật vào quản lý vận hành, sản xuất 2 nhà máy (cách xa nhau hơn 300km), để có thể cùng 

một lúc giám sát, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động diễn ra tại 2 nhà máy một cách chính 

xác, thuận lợi, vận hành các nhà máy an toàn, liên tục, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân 

lực chất lượng cao; tận dụng tối đa trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện, vật tư của 2 nhà 
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máy; tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý v.v… Đây là cơ sở để công ty thực hiện 

đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 

2017. 
ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC  

Nhiệm vụ quan trọng của công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc là công tác quản lý 
kỹ thuật vận hành đúng quy trình, theo đúng phương thức huy động công suất của Trung tâm 
Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), cung cấp đủ nguồn điện với chất lượng cao cho hệ 
thống lưới điện Quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định, 
tin cậy cho hệ thống lưới điện Quốc gia cung cấp cho các phụ tải trên phạm vi cả nước. 

Vượt lên những khó khăn, thách thức của biến đổi khí hậu, công ty đã thực hiện quản 
lý vận hành an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả tối đa nguồn nước, đem lại lợi ích kinh tế to 
lớn; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được EVN giao. Cụ thể, sản lượng điện phát 
đạt 15,31 tỷ kWh / 12,549 tỷ kWh (vượt 22% kế hoạch); trong đó Thủy điện Sơn La phát đạt 
10,651 tỷ kWh/ kế hoạch 8,374 tỷ kWh (vượt 27,2%), Thủy điện Lai Châu phát đạt 4,663 tỷ 
kWh/ kế hoạch 4,175 tỷ kWh (vượt 11,7% kế hoạch năm). 

Công ty luôn là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc thực hiện nộp Ngân sách Nhà nước 

tại địa phương. Năm 2017, công ty đã nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.721 tỷ đồng, trong đó 

tỉnh Sơn La 1.353 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên 176 tỷ đồng; tỉnh Lai Châu 873 tỷ đồng; phí dịch 

vụ phát triển rừng 317 tỷ đồng. Với việc hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đã 

góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho các tỉnh miền núi 

Tây Bắc, công ty đã được UBND tỉnh Lai Châu tặng bằng khen. Bên cạnh đó, công ty 

thường xuyên đảm bảo việc làm ổn định cho 100% cán bộ công nhân viên, với thu nhập bình 

quân năm sau cao hơn năm trước. 

Công ty còn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung ương, 

EVN, UBND các tỉnh làm tốt công tác dự báo về hạn hán và mưa lũ để có kế hoạch điều tiết 

nước hợp lý; tuyên truyền vận động người dân tham gia công tác bảo vệ hồ đập, chấp hành 

nghiêm chỉnh phương án phòng chống lụt bão và quy trình xả lũ. Ông Hoàng Trọng Nam - 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Đứng chân trên địa bàn Tây Bắc - vùng đất lịch 

sử và cách mạng, phải làm được một điều gì đó để trả ơn những người gắn bó, hy sinh cả 

cuộc đời để bảo vệ vùng biên cương thân yêu của Tổ quốc. Bằng sự thấu hiểu, đồng cảm và 

chia sẻ, công ty đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới nhà ở tập thể, cải tạo cơ sở vật chất 

cho học sinh trường bán trú các Trường Trung học cơ sở xã Chiềng Lao; tặng quà hỗ trợ 

nhân dân huyện Mường La bị thiệt hại do lũ quét với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng... 

Những ngày đầu xuân mới 2018, công ty vinh dự được đón nhận danh hiệu cao quý 

“Cờ thi đua của Chính phủ”. Đây là phần thưởng xứng đáng với những thành tích mà toàn 

thể 558 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La đã nỗ lực phấn đấu lao 

động miệt mài trong năm 2017, là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn để công ty triển khai thực 

hiện đạt và vượt mức kế hoạch năm 2018. 
 

10. Huyền Trang. SƠN LA: SAI PHẠM HÀNG TỶ ĐỒNG TRONG NGHIỆM THU 

THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG / Huyền Trang // Pháp luật  Việt Nam.- 

Ngày 22/2/2018.- Số 53.- Tr.14. 
 

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa có Thông báo số 18/TB-TTr chỉ ra hàng loạt sai 

phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án do UBND huyện 

và các đơn vị thuộc UBND huyện Sông Mã làm chủ đầu tư. 
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Thông báo cho biết, việc phân chia, xác định khối lượng dân góp vốn vào một số dự 

án ở huyện Sông Mã chưa thực sự phù hợp, chưa căn cứ vào tính chất nội dung công việc và 

khả năng đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo không thuê tư 

vấn quản lý dự án mà trực tiếp quản lý là chưa đảm bảo quy định. Công tác kiểm tra, đôn 

đốc, giám sát của UBND huyện đối với quá trình triển khai thực hiện dự án và đối với hoạt 

động của các đơn vị được UBND huyện Sông Mã giao trực tiếp quản lý, thực hiện dự án có 

thời điểm chưa sâu sát, kịp thời; tại một số dự án, công trình còn để xảy ra vi phạm. 

Về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án công trình còn thiếu hàng loạt thủ tục, hồ sơ. 

Điển hình như, không có văn bản cử người giám sát các đơn vị tư vấn thiết kế; không có báo 

cáo tình hình thi công hàng tháng của nhà thầu xây lắp; chưa thực hiện công tác bảo trì công 

trình xây dựng theo quy định; hồ sơ, thủ tục thực hiện còn một số sai sót như nhật ký thi 

công ghi chép còn sơ sài, chưa lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình. Một số hồ sơ bản 

vẽ hoàn công chưa phản ánh đúng các kích thước, thông số thực tế thi công của các bộ phận, 

hạng mục công trình. 

Công tác khảo sát ở một số công trình ở huyện Sông Mã chưa phản ánh đúng địa hình, 

địa chất tại vị trí xây dựng công trình dẫn đến hồ sơ thiết kế còn có điểm bất cập, chưa phù 

hợp so với thực tế, quá trình thi công phải điều chỉnh, thay đổi. Tại một số công trình hồ sơ 

dự toán còn sai sót, dự toán khối lượng chưa chính xác. 

Hơn nữa, công tác đấu thầu, chỉ định thầu cũng mắc hàng loạt sai phạm. Cụ thể, hồ sơ 

mời thầu, hồ sơ yêu cầu có nội dung chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định. Hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất có nội dung chưa đảm bảo theo hồ sơ mời thầu và tiêu chí đánh giá của 

hồ sơ dự thầu được phê duyệt. Công tác xét chấm thầu có một số nội dung chưa chính xác. 

Hợp đồng tại một số dự án, công trình còn tồn tại như, bên nhận thầu và bên giao thầu 

không thông báo bằng văn bản về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực 

hiện hợp đồng theo quy định. 

Không thực hiện rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt trong 

quá trình thương thảo theo quy định. Đáng chú ý, quá trình thi công chưa đảm bảo kích 

thước, thiếu khối lượng so với thiết kế ở một số hạng mục, phần việc. 

Công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành còn sai sót, 

vi phạm. Chưa thực hiện được việc quản lý, kiểm soát triệt để theo khối lượng, giá trị thực tế 

thi công, đã nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán sai tăng về khối lượng tại một số hạng mục, 

phần việc. Tổng giá trị sai phạm trong thi công, nghiệm thu thanh toán khối lượng xây dựng 

hoàn thành tại 46 dự án, công trình qua thanh tra phát hiện 1 tỷ 240 triệu đồng. 

Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư tồn tại như, thẩm định nguồn vốn chưa xác định 

rõ cơ cấu, giá trị từng loại nguồn vốn, thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành còn 

chậm. 

Về hiện trạng và hiệu quả công trình sau khi đưa vào sử dụng, một số công trình đã thi 

công hoàn thành chưa được đấu nối nguồn điện để sử dụng; một số công trình đường giao 

thông nên đường taluy âm bị sụt, sạt gây mất ổn định, rãnh bị đất bồi lấp. Một số công trình 

thủy lợi tràn một bên kênh bị đứt gãy, đoạn kênh bị sập hỏng, chân móng trụ cầu máng bị 

xói, một số đoạn kè bị lún nứt, đá xây gia cố chân trụ bị sập chân khay, cầu máng bị sập 

hỏng. 

Về các biện pháp khắc phục, xử lý sai phạm, Thanh tra tỉnh Sơn La kiến nghị Chủ tịch 

UBND huyện Sông Mã trước mắt có giải pháp lâu dài đối với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 04 năm 2018 12 

làm công tác quản lý dự án theo hướng chuyên nghiệp, để có thể quản lý, điều hành có hiệu 

quả các chương trình, dự án trên địa bàn. 

Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp cùng các phòng ban chức năng trên 
cơ sở kết quả thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát lại đối với các dự án đã đầu tư nhưng bị 
hỏng, xuống cấp để có giải pháp khắc phục kịp thời, phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của 
nhân dân và tránh lãng phí vốn đầu tư. 

Giao Phòng Nội vụ chủ trì, chỉ đạo và giám sát việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 
của tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý của UBND huyện. 
Kiến nghị thu hồi vào ngân sách Nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu sai quy định, đã 
được thanh toán tại 35 dự án, công trình với tổng số tiền hơn 791 triệu đồng. 

Đối với các nhà thầu xây lắp và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát có trách 
nhiệm triển khai thi công các công trình nghiêm túc theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết 
với chủ đầu tư. Tiến hành nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng thực tế 
thi công; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giám sát thi công và giám sát theo quy định... 
 

11. Trịnh Thông Thiện. CUNG ĐƯỜNG HOA XUÂN CAO NGUYÊN / Trịnh Thông 
Thiện // Lao động cuối tuần.- Ngày 23 - 25/2/2018.- Số 8.- Tr.20. 
 

Xuân về, Cao nguyên Mộc Châu (thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh 

Sơn La) như cởi bỏ tấm chăn bông khổng lồ mây mù, sương phủ. Tín hiệu đầu tiên là 

những cánh hoa đào, hoa mận, hoa ban... bung sắc trên những dãy núi đá cao ngất trời 
già nua. Rồi đến những âm thanh rộn ràng, rực sắc màu thổ cẩm của người Mông đón 

Tết cổ truyền. Cảnh ấy, sắc ấy như mê hoặc du khách, rũ bỏ chốn đô thị ồn ào để đến 
với mùa xuân vùng cao. 

Đi dọc Quốc lộ 6, vượt qua đèo Thung Khe là du khách đã bắt gặp Mộc Châu (Sơn 

La) - vương quốc của các loài hoa. Ở Mộc Châu, có một loài hoa mà mỗi độ xuân về lại rực 
lên như thắp lửa, đó hoa trạng nguyên. 

Có lẽ thích hợp với thời tiết và thổ nhưỡng nơi đây, nên hoa trạng nguyên mọc tràn 
đồi núi, bản làng. Cây mọc đến đâu, người dân Mộc Châu chỉ cần tỉa cành, phát lối là đã 

thành một con đường hoa đỏ rực đẹp đến mê hồn. Đối với người Mông, Dao, Thái sinh sống 

ở Mộc Châu, hoa trạng nguyên tồn tại trong tâm thức như một loài hoa linh thiêng. Vì vậy, 

người ta trân trọng đặt nó lên ban thờ với ước mong con cái sẽ thành đạt trên con đường học 

hành, thi cử. Cao nguyên Mộc Châu được du khách mệnh danh là “kinh đô hoa vùng Tây 

Bắc”. Hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa phong lan, địa lan các loại... đã tốn nhiều công sức, 
giấy bút, phim ảnh của các nghệ sỹ. Với một nét riêng, cây đào Mộc Châu rất cổ kính, rêu 

phong mốc trắng nhưng vẫn chào xuân bằng những bông hoa tuyệt đẹp, nở khắp núi rừng tô 
điểm cho thảo nguyên lung linh giữa ngút ngàn mây núi. 

Chính vì thế, có người ví mùa xuân đến Cao nguyên Mộc Châu như một tôn giáo đối 

với dân phượt, nó không giáo điều kinh kệ, không điều lệ, điều luật nhưng có sức cuốn hút 
đến kỳ lạ, buộc người ưa thích khám phá phải lên đường lãng du trên những cung đường hoa 

núi đẹp đến mê hồn. 
 

12. Hà Hoàng. THUÊ ĐẤT TRỒNG TỎI TÍA, LÃI GẦN 100 TRIỆU ĐỒNG/ NĂM / 

Hà Hoàng, Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/2/2018.- Số 50.- Tr.11. 
 

Chỉ với 1.000m2 đất ruộng thuê từ người quen ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên 
Châu, chị Lò Thị Mai sống tại bản Đông Tấu (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh 
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Sơn La), đã thu về gần 100 triệu đồng từ việc trồng tỏi tía giống địa phương trong năm 

vừa qua. 
Chia sẻ với phóng viên Nông thôn ngày nay, chị Mai cho biết: Trước kia gia đình tôi 

sinh sống chủ yếu bằng cây ngô, cây sắn trên nương rẫy, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn 
và thiếu thốn, suốt ngày phải chạy ngược, chạy xuôi vay gạo, vay tiền cho con ăn học. Đến 
năm 2006, tôi nhận thấy giống tỏi tía địa phương cho thu nhập cao lại mất ít chi phí chăm 
sóc, nên tôi đã bàn với chồng thuê 1.000m2 đất ruộng từ người quen ở xã Chiềng Pằn để 
trồng tỏi, nhằm cải thiện kinh tế gia đình... 

Từ ngày trồng tỏi tía đến giờ gia đình chị Mai đã no đủ và có cuộc sống khấm khá 
hơn, không còn phải lo cảnh thiếu cái ăn, cái mặc như trước kia nữa. 

Sau khi gặt xong lúa vụ mùa, chị Mai cùng chồng đốt rơm rạ, cải tạo lại đất ruộng để 
trồng tỏi tía. Nhờ đất đai màu mỡ, nhiều chất dinh dưỡng, gia đình chị hầu như không sử 
dụng các chất hóa học trong trồng tỏi, mà chỉ sử dụng các loại phân chuồng để bón. Chính vì 
vậy, chi phí chăm sóc giảm đi rất nhiều, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Cùng với đó, nước tưới tiêu cho 1.000m2 ruộng tỏi được chị dẫn từ các con suối nhỏ 
từ trên đồi về ruộng. Với phương thức sản xuất như vậy, chất lượng tỏi tía của gia đình chị 
Mai rất cao, sạch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Cứ đến mùa thu hoạch, 
các tiểu thương ở ngoài huyện đánh cả xe tải vào tận bờ ruộng để thu mua tỏi. Gia đình chị 
Mai không phải lo lắng đầu ra cho sản phẩm. 

Chị Mai cho biết thêm: Thông thường thì giống tỏi tía địa phương trồng trong khoảng 
3 tháng là bắt đầu thu hoạch được. Lúc nhổ củ phải rũ sạch đất, bó thành chùm, treo trên dây 
ở chỗ thoáng mát để bảo quản. Nếu thu hoạch với số lượng lớn thì phải làm nhà kho ở nơi 
thoáng mát và dựng giàn nhiều tầng, để tỏi không bị ẩm mốc và tiêu hao. 

Chị Mai tư vấn: Để phân biệt giữa tỏi tía với các loại tỏi khác, thì chỉ cần nhìn lá là 

nhận biết được. Lá của tỏi tía thường dày, cứng, màu lá xanh nhạt; củ chắc và cay hơn tỏi 

trắng, dọc thân gần củ có màu tía; mỗi củ có 10 - 11 nhánh, đường kính củ 3,5 - 4cm... 

Trao đổi thêm với phóng viên, chị Mai tiết lộ: “Trung bình mỗi năm tôi có lãi từ trồng 

tỏi tía gần 100 triệu đồng. Từ khi bắt tay trồng tỏi tía đến nay, đời sống của gia đình đã khá 

giả và có của ăn của để, không còn phải lo lắng về đói nghèo như trước kia nữa rồi. Thời 

gian tới, tôi dự định sẽ thuê, thầu thêm 1.000m2 đất ruộng ở xã Chiềng Pằn để trồng tỏi tía, 

nâng cao thu nhập hơn nữa”. 
 

13. Sơn Nguyên. HUYỆN BẮC YÊN, SƠN LA: SẼ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP / Sơn Nguyên // Đại biểu nhân dân.- 

Ngày 27/2/2018.- Số 58.- Tr.4. 
 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện vừa tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 20 

đánh giá kết quả hoạt động tháng 2; bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Theo 

đánh giá, tháng 2, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt cơ chế phối hợp với Thường 

trực UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; kiểm tra việc khắc phục đường Na 

Pa - Cò Mỵ, xã Hua Nhàn; việc thực hiện Dự án Trồng chè tại bản Trò A, Trò B, xã Tà Xùa. 

Các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 

của cử tri, kịp thời phản ánh với các cấp, cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Tháng 3, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục giám sát tình hình triển khai 

thực hiện Nghị quyết 50/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Đề án phát triển sản xuất 
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nông, lâm nghiệp huyện Bắc Yên đến năm 2020; thành lập đoàn giám sát về rà soát xây 

dựng bảng giá đất sửa đổi, bổ sung đối với tổ công tác của UBND huyện. Đồng thời, nghe 

UBND huyện báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo quý I; 

tình hình thực hiện Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển sông Đà 

xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2017. 
 
 
 
 




