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01. Xuân Tiến. ĐỔI THAY VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ / Xuân Tiến // 
Tạp chí Điện và đời sống.- Tháng 1+2/2018.- Số 225+226.- Tr.21-22. 
 

Lâu nay, con sông Đà hùng vỹ đã được nhiều người biết đến trong các tác phẩm 
văn chương và lại càng nổi tiếng hơn khi con sông hung dữ lần lượt được bàn tay và 
khối óc của con người chinh phục với lần lượt các nhà máy thủy điện lớn được xây 
dựng từ Hòa Bình đến Sơn La rồi Lai Châu. Việc xây dựng các công trình thủy điện đã 
tạo ra những hồ chứa thủy điện lớn giúp người dân có thể nuôi trồng, đánh bắt thủy 
sản vươn lên làm giàu trên chính dòng sông hung dữ năm nào. 

TIỀM NĂNG LỚN 

Hồ Thủy điện Hòa Bình, hồ Thủy điện Sơn La, là nguồn tài nguyên quý giá mà con 
người tạo nên trên vùng đất Tây Bắc. 2 hồ có dạng lòng máng, xung quanh bao bọc bởi các 
dãy đồi,  núi cao; đáy hồ sâu với nguồn lợi thủy hải sản phong phú cả về giống, loài; nguồn 
thức ăn rất phong phú ngoài sinh vật phù du, xung quanh hồ còn có hàng nghìn ha thảm thực 
vật và rừng phòng hộ với độ che phủ cao, hàng năm cung cấp lượng lớn các sản phẩm hữu 
cơ cho hồ… 

Đối với hồ Thủy điện Sơn La có diện tích mặt nước trên 13.000ha, đây là điều kiện 
hết sức lý tưởng để tỉnh tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ. Để khơi dậy 
tiềm năng, thế mạnh này, tháng 8/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ra Nghị quyết 
thông qua Đề án khai thác tiềm năng vùng các thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 
2020, nhằm phát triển kinh tế vùng hồ các thủy điện, trọng tâm hồ Thủy điện Hòa Bình, 
Thủy điện Sơn La thành khu vực có trình độ phát triển khá, có hệ thống cơ sở hạ tầng liên 
kết, đồng bộ, với các vùng kinh tế trong tỉnh; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của 
vùng hồ gắn với phát huy, bảo tồn các giá trị hiện có; gắn phát triển kinh tế với phát triển 
văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân 
vùng hồ. Dự án tập trung khai thác tiềm năng vùng hồ Thủy điện Sơn La như nuôi trồng thủy 
sản, du lịch, vận tải và các loại hình dịch vụ. 

VƯƠN LÊN LÀM GIÀU 

…Thủy điện Sơn La được hình thành sau hồ Thủy điện Hòa Bình rất nhiều, nhưng 
ông Lò Văn Khặn, bản Co Trặm, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) lại là một 
trong những tấm gương tiêu biểu, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tại 
Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ V, giai đoạn 2012 - 2017 diễn 
ra tại Hà Nội vừa qua. Với mô hình dưới nuôi cá lồng, trên thả vịt trời bay ở vùng lòng hồ 
Thủy điện Sơn La, hàng năm, ông thu nhập lên đến 1 tỷ đồng. 

Vốn là hộ dân thuộc diện tái định cư Thủy điện Sơn La của xã Chiềng Bằng, khi đến 
làm ăn, sinh sống ở vùng lòng hồ, gia đình ông Khặn gặp không ít khó khăn. Trước đó, việc 
làm ăn kinh tế của gia đình ông chủ yếu dựa vào làm nương, làm vườn; tuy nhiên nơi ở mới 
lại có ít đất sản xuất, xung quanh mênh mông là nước, đã khiến ông thực sự lo lắng, đứng 
ngồi không yên. 

Thế rồi ông cũng xác định dần trong tư tưởng rằng: Cần phải nhanh chóng thích nghi 
với nơi ở mới, ông tập chèo thuyền, đánh bắt cá, rồi tìm hướng làm ăn. Ông nghĩ, vùng sông 
nước rất thích hợp với nuôi trồng thủy sản, nên thường xuyên tìm hiểu, tích lũy những kinh 
nghiệm đánh bắt, nuôi trồng các loại thủy sản; đồng thời tìm hiểu, đăng ký tham dự những 
lớp tập huấn về nuôi cá lồng của Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông huyện Quỳnh Nhai 
tổ chức. 

Đúng thời điểm đó, ông Khặn được Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La hỗ trợ 
nuôi thử nghiệm 1 lồng cá đầu tiên ở vùng lòng hồ sông Đà. “Lứa cá đầu tiên cho thu hoạch 
hơn 600kg, bán với giá 100.000 đồng/kg, trừ chi phí cũng lãi được gần 50 triệu đồng. Món 
tiền ấy khiến cả nhà mừng đến phát... khóc” - ông Khặn kể.  
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Khởi đầu thuận lợi khiến ông có lòng tin tiếp tục vay Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội 
Nông dân huyện Quỳnh Nhai 30 triệu đồng đầu tư thêm 4 lồng cá. Ngoài cá rô phi và trắm 
cỏ ông nuôi cá lăng và cá nheo, đây là những loại cá cho giá trị kinh tế cao. Vụ thu hoạch cá 
năm 2012, gia đình ông thu 1 tấn cá lồng, lãi hơn 150 triệu đồng. Thấy hiệu quả, năm 2014 
ông tiếp tục đầu tư tăng số lồng nuôi cá lên 35 lồng và đạt mức thu nhập trên 700 triệu 
đồng/năm. 

Không chỉ nuôi cá, gia đình ông là hộ đầu tiên được Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Sơn La chọn làm điểm nuôi thử nghiệm 100 con vịt trời và đã thành công. 
Hiện, với đàn vịt trời 3.500 con đã cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định. 

Câu chuyện về việc thoát nghèo của những nông dân vùng lòng hồ thủy điện từ định 
hướng đúng đắn của địa phương dường như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tìm ra 
“chìa khóa” thật sự bảo đảm cuộc sống bền vững, lâu dài cho người dân tái định cư, nhường 
đất cho thủy điện năm nào. 
 

02. Đức Thịnh. PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY “ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” / 
Đức Thịnh // Quân khu 2.- Kỳ 4.- Tháng 02/2018.- Số 982.- Tr.1-2. 
 

Trong không khí phấn khởi đầu xuân mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức 
phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo, chỉ huy 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nêu bật ý nghĩa của Tết trồng cây, đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, 
chiến sỹ bằng việc làm cụ thể của mình, hăng hái trồng cây, trồng rừng, để hoạt động này trở 
thành một nét đẹp văn hóa truyền thống và duy trì thành nền nếp ở mỗi cơ quan, đơn vị. 
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sỹ của các cơ quan, đơn vị đã tham gia trồng mới nhiều 
cây xanh các loại tại nhiều địa điểm khác nhau. 
 

03. Xuân Trường. TỶ PHÚ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ / Xuân Trường // Quân khu 2.- Kỳ 
4.-  Tháng 2/2018.- Số 982.- Tr.1-2. 
 

Cựu chiến binh Trần Văn Cường, trú quán tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La đầu tư phát triển kinh tế vườn, thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông được hội 
cựu chiến binh các cấp từ cơ sở đến tỉnh bầu chọn là cá nhân tiêu biểu trong phong trào: 
“Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” giai đoạn 2011 - 2016. 

Sinh năm 1959 tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1981, người thanh niên 
Trần Văn Cường, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ vào đơn vị Sư 
đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 1984, 
anh chuyển ngành về làm công nhân, tại Công ty Xây dựng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá 
trình công tác tại đây, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 1988, công ty 
chuyển đổi cơ chế, vợ chồng anh bàn bạc và quyết định chuyển lên Nông trường Tô Hiệu 
Sơn La, nhận khoán 3ha đất đồi để trồng ngô. Ban đầu mới nhận đất, gia đình anh gặp không 
ít khó khăn bởi diện tích đất nhận khoán là đồi trọc, đất bạc màu, trồng ngô, đậu năng suất 
thấp. Mặc dù có đầu tư giống mới, phân bón nhưng lợi nhuận từ cây ngô, cây đậu cũng 
chẳng đáng là bao. Năm 1991, anh bàn với vợ chuyển sang trồng cây ăn quả (cây na). Thiếu 
vốn, vợ chồng anh vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn 
được hơn 100 triệu đồng. Có vốn, anh đi tìm mua giống na dai về trồng, mua phân sinh học 
của nhà máy đường về cải tạo đất. Trong những năm đầu, cây na chưa cho thu hoạch, anh lại 
trồng mía, thu hoạch mía xong anh lại trồng những cây ngắn ngày như đậu, lạc, vừng... Từ 
cây mía và các loại cây ngắn ngày khác, mỗi năm gia đình anh cũng thu được hàng trăm 
triệu đồng. 

Có thu nhập, một phần trả ngân hàng, một phần vợ chồng anh tích cóp mua thêm đất 
để mở rộng sản xuất trồng trọt. Từ 2,5ha đất ban đầu đến nay gia đình anh đã có 6ha đất đồi 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 05 năm 2018 3 

trồng đan xen các loại cây ăn quả như: Nhãn, xoài, thanh long, bưởi, mít... nhưng chủ yếu 
vẫn là na, tất cả các loại cây này sau 3 năm mới cho thu hoạch. Qua học hỏi kinh nghiệm anh 
Cường cho biết: “Để có na cho thu hoạch dài từ 3 đến 4 tháng người trồng na vất vả nhất, tỷ 
mỷ nhất, mất nhiều thời gian nhất là thụ phấn cho na. Phải chọn loại hoa to, khỏe ở đầu cành, 
bóc bỏ cánh hoa lấy nhị hoa rồi bơm vào những hoa to ở thân na”. Kết quả, năm 1995, 6ha 
vườn cây ăn quả của anh cho thu hoạch một năm hàng trăm triệu đồng. Có tiền anh trả ngân 
hàng, anh, em, bạn bè, còn lại anh tiếp tục đầu tư vào chăm sóc vườn cây và trả lương công 
nhân. Trong quá trình phát triển kinh tế, gia đình anh tạo việc làm thường xuyên cho 5 đến 7 
lao động với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng và 15 lao động thời vụ. 

Anh cũng là người tiên phong trồng cây ăn quả trên đất dốc trước khi tỉnh Sơn La có 
nghị quyết chuyển đổi cây trồng. Những năm gần đây vườn cây ăn quả của anh mỗi năm thu 
hoạch 40 tấn na; 6 tấn nhãn; 6,5 tấn xoài ghép; 1,5 tấn thanh long, mít, bưởi đang bói. Sau 
khi trừ chi phí, gia đình anh Cường thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm. Thấy anh có thu nhập khá, 
nhà cửa khang trang, mua sắm ô tô và nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền khác, nhiều hội viên 
cựu chiến binh và nhân dân trong huyện, trong tỉnh tìm đến học hỏi kinh nghiệm trồng cây 
ăn quả trên đất dốc và cây na có thời gian thu hoạch dài. Anh nhiệt tình hướng dẫn và trao 
đổi kinh nghiệm của mình với mọi người. Ngoài ra, anh Cường còn giúp đỡ hội viên về vốn 
để trồng trọt góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

Cựu chiến binh Trần Văn Cường cùng gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, hàng năm đã dành hàng chục triệu 
đồng để ủng hộ: Quỹ vì người nghèo, nhân dân vùng bão lũ thiên tai, quỹ chất độc da cam, 
quỹ khuyến học, quỹ tình thương của địa phương. 

 

04. Trần Hào. VUN ĐẮP ƯỚC MƠ TỚI TRƯỜNG / Trần Hào // Quân khu 2.- Kỳ 4.- 
Tháng 02/2018.- Số 982.- Tr.5. 
 

Chúng tôi có dịp cùng đoàn công tác của Cục Chính trị Quân khu đến xã Chiềng 
Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình 
phòng học Trường Tiểu học Chiềng Hoa A. Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa 
tạo nên niềm vui và hạnh phúc, tiếp thêm động lực và vun đắp ước mơ tới trường cho 
trẻ em vùng cao, biên giới. 

Sau hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển qua những cung đường đồi núi nhỏ hẹp, đèo dốc 
quanh co, chúng tôi mới đến được Trường Tiểu học Chiềng Hoa A. Vừa đến nơi, chúng tôi 
đã cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi của thầy và trò nhà trường. Khắp sân 
trường đầy ắp tiếng cười đùa của các em học sinh, cạnh đó là dãy phòng học mới được xây 
dựng khang trang, kiên cố với đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hoàng Ngọc Hà, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Sơn La cho biết: “Xuất phát từ tinh thần đoàn kết quân dân, từ tình cảm yêu thương của 
cán bộ, chiến sỹ quân đội chia sẻ với thầy, cô giáo và các em học sinh, đồng thời để nâng cao 
dân trí và khuyến khích con em các dân tộc của xã đến trường học tập, Bộ Quốc phòng đã 
trích 500 triệu đồng từ “Quỹ cứu trợ nhân dân vùng bị thiên tai, tai nạn, hỏa hoạn” để xây 
dựng 2 phòng học mới cho Trường Tiểu học Chiềng Hoa A, ngoài ra Tổng Công ty 789 - 
Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng cũng hỗ trợ 100 triệu đồng để mua trang thiết bị lắp đặt trong 
lớp học phục vụ giảng dạy và học tập”. 

Được biết, ngay sau khi được Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chức năng lập hồ sơ thiết kế, nhanh chóng hoàn thành 
các hạng mục để đủ điều kiện để bàn giao cho nhà trường. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện 
cho các em học sinh của nhà trường có sân chơi và nơi để tổ chức các hoạt động thể dục, thể 
thao, hoạt động ngoại khóa, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với 
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nhà trường cùng sự hỗ trợ của các hộ dân trên địa bàn xã đổ bê tông sân trường với diện tích 
hơn 800m2. Trong suốt thời gian thi công công trình, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Sơn La được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân giúp đỡ về ngày công cũng 
như phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu và hỗ trợ thực phẩm để phục vụ sinh hoạt. 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong nhiều năm qua, trẻ em xã Chiềng Hoa, huyện 
Mường La phải sinh hoạt và học tập trong điều kiện thiếu thốn, việc đi lại hết sức gian nan 
và vất vả. Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Chính 
vì vậy, đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập, cũng như sự phát triển toàn diện về 
năng lực, thể chất của các em. So với những trẻ em ở miền xuôi, đó là một sự thiệt thòi rất 
lớn. Nhà trường hiện có 18 lớp học với 26 thầy, cô giáo và gần 370 em học sinh chủ yếu là 
con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Chiềng Hoa và một số xã lân cận, trong đó có 9 
em học sinh nhà ở xa nên ở lại trường và được các thầy, cô nuôi dưỡng, chăm sóc. 

Thầy giáo Trần Khánh Tài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa A tâm sự: “Đợt 
mưa lũ lịch sử đầu tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân 
trên địa bàn xã Mường La. Trong đó, Trường Tiểu học Chiềng Hoa A có 2 lớp học bị lũ 
cuốn trôi hoàn toàn, nhà trường phải dồn học sinh ra trường trung tâm để học ghép, cơ sở vật 
chất và điều kiện học tập rất khó khăn. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng giúp 
nhà trường xây dựng 2 phòng học mới, thầy, trò nhà trường rất phấn khởi và cảm động. Dãy 
phòng học mới này sẽ góp phần giúp các em học sinh được sinh hoạt và học tập trong một 
môi trường đầy đủ để các em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần và là nguồn động 
viên to lớn để thầy, cô giáo và học sinh nhà trường tiếp tục bám lớp, bám trường, yên tâm 
dạy, học”.  

Trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ khánh thành, bàn giao phòng học mới cho thầy, 
trò Trường Tiểu học Chiềng Hoa A, chúng tôi luôn thấy được nụ cười hồn nhiên trong ánh 
mắt của các em, cũng như niềm vui của các thầy, cô giáo nhà trường. Tin tưởng rằng khi 
được giảng dạy và học tập trong không gian mới, tốt và an toàn hơn, chất lượng học tập của 
các em sẽ được nâng lên như lời tâm sự, động viên nhà trường của Thiếu tướng Vũ Sơn 
Hoàng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu: “2 phòng học mới tặng Trường Tiểu học Chiềng 
Hoa A ngày hôm nay sẽ là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với thầy, trò nhà 
trường. Mong rằng các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh nhà trường sẽ quản lý, giữ gìn 
phòng học để sử dụng được lâu dài cũng như cùng nhau nỗ lực, phấn đấu giảng dạy, học tập 
thật tốt, sớm đưa ước mơ của các em thành hiện thực”. 
 

05. D. Anh. SƠN LA: PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHI KHÔNG CÓ 
CƠ HOÀNH / D. Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 28/2/2018.- Số 59.- Tr.13. 
 

Ngày 27/2, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã phẫu thuật thành công cho 
bệnh nhi sơ sinh Cà Văn Th. bị dị tật không có cơ hoành. Bệnh nhi 3 ngày tuổi, nặng 2,5kg 
được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã vào tối 26/2 trong tình trạng suy hô 
hấp nặng.   

Bác sỹ Lò Văn Nhay - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La cho biết: Thoát 
vị cơ hoành là dị tật thường gặp ở trẻ sơ sinh, tuy nhiên trường hợp thoát vị do không có cơ 
hoành như bệnh nhi Th. là một trường hợp hiếm gặp. Bẩm sinh bệnh nhi Th. không có cơ 

hoành bên trái gây thoát vị toàn bộ tạng lên ngực, đẩy tim từ trái sang phải gây xẹp phổi dẫn 
đến suy hô hấp nặng. Sau khi khám lâm sàng, bác sỹ Nhay đã trực tiếp thực hiện ca mổ tạo 
cơ hoành bên trái cho bệnh nhi. Hiện bệnh nhi đã có thể thở đều và đang được theo dõi tại 
Phòng Hồi sức sau mổ của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.      
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06. Quốc Tuấn. SƠN LA: SẼ XEM XÉT 16 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP 
CHUYÊN ĐỀ / Quốc Tuấn // Đại biểu nhân dân.- Ngày 01/3/2018.- Số 60.- Tr.4. 
 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ 39 nhằm xem xét, cho 
ý kiến đối với tờ trình của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án 
xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Sơn La. Bên cạnh đó, cho ý kiến đối với một 
số tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 
số 12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần 
trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; bãi bỏ, sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 69/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 
ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020; 
quy định mức kinh phí hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở 
khu dân cư… 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan 
soạn thảo chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung tờ trình theo đúng quy trình, quy định và 
trao đổi lại với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của văn 
bản; thống nhất trình 16 dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ hai. Trong đó, tập 
trung xây dựng bảng giá đất, mức hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhà ở; chuẩn bị thêm nội dung 
về ủy nhiệm chi thuộc cấp huyện, điều tiết ngân sách giữa cấp tỉnh và huyện. 
 

07. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH SƠN LA: BÀN GIAO 
NHÀ ĐỒNG ĐỘI CHO HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH / Xuân Trường // Cựu chiến 
binh Việt Nam.- Ngày 01/3/2018.- Số 1217.- Tr.9. 
 

Hội Cựu chiến binh và Công ty Điện lực tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Cựu chiến 
binh huyện Vân Hồ tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho hội viên Đinh Duy Na, sinh năm 
1957, nhập ngũ năm 1974, làm nghiệm vụ quốc tế tại Campuchia, thuộc hộ cận nghèo, 
không có khả năng lao động, có vợ và 2 người con, hiện đang cư trú tại bản Pưa Ta, xã Suối 
Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Ngôi nhà sàn mái ngói kiên cố, có diện tích 50m2 hoàn thành theo đúng tiến độ, với 
tổng số tiền trị giá hơn 93 triệu đồng; trong đó hội viên cựu chiến binh xã đóng góp ngày 
công lao động, vận chuyển vật liệu trị giá 8 triệu đồng; gia đình, dòng họ đóng góp hơn 63 
triệu đồng; Công ty Điện lực Sơn La hỗ trợ 25 triệu đồng. 

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Cầm Xuân Ế - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Cầm Văn Giáo 
- Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La đã tặng quà cho hội viên Đinh Duy Na và mong cựu 
chiến binh Đinh Duy Na tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực 
tham gia các phong trào của Hội và địa phương… 

Nhân dịp này đồng chí Cầm Xuân Ế chuyển trao 20 suất quà của Công đoàn, Tổ nữ 
công Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các cháu Trường Mầm non xã Suối Bàng và thăm 
tặng quà xã Tô Múa, huyện Vân Hồ. 
 

08. Q. Anh. SƠN LA: KHÔNG SỬ DỤNG TRƯỜNG, LỚP KHÔNG AN TOÀN / Q. 
Anh // Gia đình và xã hội.- Ngày 01/3/2018.- Số 26.- Tr.12. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết, sở vừa có văn bản chỉ đạo các phòng giáo 
dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm 
bảo an toàn cho học sinh. 

Trong đó yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ công trình xây dựng các trường 
học đóng trên địa bàn huyện, thành phố; lập kế hoạch và thực hiện bảo trì công trình theo 
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Lập thiết kế cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp 
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theo các tiêu chuẩn thiết kế trường học và quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Kiên quyết không 
đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an 
toàn theo quy định khi chưa được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 
 

09. Hà Hoàng. TRỒNG BẮP CẢI VIETGAP, THU HÀNG TRĂM TRIỆU/NĂM / Hà 
Hoàng, Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/3/2018.- Số 52.- Tr.13. 
 

Chỉ trồng rau bắp cải theo mô hình VietGAP, gia đình anh Nguyễn Văn Báu (bản Tự 
Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã thu về hơn 200 triệu đồng/năm. 

Khác với sản xuất rau thông thường, sản xuất rau cải bắp an toàn theo hướng 
VietGAP đòi hỏi những yêu cầu khắt khe trong quá trình sản xuất. Ngoài việc đảm bảo các 
tiêu chuẩn về đất trồng, nước tưới, khâu giám sát đầu vào, quy trình gieo trồng chăm sóc, 
đến khâu thu hoạch tiêu thụ sản phẩm đều phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định. Vì 
vậy, đòi hỏi phải có một mô hình trồng rau an toàn thích hợp mới đảm bảo được các quy 
chuẩn. 

Anh Báu tâm sự: “Sau một thời gian trồng rau cải bắp theo hướng VietGAP, gia đình 
tôi được cấp giấy chứng nhận từ năm 2015. Được Hợp tác xã Rau an toàn tự nhiên bao tiêu 
thụ sản phẩm đầu ra nên thu nhập của gia đình tôi luôn ổn định. Trung bình một năm tôi 
trồng rau cải bắp được 3 lứa, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Giờ gia đình tôi đã khấm 
khá hơn trước và có của ăn của để. Sắp tới, tôi dự định thầu thêm đất nương, rẫy để nâng cao 
diện tích sản xuất rau an toàn. 

Ông Phạm Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Đông Sang, huyện Mộc Châu - cho biết: 
“Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau cải bắp theo hướng VietGAP, lựa 
chọn những loại cây rau ngắn ngày cho năng suất cao, nên nhiều năm nay, gia đình anh Báu 
đã có kinh tế khá giả, nuôi các con ăn học, trưởng thành và làm giàu. Tới đây, chúng tôi sẽ 
đẩy mạnh mô hình trồng rau sạch trên toàn xã, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, giúp bà 
con phát triển kinh tế vươn lên làm giàu tại địa phương”. 
 

10. Văn Chiến. TRỒNG LAN TRÊN CAO NGUYÊN, BÀ LỜI THU LỜI LỚN / Văn 
Chiến, Hà Hoàng  // Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/3/2018.- Số 52.- Tr.11. 
 

Xuất phát từ niềm đam mê hoa lan, bà Khoa Thị Lời (tiểu khu Nhà Nghỉ, thị 
trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã sưu tầm, gây dựng lên vườn lan 
khủng nhất nhì ở vùng cao nguyên quanh năm mát mẻ này. Mỗi năm, bà Lời lãi hơn 
300 triệu đồng từ vườn lan. 

TỪ ĐAM MÊ ĐẾN “NGHIỆN” LAN 

Đến thăm vườn lan của bà Khoa Thị Lời vào ngày đầu xuân Mậu Tuất, chúng tôi 
choáng ngợp trước cả nghìn giỏ, chậu lan đang phát triển xanh tốt. Vườn lan tiền tỷ của bà 
Lời gồm 2 dòng chủ đạo, đó là lan rừng và lan công nghiệp được sắp xếp thẳng hàng, thẳng 
lối... 

Trên giàn, hàng trăm giỏ lan rừng được treo thành từng tầng, lớp với khoảng cách hợp 
lý, đảm bảo cho các giỏ lan sinh trưởng. Với các loài địa lan, bà Lời trồng trong chậu, với 
nhiều kích cỡ khác nhau theo độ tuổi phát triển của lan. Rất nhiều chậu địa lan đang hé nụ, 
chuẩn bị nở hoa... 

Để có vườn lan tiền tỷ như hiện nay, bà Lời đã bỏ nhiều công sức sưu tầm, thuần hóa, 
chăm sóc, nuôi dưỡng. “Lúc đầu, tôi mua vài giỏ lan rừng về chơi cho thỏa niềm đam mê. 
Càng chăm sóc, tôi càng mê hơn và “nghiện” lan từ lúc nào không biết. Hễ nghe nơi nào có 
lan quý, lan đẹp là tôi nhất định phải đến xem cho bằng được. Mỗi lần đi đâu hay làm gì mà 
bắt gặp bà con người dân tộc Mông, Thái, Dao, Mường... đem bán lan rừng quý, hiếm là tôi 
tìm mua ngay. Cứ thế, vườn lan của tôi lớn dần bởi sự góp mặt của nhiều loài lan rừng...” - 
bà Lời chia sẻ. 
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Hiện trong vườn của bà Lời có gần 60 loài lan rừng quý hiếm như: Quế lan hương, 
giáng hương tam bảo sắc, lan đuôi chồn, lan đuôi cáo, da báo, phong lan kiều, sơn thủy tiên, 
tóc tiên... với số lượng lên đến vài nghìn giò. Nhiều loài lan rừng thuộc loại đặc biệt quý 
hiếm như: Hoàng thảo vôi, trầm tím, phi điệp đột biến... cũng được bà Lời sưu tầm và chăm 
sóc rất cẩn thận. 

Cùng với lan rừng, trong vườn của bà Lời còn có các loại lan công nghiệp như: Hồ 
điệp, vũ nữ... số lượng cũng lên đến cả trăm chậu. 

HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU 

Đều đặn mỗi sáng, sau khi ngủ dậy, việc bà làm đầu tiên là đi dạo một vòng quanh 
vườn để ngắm và kiểm tra tình hình sinh trưởng của vườn lan... 

Hơn 10 năm chơi lan, bà Lời đã nắm rõ đặc tính, kỹ thuật chăm sóc từng loài lan rừng 
cũng như lan công nghiệp. Với lan rừng, loài nào ưa nước, loài nào không ưa nước bà đều 
nắm rõ trong lòng bàn tay. 

Chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc lan, bà Lời cho biết: “Vì phong lan không ưa 
nắng trực tiếp nên tôi đầu tư làm hệ thống mái che bằng lưới đen, góp phần giảm bớt ánh 
nắng, giúp cho lan sinh trưởng, phát triển tốt. Khâu chăm sóc, bón phân cho lan rất quan 
trọng, cần phải cho “ăn” phân hợp lý với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của lan. Tùy 
theo độ ẩm mà có chế độ tưới nước cho lan hợp lý...”. 

Hiện mỗi năm, bà Lời bán cho khách ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh hàng 
trăm giò, chậu lan, thu lãi hơn 300 triệu đồng. “Nhiều dân chơi lan ở các tỉnh khác đến đây 
mua lan của tôi và tâm sự rằng, hoa lan của Tây Bắc có nhiều loại đẹp và thơm hơn cả một 
số lan quý của nước ngoài. Vì thế, nếu có những điều kiện thuận lợi, tôi sẽ từng bước nâng 
cấp vườn lan này để hướng tới xuất khẩu ngoại tỉnh và thị trường ngoài nước” - bà Lời cho 
hay.  
 

11. Phong Nguyệt. CHUYỆN CHƯA BIẾT VỀ CUỘC TẨU THOÁT KHỎI “ĐỊA 
NGỤC” SƠN LA CỦA BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI NĂM XƯA / Phong Nguyệt  // 
Hôn nhân và pháp luật.- Ngày 01/3/2018.- Số 26.- Tr.22-23. 
 

Với sự thông minh, khéo léo, tài đối đáp mà hai ông cứ thế đi qua mũi bọn tri 
châu, phìa, tạo, quản, những kẻ đang truy lùng 4 người trốn tù nguy hiểm. 

KHỐC LIỆT CỦA NHÀ NGỤC SƠN LA 

Trong căn phòng nhỏ, nằm ở góc trái biệt thự cổ ở phố Hàng Chuối, có đôi vợ chồng 
già sống lặng lẽ, bình dị. Ông lão tóc trắng như cước, lững thững, lò dò đi bộ mỗi buổi sớm 
là ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Quản lý 
Kinh tế. Ông là cựu tù chính trị Sơn La, người đã tham gia cuộc vượt ngục huyền thoại, đã đi 
vào lịch sử nước nhà từ gần 70 năm trước.  

Giờ đây, đã ở tuổi 90, tay chân chậm chạp, đôi mắt đục mờ, thế nhưng, ông vẫn minh 
mẫn và uyên bác. Ngày cũng như đêm, ông vẫn dán mắt vào những quyển sách. Ông trân 
trọng tặng tôi cuốn Hồi ký cách mạng “Suối reo năm ấy”, nói về sự khốc liệt của nhà ngục 
Sơn La. Nghe ông trò chuyện về những tháng ngày trong ngục Sơn La, trong tôi lại ùa về 
những năm tháng tuổi thơ cắp sách đến trường, được nghe thầy cô giảng bài “Cây đào Tô 
Hiệu” với lòng xúc động thành kính. Rưng rưng dòng lệ, ông trở về với những tháng ngày tù 
đày và cuộc vượt ngục ly kỳ, đã đi vào huyền thoại năm xưa. 

Sơn La là một tỉnh miền núi, cách Hà Nội hơn 300 cây số, thuở đó nổi tiếng “rừng 
thiêng nước độc”. Chẳng thế mà có câu ca “Nước Sơn La, ma Tạ Bú”, rồi thì “Ai lên Hát 
Lót, Chiềng Lề/ Khi đi thì dễ, khi về thì không”. Không thể chém giết cùng lúc hàng ngàn 
cán bộ yêu nước, thực dân Pháp đã thực hiện một âm mưu thâm độc là lợi dụng điều kiện khí 
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hậu khắc nghiệt, kết hợp với chế độ ăn uống kham khổ, lao động khổ sai, cực nhọc… để giết 
dần, giết mòn cả thể xác lẫn tinh thần người tù chính trị.  

Trong báo cáo của công sứ Sơn La Xanh Pu-lốp, gửi Thống sứ Bắc kỳ có đoạn: “Chỉ 
cần một thời gian không lâu, sốt rét, bệnh tật và công việc khổ sai sẽ tiêu hao chúng một 
cách êm thấm”. Rồi thì: “Chỉ trong 6 tháng vi trùng sốt rét sẽ làm cho chúng trở nên hiền 
lành”. Sự thực là chỉ riêng 8 tháng năm 1933 đã có 27 tù nhân chính trị bị chết vì bệnh sốt 
rét.  

Trước tình cảnh khốc liệt như vậy, cộng với tình hình phong trào cách mạng lên cao, 
mà Đảng ta lại thiếu cán bộ trầm trọng, Chi ủy Nhà tù Sơn La đã quyết định lên kế hoạch tổ 
chức vượt ngục. Thế nhưng, vượt ngục thế nào đây, trong khi vừa mới đó, hai đồng chí là 
Đàm Văn Lý và Hoàng Văn Tường đã phải bỏ mạng giữa rừng xanh vì trốn không thành. 
Nhớ lại hai đồng chí của mình, ông Trân rưng rưng xúc động: “Đó là một chiều thứ 7, kíp đi 
làm vườn rau Phông-xi-on-ne ở bản Giảng về báo tin có hai đồng chí xin phép vào rừng đại 
tiện rồi trốn luôn. Mọi người xác định được ngay, đó là đồng chí Lý và Tường, quê ở Cao 
Bằng, hai đồng chí đã từng tham gia tích cực phong trào 1936 - 1939 ở Cao Bằng. 

Mặc dù hai đồng chí hành động theo ý cá nhân, không có sự lãnh đạo của chi ủy, 
chúng tôi vẫn đánh giá hai đồng chí là những người cách mạng tốt. Ngay đêm đầu hai anh đã 
lợi dụng lúc kẻ thù còn chưa kịp tổ chức săn đuổi để cố đi được càng xa càng tốt, nhưng vì 
đêm tối xuyên rừng, không dám đi đường cái, hai anh chỉ đi được 5 - 6km.  

Tất cả chúng tôi đều hồi hộp nghe ngóng tin tức của hai anh. Dân bản đã phát hiện 
được dấu vết của hai anh, thế là họ hò nhau đốt đuốc, canh gác lùng sục cả đêm trong rừng. 
Thế rồi, tin đau buồn đã đến với chúng tôi: Anh Lý và anh Tường mò xuống suối lấy nước 
vào ban đêm bị lính dõng phục kích bắn. Đồng chí Lý bị thương và bị bắt.  

Buổi chiều, hết giờ lao động, từng tốp chúng tôi quay về nhà ngục. Như có linh tính 
báo trước, không ai không hồi hộp xúc động khi bước chân qua cổng sắt. Trên một chiếc ghế 
đẩu, một đầu lâu người đặt bên một hòm gỗ vuông. Mọi người nín lặng rảo bước về trại, 
ngồi phịch xuống sàn, không buồn cởi nón ra, người thì rơm rớm nước mắt, người thì nức nở 
thành tiếng”. 

Kể đến đây, ông Trân im lặng, mái đầu bạc rung rung. Ông đang tưởng nhớ đến hai 
người bạn tù, hai đồng chí xấu số. Ông với chiếc khăn thấm những giọt nước mắt hiếm hoi 
đang chực ứa tràn. Việc hai đồng chí Tường và Lý trốn tù thất bại không những không làm 
chi ủy nao núng, mà đó lại là bài học lớn để rút kinh nghiệm. 

Bước đầu tiên là chuẩn bị bản đồ địa hình Sơn La. Chi ủy đã phân tích bản đồ và xác 
định: Chỉ có đi theo hướng Bắc, vượt qua sông Đà sang vùng Nghĩa Lộ, rồi từ đó về Yên 
Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, đều có cơ sở cách mạng. Đồng chí Bân, người anh 
cả của Đảng Quốc dân có nhiệm vụ liên hệ với cơ sở bên ngoài làm thẻ thuế thân. Mấy anh 
nhà bếp chuẩn bị gạo rang, anh lò rèn chế súng, quần áo Thái đã có sẵn ở nhà mồ của người 
Thái.  

Trong quá trình chuẩn bị, suốt mấy tháng trời, những đồng chí nằm trong danh sách 
đều tranh thủ luyện tập đi bộ khi phải lên núi lao động khổ sai, mỗi ngày tập đi khoảng 20 
đến 30 cây số. Vấn đề khó nhất là tìm người dẫn đường. Giữa lúc đó thì đồng chí Mùi và 
đồng chí Cô báo cáo vừa gặp được nhóm người Hoa ở dưới xuôi lên Sơn La buôn thuốc 
phiện lậu. Những thương nhân người Hoa này có đường đi riêng bí mật từ Sơn La về Móng 
Cái. Hai bên đã ngay lập tức thỏa thuận: Những người tù sẽ đảm bảo cho thương nhân người 
Hoa qua vùng du kích an toàn, còn thương nhân người Hoa có nhiệm vụ chỉ đường. Hai bên 
đã đồng ý hợp tác. 

Từ giữa năm 1943, việc hoàn tất chuẩn bị vượt ngục trở nên cấp bách hơn lúc nào hết. 
Thế nhưng, mấy người cầm đầu tổ chức thương nhân người Hoa đã bị bắt và bị tống vào 
ngục. Vậy là kế hoạch tổ chức vượt ngục cho 12 đồng chí cốt cán của Đảng tưởng như đã bị 
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phá sản. Đoàn tù nặng án đã được lên danh sách, chỉ nay mai thôi sẽ lên đường về Hà Nội rồi 
ra Côn Đảo, và như vậy, hy vọng vượt ngục sẽ không còn nữa. Bao nhiêu công sức chuẩn bị 
chẳng lẽ tan thành mây khói, trong khi đó Đảng ta đang thiếu cán bộ trầm trọng để chuẩn bị 
cho cuộc tổng khởi nghĩa sắp đến gần? 

Ông Trân và ông Hiểu được chi ủy phân công chuẩn bị kế hoạch vượt ngục đã bàn 
nhau: “Không có anh em thương nhân người Hoa thì ta dùng anh em thanh niên người Thái 
dẫn đường. Tất nhiên, đi với anh em người Thái thì không thể đi được nhiều người, nhưng 
thà được ít còn hơn không được ai”.  

Lúc này, hai ông nhận định trong tổ thanh niên cứu quốc Thái ở Mường La do hai ông 
trực tiếp xây dựng có đồng chí Lò Văn Giá hội đủ điều kiện làm nhiệm vụ dẫn đường. Đồng 
chí Lò Văn Giá đã được ông Trân và ông Hiểu thử thách từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế 
nhà trường nên một lòng hướng theo cách mạng.  

CUỘC VƯỢT NGỤC 

Chi ủy đã xác định được 3 đồng chí vượt ngục gồm Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn 
Trân, Lưu Đức Hiểu. Cả ba đồng chí ngoài những tiêu chuẩn cơ bản chung còn phải có 
những ưu thế riêng, thuận lợi cho cuộc vượt ngục. Kế hoạch vượt ngục được đưa ra chi ủy 
xem xét, đa số đồng ý song cũng có một số ý kiến khác: “Tổ chức vượt ngục được ít người 
thế này thì phí quá, chờ cơ hội tổ chức được nhiều người thì tốt hơn”.  

Đồng chí Tô Hiệu tuy đã yếu, bị cách ly ở phòng khác vì bệnh lao song vẫn phát biểu 
với tất cả tinh thần, trách nhiệm: “Lúc này, Đảng đang cần cán bộ, không đưa ra được nhiều 
thì ít cũng được, còn hơn chờ mãi, không đưa ra được ai”. Quyết định của chi ủy như thế là 
được toàn thể nhất trí. Kế hoạch vượt ngục Sơn La đã được hoàn tất, thì một sự kiện xảy ra. 
Đồng chí Nguyễn Lương Bằng cũng đề xuất được đi. 

Nếu như đi với đoàn người Hoa thì ông Bằng được xếp vị trí số một, song đi với 
người Thái thì phải đi bộ, mà ông Bằng đã lớn tuổi nên sẽ rất khó khăn. Ông Nguyễn Văn 
Trân và ông Lưu Đức Hiểu đã được chi ủy giao cho trách nhiệm trình bày để ông Bằng thấy 
hết những khó khăn, nguy hiểm của chuyến vượt ngục này. Thế nhưng, đồng chí Sao Đỏ, 
người cộng sản nổi tiếng kiên trung, bất khuất trước sau chỉ nói: “Vô luận thế nào các đồng 
chí không tổ chức vượt ngục thì thôi, đã tổ chức thì phải để tôi tham gia. Tất cả các khó 
khăn, nguy hiểm, các đồng chí chịu đựng được thì tôi cũng có thể chịu đựng được. Cùng nữa 
có phải hy sinh giữa đường thì cũng phải chịu”. Với tinh thần quyết tâm cao, chi ủy đã đồng 
ý để ông Bằng đi. 

Theo kế hoạch, ngày mùng 2 tháng 8 sẽ là ngày tập thể tù chính trị, theo truyền thống 
sẽ tổ chức bữa liên hoan lớn. Lần này, tổ chức liên hoan còn có ngụ ý tiễn đưa 4 đồng chí 
vượt ngục. Sớm 03/8/1943, 4 đồng chí sẽ bắt đầu ra đi từ nhà tù khét tiếng này. Kế hoạch 
vạch ra là phải làm thế nào đi từ sáng sớm đến chiều tối sẽ đến Tạ Chan, bên bờ sông Đà, dài 
50 cây số. Ngay chiều tối phải vượt sông sang đất Yên Bái thì mới thoát.  

Để bọn cai tù không phát hiện thiếu 4 người trong suốt thời gian từ sáng sớm đến 
chiều tối, chi bộ nhà tù đã dùng 4 chiếc chăn, chiếu làm giả như có 4 người đang ốm trong 
tù, không đi làm được, vậy nên, khi chúng điểm danh mấy lần thì vẫn thấy đủ. Chỉ đến 9 giờ 
đêm, bọn cai ngục vào hẳn trong tù điểm danh thì mới phát hiện, lúc đó thì 4 đồng chí đã ra 
khỏi đất Sơn La. 

Ông Trân nhớ lại: “Buổi liên hoan chia tay ai cũng chúc tụng nhau. Thấy đồng chí Tô 
Hiệu ốm yếu vẫn lò dò ra, ai cũng xúc động. Tôi muốn nắm chặt tay anh, muốn ngồi bên anh 
thật lâu, vì lần chia tay này có thể là vĩnh biệt. Người đồng chí đàn anh hiền hòa, đôn hậu, 
làm việc quên mình vì cách mạng, rất gần gũi, yêu thương quần chúng. Mỗi người chúng tôi 
đều tranh thủ từ biệt các đồng chí chi ủy ở lại như Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàn, Ngô Văn 
Quỳnh, và một số đồng chí trong chi ủy biết rõ cuộc vượt ngục của chúng tôi. Lúc đó, trong 
lòng tôi có bao cảm xúc. Tôi thầm thốt lên rằng: “Ôi các anh! Sớm mai đây chúng ta sẽ xa 
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nhau, các anh sẽ phải đi Côn Đảo. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt ngục ra ngoài hoạt động. Sự 
nghiệp cách mạng còn dài. Chúng ta nhất thiết sẽ còn gặp lại nhau bởi chúng ta cùng có 
chung một sự nghiệp sắt đá là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp”. 

Kỷ niệm về những ngày vượt ngục, lang thang trong rừng còn mãi hằn in trong tâm trí 
ông Trân. Ông bồi hồi nhớ lại: “Thoát ra khỏi nhà tù, chúng tôi nhanh nhẹn cải trang, mặc 
quần áo Thái, đội nón chóp lông, cắp ô trắng, đeo dao và chia làm hai toán. Tôi và anh Hiểu 
cùng người thanh niên Thái Lò Văn Giá đi trước. Anh Bằng và anh Ninh đi sau. Cứ thế, bọn 
sau trông hút bọn trước mà rảo bước. Như kế hoạch, chúng tôi đã đến bờ sông Đà vào lúc 
chiều tối, thế nhưng, do mưa to trên thượng nguồn, lũ đột ngột đổ về, không tài nào sang 
sông được. Thuê đò không ai dám chở. Chúng tôi định kiếm khúc gỗ để ôm rồi vượt qua 
sông, thế nhưng, những cây gỗ trôi trên sông đều bị nước cuốn chìm nghỉm từng quãng xa 
mới lại nổi lên mà ngần ngại, không ai dám bơi nữa”.  

TRỞ VỀ VỚI NHÂN DÂN 

Đêm đó, nhóm vượt ngục tìm một con suối và lội ra giữa dòng ngủ trên những tảng 
đá. Hôm sau, ông Bằng vạch ra kế hoạch mới: Xuyên rừng trở về Chiềng Đông, qua Yên 
Châu, Mộc Châu theo đường Hòa Bình về Hà Đông. Mọi người đồng ý. Lúc này, bọn đế 
quốc đã săn lùng ráo riết, nhóm vượt ngục phải cắt rừng mà đi. 

Những ngày đó, mưa như trút nước, mặt rát cứ như ai đó ném sỏi. Dưới suối lũ chảy 
phăng phăng. Trong lúc vượt suối, ông Trân bị dòng nước xiết cuốn đi một quãng xa, may 
mà bíu được vào một cành cây mới thoát chết. Họ bì bõm như đàn chuột. Chân mỏi, bụng 
đói, sờ đến bọc cơm khô mang theo thì đã ướt nhão và bốc mùi. Thế nhưng, vẫn phải ăn, vứt 
đi là chết đói. Đi suốt một ngày mà không tìm được mái nhà nào, nhóm vượt ngục đành quây 
lưng vào nhau, trên một mô đá mà ngủ. Nhưng chẳng ai chợp mắt được vì rét, đói và lo bị 
quân lính đuổi theo hay dân chúng sục sạo bắt được cắt đầu đem nộp cho chánh sứ. 

Hôm sau, nhóm vượt ngục lại lên đường sớm, cơm thiu, cơm nhão cũng hết, họ phải 
lấy quả ngái chín, ổi xanh, ngắt rau cải xoong mọc bên bờ suối ăn sống. Đi bộ đến chiều thì 
đến Yên Châu, bước lên đường cái về Hà Nội. Lúc này, ông Trân và ông Hiểu vẫn mặc trang 
phục người Thái vì nói sõi tiếng Thái, ông Bằng, ông Ninh không nói được tiếng Thái thì 
mặc quần áo theo kiểu phu làm đường. Nhóm vượt ngục vẫn chia làm hai tốp, tốp nọ báo 
cho tốp kia nếu gặp nguy hiểm.  

Trong quá trình đi đường, ông Trân và ông Hiểu đóng giả người Thái nên không gặp 
nguy hiểm gì. Ông Bằng và ông Ninh thì mấy lần suýt mất mạng. Tuy nhiên, với sự thông 
minh, khéo léo, tài đối đáp mà hai ông cứ thế đi qua mũi bọn tri châu, phìa, tạo, quản, những 
kẻ đang truy lùng 4 người trốn tù nguy hiểm. Hai ông còn cả gan vào nhà tên tri châu khét 
tiếng độc ác để ngủ nhờ, lại được chúng làm bữa thết đãi trịnh trọng, vì hai ông giới thiệu 
là… người nhà cụ sứ. Thậm chí, có lần ông Bằng và ông Ninh vào một gia đình người Thái 
ở gần trang trại nuôi dê của tên Cút-xô để ngủ nhờ, sáng hôm sau đi đường dò hỏi mới hú vía 
vì chủ nhà là một tay sai đắc lực của Cút-xô.  

Nhóm ông Trân ngồi chờ ông Bằng và ông Ninh ở Suối Rút suốt một ngày mới gặp. 
Từ đây, nhóm vượt ngục xuôi Hà Nội. Đồng chí Lò Văn Giá đưa nhóm vượt ngục đến Suối 
Rút là hết phận sự. Cuộc chia tay với người thanh niên Thái can trường ngậm ngùi cảm 
động. Ông Trân nhớ lại: “Nhóm vượt ngục chúng tôi thuê thuyền sang chợ Phượng (Hòa 
Bình), còn nhìn theo bóng người thanh niên Thái và khắc cái tên Giá của anh vào lòng”.  

Trở về Hà Nội, nhóm vượt ngục nhanh chóng bắt liên lạc với các sơ sở cách mạng. 
Đồng chí có biệt danh To Đầu (ông Trần Đăng Ninh) đã bị bọn mật thám bắt lại khi đang 
hoạt động ở Hưng Yên. Dùng đủ mọi hình thức tra tấn, bọn mật thám không moi được thông 
tin gì từ phía ông Ninh, chúng đã tống ông vào nhà giam Hỏa Lò với cái án tù đến năm 83 
tuổi. 
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Hoạt động ở Hà Nội được ít lâu thì ông Trân nghe tin anh thanh niên người Thái Lò 
Văn Giá đã bị bọn công sứ Sơn La bắt. Sau khi nhóm tù chính trị vượt ngục thành công, tên 
công sứ đã tập hợp tất cả thanh niên ở những bản quanh đó để thẩm vấn, chúng thấy thiếu 
anh Giá. Dùng đủ hình thức dụ dỗ, tra tấn không khai thác được tin tức gì, bởi vì anh Giá đã 
được các chiến sỹ rèn luyện, thử thách đi theo con đường cách mạng. Bực mình, tên công sứ 
đã đem anh Giá ra trường bắn. Hình ảnh anh Giá ngã xuống như ngọn lửa thổi bùng lên khí 
thế cách mạng ở các bản làng Sơn La. 
 

12. Bách Hợp. CAO NGUYÊN MỘC CHÂU, SƠN LA: LÀM GIÀU TỪ CHANH LEO / Bách 
Hợp // Đại biểu nhân dân.- Ngày 01/3/2018.- Số 60.- Tr.4. 
 

Những sườn đồi núi dốc trồng cây kém hiệu quả trước kia đang dần được thay 
thế bởi màu xanh bạt ngàn của cây chanh leo... Tuy chỉ mới bám rễ trên cao nguyên 
Mộc Châu mấy năm nay, chanh leo đã thể hiện ưu thế vượt trội, sản phẩm được xuất 
khẩu sang thị trường Pháp, mở ra triển vọng làm giàu cho nông dân nơi đây. 

BÁM RỄ TRÊN VÙNG ĐẤT DỐC 

Đến thăm Hợp tác xã Chanh leo Mộc Châu (thị trấn Nông trường Mộc Châu) ngày 
cuối năm, trước mắt chúng tôi là những vườn chanh leo trải dài. Dẫn chúng tôi tham quan 
vườn chanh leo của gia đình, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nguyễn Minh Thái chia sẻ, đầu năm 
2015, anh chuyển toàn bộ diện tích trồng su su của gia đình sang chanh leo, lập tức cho hiệu 
quả kinh tế hơn hẳn. Từ thành công này, anh cùng các hộ trồng chanh leo thành lập Hợp tác 
xã Chanh leo Mộc Châu nhằm nhân rộng mô hình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Hiện Hợp 
tác xã có trên 100 thành viên, với diện tích trên 50ha. Bình quân 1ha cho thu hoạch trên 40 
tấn quả/năm, thu lãi 260 triệu đồng. Đặc biệt từ hai năm nay, Hợp tác xã đã liên kết với 
Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc bao tiêu sản phẩm. 

Rời Hợp tác xã Chanh leo Mộc Châu, chúng tôi đến thăm Chiềng Sơn, xã vùng cao có 
đường biên giới dài 8km giáp với nước bạn Lào. Năm 2016, thực hiện chủ trương của tỉnh 
và huyện Mộc Châu về trồng cây ăn quả trên đất dốc, Chiềng Sơn đã đưa cây chanh leo vào 
trồng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp trên địa bàn, nâng cao thu nhập cho người dân. Chủ tịch UBND xã Phan 
Thanh Hoằng cho biết, cây chanh leo đang mở ra hướng đi mới cho nông dân trong xã, nhiều 
hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo ngay từ vụ mùa đầu tiên. Năm 2017, xã đã mở rộng hơn 
200ha diện tích cây ăn quả, trong đó chủ lực là chanh leo. 

Hầu hết nhân dân các xã, thị trấn của Mộc Châu đều trồng chanh leo. Theo các hộ 
dân, đầu tư trồng chanh leo không tốn kém so với các loại cây khác. Người dân chỉ cần đầu 
tư ban đầu làm cọc bê tông và dàn để cây bám trụ và leo lên. Về chăm sóc thì chỉ cần tuân 
thủ theo kỹ thuật đã được cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn là cây bảo đảm sinh trưởng 
tốt, tỷ lệ đậu trái cao và chỉ sau 4 tháng có thể cho thu hoạch. Huyện đã có nhiều chính sách 
hỗ trợ người dân khi tham gia mô hình như thường xuyên mở lớp tập huấn kỹ thuật, cho vay 
vốn ưu đãi, hỗ trợ tiền làm cột và giàn. 

Đặc biệt huyện đang xây dựng chuỗi liên kết với doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, 
tiêu thụ chanh leo, trong đó có Nafoods Tây Bắc. Những năm qua, công ty đã đầu tư khép 
kín từ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc đến bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân. Từ năm 2014 
đến nay, công ty đầu tư phát triển được gần 200ha trên tổng số 300ha cây chanh leo của toàn 
huyện. Cùng với đó, công ty đã đầu tư mới 8ha chanh leo tại xã Đông Sang theo tiêu chuẩn 
thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP) nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, 
phục vụ xuất khẩu. 

ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

Mặc dù mới bén rễ ở cao nguyên Mộc Châu hơn 3 năm nay, nhưng cây chanh leo đã 
thể hiện được nhiều ưu thế vượt trội như dễ trồng, đầu tư thấp và cho hiệu quả kinh tế cao 
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gấp 5 - 10 lần so với ngô, sắn, su su… Năm 2017, huyện Mộc Châu đã mở rộng thêm 193ha 
chanh mới, nâng tổng diện tích chanh leo lên 300ha, sản lượng ước đạt 2.500 tấn. Qua đó, 
giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, tăng giá trị kinh tế trên 1ha đất trồng và thúc 
đẩy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp của huyện. Đặc biệt, tháng 11/2017, gần 3 tấn chanh leo 
đạt tiêu chuẩn GlobalGAP của Mộc Châu xuất khẩu sang thị trường Pháp, mở ra cơ hội sản 
xuất nông sản chất lượng cao, nâng cao thu nhập cho đồng bào. 

Phó chủ tịch UBND huyện Long Trung Tâm chia sẻ: Lô chanh leo GlobalGAP của 
Mộc Châu đầu tiên “xuất ngoại” đã khẳng định chủ trương chuyển đổi trồng cây ăn quả trên 
đất dốc là đúng đắn, không chỉ khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương mà còn có thể 
tạo ra được sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế nhờ sự liên kết của “4 nhà”. Mặc 
dù mới phát triển mấy năm gần đây, nhưng cây chanh leo đã trở thành cây chủ lực trong xóa 
đói giảm nghèo của huyện. 

 Cũng theo Phó chủ tịch Long Trung Tâm, để phát triển bền vững vùng sản xuất 
chanh leo, vừa qua huyện đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến chanh leo, rau, củ, quả 
xuất khẩu tại khu công nghiệp Bó Bun. Dự án được đầu tư hiện đại, công suất chế biến 120 
tấn sản phẩm/ngày, dự kiến tháng 9/2018 sẽ đi vào hoạt động. Đây là điều kiện để chanh leo 
và các loại nông sản khác của Sơn La - Tây Bắc tiếp tục mở ra hướng phát triển mới, không 
chỉ ở thị trường trong nước, mà ở cả những thị trường khó tính như châu Âu, Bắc Mỹ. 

Thời gian tới, Mộc Châu tiếp tục xây dựng cơ cấu phát triển các ngành nông nghiệp 
một cách hợp lý để sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai; từng bước hình thành Cụm tương hỗ 
nông sản chất lượng cao Mộc Châu. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể gắn với 
chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung 
với diện tích lớn để giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Huyện phấn đấu 
năm 2018 chuyển đổi được 1.000ha cây lương thực sang cây ăn quả trên đất dốc; trồng mới 
trên 200ha chanh leo. 

“Nhờ Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát 
triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 - 2020, 
cây chanh leo đã tạo động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu và các địa phương khác trong tỉnh. Từ đó, huyện 
đã hình thành thêm được chuỗi liên kết, sản xuất, chế biến, tiêu thụ quả chanh leo, mang lại 
giá trị kinh tế vượt trội” - Phó chủ tịch UBND huyện Long Trung Tâm. 
 

13. PV. CÔNG AN SƠN LA THÔNG TIN VỀ VỤ ÁN LỪA ĐẢO LIÊN QUAN TỚI 
MỘT SỐ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC / PV // Công an nhân dân.- Ngày 02/3/2018.- Số 
4601.- Tr.5. 
 

Thời gian qua, một số tờ báo đã đăng tải thông tin chưa chính xác về việc Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh 
bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đào Thị Quy, Kế toán Trung tâm Bồi 
dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp và Khối đoàn thể huyện Sốp Cộp về tội lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản. Điều này gây sự hoài nghi cho một số bạn đọc, ảnh hưởng đến quá trình 
điều tra của cơ quan công an. Công an Sơn La thông tin cụ thể như sau: 

Ngày 20/9/2017, Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La nhận được 12 
đơn tố giác của 12 công dân, nội dung tố giác Đào Thị Quy (sinh năm 1977, trú tại bản Hua 
Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; làm Kế toán Trung tâm Bồi dưỡng Chính 
trị huyện Sốp Cộp và Khối đoàn thể huyện Sốp Cộp) vay nợ tiền với số lượng lớn không có 
khả năng trả. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp đã thụ lý điều tra vụ việc theo quy 
định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT ngày 02/8/2013 về 
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hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 
báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

Được sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La tiến hành điều tra xác minh, kết quả đã xác định hành vi vay tiền 
của Đào Thị Quy có dấu hiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139, Bộ 
luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), ngày 19/10/2017 Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm 
giam thời hạn 04 tháng đối với Đào Thị Quy để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Quá trình điều tra vụ án Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục nhận 
được đơn của chị Lê Thị Liên, sinh năm 1973, trú tại tổ 10, thị trấn Sông Mã, huyện Sông 
Mã, tỉnh Sơn La tố giác Đào Thị Quy vay số tiền 7.056.300.000 đồng chưa trả và một số 
người khác. Tổng số đơn tố giác Đào Thị Quy lên tới 15 đơn. 

Quá trình điều tra, xác minh đến nay xác định có 20 người cho Đào Thị Quy vay tiền, 
ngoài những người viết đơn có một số người không viết đơn trong đó có Đặng Thị Tuyết 
Nhung (sinh năm 1977, trú tại bản Cang Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, 
là cán bộ Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) cũng là người cho Đào Thị Quy vay tiền 
nhiều lần, mục đích cho vay là để lấy lãi suất từ 2 đến 3% (theo lời khai của bà Nhung không 
có giấy tờ gì chứng minh). Số tiền cho vay được chuyển qua tài khoản hoặc giao tiền mặt. 

Thủ đoạn của bị can Quy là: Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, do nợ nhiều người, 
để có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân Đào Thị Quy đã đưa ra các thông tin gian dối như vay 
tiền để đầu tư vào các công ty để làm ăn, đầu tư vào công trình kè Sông Mã, vay để cho 
người khác vay lại với lãi suất cao hơn, vay cho người khác đáo nợ ngân hàng, vay để chạy 
chức chạy quyền... mục đích là bằng mọi cách để vay được tiền của người này trả cho người 
kia, chấp nhận chịu mức lãi suất cao.  Do Quy cứ vay tiền của người này trả cho người khác, 
những người cho Quy vay đa phần không biết Quy cũng vay tiền của những người khác, chỉ 
biết Quy thường trả lãi sòng phẳng, đúng hẹn nên lấy được niềm tin của nhiều người. Có 
người còn tự mang tiền đến nhà Quy để cho Quy vay tiền. 

Để che giấu hành vi của mình, tránh sự nghi ngờ của những người cho vay hoặc để 
tạo niềm tin đối với người cho vay, khi vay được tiền Quy thường yêu cầu người cho vay 
chuyển tiền vào một tài khoản nào đó theo đúng kịch bản Quy dựng lên. Ví dụ Quy hỏi vay 
tiền để đầu tư vào doanh nghiệp Trang Quang để làm ăn, thì Quy sẽ yêu cầu người cho vay 
chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp Trang Quang, thực tế là Quy nhờ tài khoản của 
doanh nghiệp Trang Quang để nhận tiền. 

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 8/2017, Quy đã 
vay tiền của nhiều người, đến nay Quy còn nợ của 20 người với số tiền hơn 90 tỷ đồng 
(nhưng số tiền này trên thực tế là lấy của người này chuyển cho người khác và lãi mẹ đẻ lãi 
con). 

Do có mối quan hệ quen biết nên năm 2017, bà Đặng Thị Tuyết Nhung là cán bộ 
Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho Đào Thị Quy vay tiền nhiều lần, Quy cũng đã trả 
bà Nhung nhiều lần, đến ngày 30/8/2017 Quy với bà Nhung chốt nợ với nhau, Quy còn nợ 
bà Nhung 6 tỷ đồng. 

Trong thời gian cho Đào Thị Quy vay tiền, Quy đã yêu cầu bà Nhung chuyển tiền vào 
nhiều tài khoản khác nhau gồm: Đào Thị Quy, số tài khoản 1391000185003; Nguyễn Văn 
Luận, số tài khoản 1451001280002; Đoàn Thị Thu Thảo, số tài khoản 0681006485003; 
Nguyễn Tuấn Anh, số tài khoản 1391006669999; Bùi Thị Thu Hà, số tài khoản 
1451001873003; Trần Thùy Dung, số tài khoản 1451004925061... trong đó có Nguyễn Văn 
Luận, Bùi Thị Thu Hà và Trần Thùy Dung cũng là những bị hại cho Quy vay tiền. 
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Quá trình cho bị can Quy vay tiền và nhận tiền trả lại thì bà Đặng Thị Tuyết Nhung có 
nhờ tài khoản một số cán bộ Công an huyện Sốp Cộp gồm: Sồng A Dia - Phó trưởng Công 
an huyện Sốp Cộp (chồng bà Nhung); Sồng A Bình - Cán bộ Công an huyện Sốp Cộp (em 
chồng bà Nhung); Cầm Minh Hòa - Trưởng phòng PA61 (nguyên Trưởng Công an huyện 
Sốp Cộp), Công an tỉnh Sơn La và Nguyễn Đình Viễn - cán bộ Công an huyện Sốp Cộp. Số 
cán bộ chiến sỹ công an cho Quy, Nhung mượn tài khoản về thực chất là do quen biết, nể 
nhau, cho mượn tài khoản để chuyển tiền; tiền vào tài khoản rồi chuyển đi, không biết được 
việc làm ăn của Quy và Nhung. Mặc dù không chứng minh được vụ lợi của số cán bộ chiến 
sỹ Công an huyện Sốp Cộp cho mượn tài khoản, nhưng hiện Ban Giám đốc Công an đang 
chỉ đạo xem xét mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của ngành. 
 

14. Đức Kiên. CÁI ĐƯỢC LỚN NHẤT LÀ BÀ CON THAY ĐỔI NHẬN THỨC! / Đức 
Kiên // Đại biểu nhân dân.- Ngày 03/3/2018.- Số 62.- Tr.6. 
 

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Hội Nông dân Sơn La Hoàng Sương khi đánh giá về 
tác động của nguồn vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Ông Sương cho rằng, đồng 
vốn không chỉ tạo động lực cho đồng bào phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương 
mà còn là cầu nối, gắn kết hội viên, tăng sức mạnh cho hoạt động của hội. 

ĐỒNG BÀO BIẾT CÁCH SỬ DỤNG VỐN VAY 

- Ông đánh giá thế nào về công tác phối hợp giữa hai bên? 
- Để thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh 
Sơn La đã ký kết văn bản thỏa thuận với Agribank Sơn La từ tháng 10/2016. Qua đó, 161 
nghìn hội viên (chiếm 84% số hộ sản xuất nông nghiệp) trong toàn tỉnh đã tiếp cận nguồn 
vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn thuận lợi; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tôi 
cho rằng đó là một kết quả đáng khích lệ. Qua thực hiện các nội dung thỏa thuận với 
Agribank Sơn La, đã giúp và tạo điều kiện nâng cao tinh thần đoàn kết giữa hội viên nông 
dân, các hộ gia đình trong hợp tác sản xuất, kinh doanh. 

Sau 2 năm phối hợp, đến nay Hội Nông dân tỉnh đã kiện toàn và thành lập được 206 
tổ tiết kiệm vay vốn do Hội Nông dân quản lý với trên 5.800 hộ nông dân vay vốn với dư nợ 
trên 419 tỷ đồng. Tuy con số này còn khiêm tốn vì không ít đồng bào còn tư tưởng ngại vay 
vốn nhưng quan trọng nhất là bà con đã vay thì sử dụng đồng vốn rất hiệu quả. 

- Vậy theo ông lý do ngại vay vốn là gì? 
- Thực tế, tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La tương đối cao, rơi vào nông dân là chủ yếu (gần 

5%); thêm nữa tôi cho rằng nông dân ngại vay vốn một phần vì chưa xóa bỏ được thói quen 
sản xuất manh mún, tự cung, tự cấp, thậm chí là ỷ lại; việc tiếp cận thông tin còn hạn chế. 
Chính vì thế, trong quá trình tuyên truyền vận động, chúng tôi trực tiếp hướng dẫn, tập huấn 
kỹ thuật, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường... Dần dà, bà con nông dân tự thấy rằng, 
muốn sử dụng đồng vốn có hiệu quả thì phải có hoạt động liên kết của tổ tiết kiệm vay vốn, 
đặc biệt là kinh tế tập thể sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sử dụng đồng vốn này. 

TRIỆU PHÚ NÔNG DÂN 

- Còn tác động của nguồn vốn đến đời sống hội viên thì sao, thưa ông? 
- Có thể khẳng định, nguồn vốn nông nghiệp, nông thôn đã giúp hội viên nông dân 

phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; nhất là làm xoay chuyển nhận thức của nông dân 
trong phát triển sản xuất. 

Nếu so sánh quãng thời gian 5 năm về trước so với tình hình bây giờ, thì sẽ thấy 
nguồn vốn từ Agribank và của Ngân hàng Chính sách Xã hội tác động rất mạnh đến quá 
trình phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với từng hộ nông dân. Ví dụ, trong năm 2016, có 
khoảng 300 hộ nông dân có thu nhập từ 300 triệu/ha trở lên thì năm 2017, con số này là trên 
1.000 hộ. 
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Một tác động nữa là người nông dân đã thay đổi nhận thức trong sản xuất nông 
nghiệp; biết ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất đem lại hiệu quả cao trên một diện tích 
đất... Những yếu tố này đã đóng góp thành công chung của tỉnh. Hiện, Sơn La là một trong 
những tỉnh có số sản phẩm được chỉ dẫn địa lý tương đối nhiều, như café Sơn La, nhãn Sông 
Mã, chè Shan Tuyết Mộc Châu; có 49 chuỗi giá trị sản phẩm đã được cung ứng vào các thị 
trường. Tôi cho rằng đó là tác động rất lớn trong chuyển đổi nhận thức. Người nông dân đã 
biết sản xuất theo nhu cầu thị trường và biết sản xuất những sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn 
chất lượng. 

- Trong quá trình phối hợp, ông thấy còn vấn đề gì cần tháo gỡ từ cơ chế chính sách 
cho đến việc phối hợp cụ thể giữa hai bên? 

- Về cơ bản, tôi thấy đây là sự kết hợp ăn ý và có lợi cho các bên, kể cả chính quyền, 
ngân hàng, người dân và hội. Song, quá trình triển khai thực hiện vay vốn, có một số điều 
cần khắc phục như, thủ tục vay còn chậm, một số món vay liên quan tới tài sản thế chấp; 
việc tuyên truyền còn hạn chế; việc giải ngân vốn cho nông dân ở vùng miền xa vẫn còn hạn 
chế, bà con chưa tiếp cận được với nguồn vốn... Tuy nhiên, tới đây, xe lưu động chuyên 
dùng sẽ giải quyết được vấn đề giải ngân chậm trễ này. 

- Xin trân trọng cảm ơn ông! 
 

15. Thái Bình. SỨC MẠNH CỦA TÍN DỤNG TAM NÔNG SƠN LA / Thái Bình // Đại 
biểu nhân dân.- Ngày 03/3/2018.- Số 62.- Tr.6. 
 

Vốn là tỉnh còn nhiều khó khăn, lại chịu tổn thất nặng nề của hai trận lũ quét 
lịch sử, nhưng 2017 lại là năm Sơn La có bước bứt phá ngoạn mục, duy trì đà tăng 
trưởng kinh tế và đứng thứ 3/14 tỉnh miền núi phía Bắc. Kết quả đó, theo Phó bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Quỳnh, có sự đóng 
góp không nhỏ của dòng vốn tín dụng mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (Agribank) chi nhánh Sơn La thực hiện. 

GẶP “TRI KỶ” CỦA NHÀ NÔNG 

3 ngày cùng “tư lệnh” Agribank Sơn La - Giám đốc Phạm Văn Hoa vượt gần 1.000km 
đường bộ với hàng trăm khúc cua hiểm trở đi kiểm tra kết quả hoạt động tín dụng trên địa 
bàn các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mai Sơn và Bắc Yên, chúng tôi mới hiểu vì sao, 
nông nghiệp Sơn La có bước bứt phá ngoạn mục; vì sao Agribank Sơn La trở thành điểm 
sáng trong hoạt động của Agribank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung. 

Quả đúng khi nói “cán bộ nào, phong trào ấy”! Ở vị “tư lệnh” này có cái sôi nổi, hóm 
hỉnh của một cán bộ đoàn. Có cái quyết liệt, táo bạo của người lính. Có cái sâu sắc của người 
làm chính sách và tất nhiên có sự nhạy bén của nhà kinh tế. Đặc biệt, cái chất dung dị, chất 
phác, “nói là làm”, đã khiến ông trở nên gần gũi và được đồng bào tin tưởng, chia sẻ như tri 
kỷ. Chẳng thế, những cộng sự của ông, yêu ông như người cha, người anh trong gia đình 
nhưng không dám lơ là khi vào việc. 

Giám đốc Phạm Văn Hoa chia sẻ, 37 năm làm việc trong ngành thì có tới 30 năm gắn 
bó với Agribank Sơn La. Chỉ vài năm trước, việc đi bộ 1 - 2 ngày để giao dịch là chuyện 
thường tình. Rồi mưa lũ bất ngờ ập xuống, làm giao thông chia cắt thì việc ở lại với dân bản 
vài ba ngày cũng không còn là chuyện lạ. Trong 30 năm ấy, rất nhiều cơ hội để ông có thể 
đến nơi thuận lợi hơn nhưng chính cái tình của đồng bào và sự khó khăn của họ đã níu chân, 
khiến ông không thể rời bỏ miền sơn cước này. 

Ở lại thì phải sao đây, khi Sơn La là tỉnh vô cùng khó khăn, có nhiều dân tộc thiểu số, 

việc tiếp cận với đồng bào không dễ, nhất là người Mông; sản xuất manh mún, tự cung, tự 

cấp… nên ngân hàng có tiền cũng khó kiếm được người vay. “Đây là điều khó khăn nhất và 

băn khoăn nhất của chúng tôi”, ông Hoa nhớ lại. Vậy là lộ trình kết nối giữa dân - chính - 
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Đảng và ngân hàng hình thành. Riêng trong đơn vị, Giám đốc Phạm Văn Hoa yêu cầu, mỗi 

cán bộ ngân hàng phải là cán bộ dân vận để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và 
Nhà nước đến bà con. Cùng với đó, là sự vào cuộc từ góp ý xây dựng phương án làm ăn, tìm 

hiểu thị trường, tư vấn áp dụng khoa học kỹ thuật đến đầu tư vốn… cán bộ ngân hàng đều 
chân tình và tâm huyết như đang tìm cách làm giàu cho chính mình. Hiện, tổng dư nợ của 

Agribank Sơn La đạt trên 12.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 6.000 tỷ đồng. Những con số 

ngắn gọn này đã làm thay đổi đời sống của bà con. Từ chỗ chỉ biết lên rừng tìm thức ăn, hay 
dựa vào sự cứu trợ của Chính phủ đến sản xuất cầm chừng đủ ăn… nay, bà con đã ý thức 

được phải sản xuất lớn, phải biết áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng giá trị hàng hóa. 

Trên thực tế, là vùng đất dốc, với núi cao, vực sâu nhưng Sơn La lại được thiên nhiên 
ban tặng cho nền khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ. Cùng với đó là sự định hướng đúng đắn 

của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế; sự linh hoạt vận dụng các chính 
sách của Đảng, Nhà nước và quyết tâm thay đổi của người dân nên đời sống của bà con Sơn 

La nói chung và bà con vùng sâu vùng xa nói riêng giờ đã thực sự thu hẹp khoảng cách đối 

với miền xuôi. “Còn chúng tôi, chỉ là nhịp cầu cuối cùng đưa bà con đến với ước mơ đổi đời 
của mình” - Giám đốc Phạm Văn Hoa khiêm tốn nói. 

VÀ NHỮNG TỶ PHÚ ĐI LÊN TỪ VỐN TAM NÔNG 

Thăm vườn chanh leo lúc lỉu quả của anh Phạm Văn Trình ở tiểu khu 34, xã Tân Lập, 

Mộc Châu, Sơn La mới thấy sự hiện diện của đồng vốn Agribank quan trọng thế nào. 

Chủ nhân vườn chanh leo chia sẻ, khu đất này trước kia đầy sỏi đá trồng cây gì cũng 

khó, thế nhưng nhờ có Hợp tác xã Chanh leo hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật trồng; nhờ có 

Agribank Mộc Châu cung cấp vốn nên gia đình anh Trình mới dám phá bỏ vườn mận để 

trồng chanh leo. “1ha đất này nếu trồng mận chỉ cho thu hoạch khoảng 200 triệu đồng, 

nhưng với chanh leo thì giá trị gấp ba lần, lợi nhuận đạt khoảng 450 - 500 triệu đồng/ha. 

Chính vì thế chỉ qua 1 vụ thôi, tôi đã đủ tiền trả nợ ngân hàng, sớm hơn so với kế hoạch một 

năm. Tới đây, tôi muốn vay lên 1 tỷ đồng để mở rộng cây trồng này lên 5ha. Vay ngân hàng 

giờ “dễ” lắm quy trình thủ tục đều đơn giản và nhanh chóng, lãi suất lại hợp lý nên người 

dân thích “vay” để làm ăn hơn là gửi tiền vào ngân hàng rồi” - anh Trình khoe. 

Vâng, chỉ cần nhìn con số huy động hơn 800 tỷ đồng của Agribank Mộc Châu với số 

dư nợ lên tới trên 1.800 tỷ đồng thì đủ hiểu Mộc Châu đang “đói vốn” thế nào. Và càng hiểu 

hơn nữa những nỗ lực hết mình để mang vốn cho đồng bào xóa đói, giảm nghèo mà cán bộ 

Ngân hàng Agribank Mộc Châu đã và đang làm. 

Một điển hình nữa là hộ vay Phạm Văn Doanh, bản Thư Vũ, xã Phỏng Lái, huyện 

Thuận Châu. Năm 2003, với 100 triệu đồng vay từ Agribank để trồng chè chất lượng cao, 

đến nay, anh Doanh đã mở rộng diện tích chè lên 22ha, mức vay cũng lên tới 3,5 tỷ đồng. 

Doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, với anh Doanh, điều quan trọng hơn cả từ 

nguồn vốn vay của Agribank, không những giúp gia đình anh phát triển kinh tế mà còn giúp 

anh mang đến việc làm cho hơn 60 công nhân trong vùng. 

Anh Doanh, anh Trình chỉ là 2 trong số rất nhiều tỷ phú nông dân đi lên từ nguồn vốn 

tam nông. Chính họ là những đầu tàu đang kéo nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế Sơn La 

bứt phá. 

Đến nay, tổng vốn huy động của Agribank Sơn La đạt gần 7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 4 

trăm tỷ đồng so với năm 2016, chiếm 50% thị phần của các ngân hàng thương mại, tổ chức 

tín dụng trên địa bàn; tổng dư nợ cho vay đến hết năm 2017 đạt 12.758 tỷ đồng, tăng 14.5% 

so với năm 2016 và bằng 100.4% kế hoạch năm… 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 05 năm 2018 17 

16. Bình Nhi. AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH SƠN LA: CẦU NỐI QUAN TRỌNG PHÁT 
TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN / Bình Nhi // Đại biểu nhân dân.- Ngày 
03/3/2018.- Số 62.- Tr.6. 
 

Dưới góc độ của đại biểu dân cử, Phó bí thư Thường trực, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh khẳng định, những năm qua, chính sách tín 
dụng của Đảng và Nhà nước đã giúp thay đổi rõ nét đời sống kinh tế, xã hội của địa 
phương. Thành công đó có sự đóng góp của Agribank chi nhánh Sơn La, nhất là đẩy 
nhanh chính sách tam nông, phát triển kinh tế. 

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

- Ông đánh giá thế nào về tác động của nguồn vốn tín dụng do Agribank Sơn La thực 
hiện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh? 

- Trước hết phải khẳng định, Agribank Sơn La luôn giữ vai trò là cầu nối, là yếu tố 
quan trọng đưa chính sách phát triển kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói 
riêng vào thực tiễn; góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng của Đảng và Nhà 
nước phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

Trong những năm qua, nhất là thời gian gần đây, ngân hàng đã chủ động phối hợp 
chặt chẽ với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký cam kết hợp tác về tổ 
chức thực hiện chính sách tín dụng, đưa vốn tín dụng đến với hàng vạn hộ gia đình nông 
dân, tạo điều kiện cho khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Mặc dù là ngân hàng thương mại, phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị 
trường, nhưng Agribank Sơn La đã thực hiện tốt chương trình hỗ trợ cho vay lãi suất thấp 
đối với các đối tượng khách hàng, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển 
sản xuất, kinh doanh; tiếp tục hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nền 
nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn, phát triển bền vững; ưu đãi cho vay đối với khách 
hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các 
khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tổng dư nợ cho vay của Agribank 
Sơn La hỗ trợ phát triển sản xuất đến hết năm 2017 theo các thành phần kinh tế, từ doanh 
nghiệp, hợp tác xã đến hộ gia đình vào khoảng 12.758 tỷ đồng. Cụ thể, tổng dư nợ cho vay 
doanh nghiệp là 3.808 tỷ đồng; hợp tác xã 36 tỷ đồng; hộ gia đình 8.914 tỷ đồng. 

GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NỀN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 

- Còn trong lĩnh vực tam nông, phát triển nông thôn mới tại địa bàn thì sao, thưa 
ông? 

- Thực tế, Agribank Sơn La đã cho vay với lãi suất ưu đãi tại các huyện thuộc Chương 

trình 30a của Chính phủ. Trong đó, số tiền đã cho vay đạt trên 195 tỷ đồng, hỗ trợ tiền lãi 
trên 12 tỷ đồng. Dư nợ cho vay theo Chương trình nông thôn mới đạt 4.722 tỷ đồng. Tổ chức 

cho vay qua điểm vay vốn - giải ngân thu nợ tại điểm giao dịch, cho vay phục vụ chính sách 

tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ... 

bước đầu đã tiếp cận cho vay với các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao. Trong tổng dư nợ cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất 12.758 tỷ đồng đã 

nói ở trên, lĩnh vực nông lâm nghiệp chiếm khoảng 94%, tương đương 11.990 tỷ đồng. 

Có thể nói, các mô hình sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch vay vốn từ Agribank trên địa bàn đã từng 
bước đưa Sơn La phát triển. Năm 2017, tỉnh Sơn La công bố thương hiệu sản phẩm cà phê 

Sơn La, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên, thành 9 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ nhãn 

hiệu; công bố sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn GlobalGAP; xuất khẩu 6 đợt sản phẩm 
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nông nghiệp: 6,77 tấn xoài tượng da xanh và 2,9 tấn nhãn sang thị trường Australia; 0,5 tấn 

nhãn sang thị trường Mỹ; 3 tấn quả chanh leo tím sang thị trường Pháp, Thụy Sỹ, các nước 
EU. 

Toàn tỉnh có 428 hợp tác xã, trong đó có 323 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, 
chiếm 75,5% số hợp tác xã toàn tỉnh hoạt động ổn định. 

Chúng tôi đang cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, 
sản xuất các sản phẩm sạch, đủ tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ, đủ điều kiện 
để vào các siêu thị và xuất khẩu. Trong những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
hợp tác xã, xây dựng các liên hiệp hợp tác xã, thu hút các doanh nghiệp mạnh vào sản xuất, 
chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy, cùng với các ngân hàng trên địa bàn, 
Agribank chi nhánh Sơn La cần thực hiện tốt hơn vai trò là ngân hàng hàng đầu cho vay 
trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 

- Xin trân trọng cảm ơn ông! 
 

17. Quốc Định. NỔ KINH HOÀNG TRONG NGÔI NHÀ 3 TẦNG, 1 NGƯỜI 
THƯƠNG VONG / Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/3/2018.- Số 54.- Tr.6. 
 

Khoảng 11 giờ ngày 02/3, một vụ nổ đã xảy ra tại tầng một của ngôi nhà 3 tầng ở số 
153, đường Tô Hiệu, thuộc bản Lầu (phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). 
Khi vụ nổ xảy ra, trong nhà có 2 người là bà Tòng Thị Hoa (78 tuổi) và anh Tòng Văn 
Thuyên (44 tuổi). 

Bà Hoa (chủ ngôi nhà) hốt hoảng kể lại: “Vào lúc 11 giờ, tôi đang nằm trên tầng 2 thì 
bỗng nghe thấy tiếng nổ phát ra dưới tầng một. Thấy khói bụi bốc lên nghi ngút, tôi rất 
hoảng sợ. Tôi vội chạy ra lan can ngoài hiên nhà, trèo xuống để thoát ra ngoài”. 

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, rất nhiều người dân sống quanh đó đã chạy đến xem. Phát 
hiện anh Thuyên nằm bất động trên nền nhà, toàn thân bỏng nặng, mọi người tức tốc gọi xe 
đưa anh Thuyên đến bệnh viện cấp cứu. 

Tại hiện trường vụ nổ, một tấm kính rộng hơn 2m bị sức ép hất văng ra ngoài chừng 
10m, vỡ vụn. Trong nhà khói bụi mù, đồ đạc bị hư hỏng nặng. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas. 
 

18. Văn Chiến. THU NỬA TỶ TỪ THUẦN HÓA, NHÂN NUÔI DÚI RỪNG / Văn 
Chiến, Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/3/2018.- Số 55.- Tr.8. 
 

Anh Nguyễn Văn Toản là người đầu tiên ở thị trấn Phù Yên (huyện Phù Yên, 
tỉnh Sơn La) thuần hóa thành công dúi rừng thành vật nuôi, mang lại thu nhập khoảng 
nửa tỷ đồng/năm từ bán dúi giống, dúi thịt. 

TỰ MÀY MÒ THUẦN HÓA DÚI RỪNG 

Trong một lần đi xuống bản năm 2008, tình cờ gặp thợ săn đem bán dúi rừng, anh 
Toản lo ngại dúi rừng “biến mất” trong nay mai và nảy sinh ý định thuần hóa, nhân đàn dúi 
để cung cấp ra thị trường. 

Tuy nhiên, khi bắt tay vào chăm sóc, thuần hóa dúi rừng, anh Toản gặp vô vàn khó 
khăn. “Thời gian đầu, tôi mua gần 10 con dúi rừng từ những người thợ săn về để thuần hóa. 
Đàn dúi “lạ nước, lạ cái” biếng ăn, chậm lớn, còi cọc, chết dần chết mòn. Không nản lòng, 
tôi tiếp tục mua những con dúi rừng khác về vừa nuôi vừa mày mò tìm hiểu kỹ thuật chăm 
sóc. Phải mất hơn 3 năm, tôi mới thuần hóa dúi rừng thành công...” - anh Toản nhớ lại. 

Chị Trần Thị Loan (vợ anh Toản) cho hay: Vì là người đầu tiên ở thị trấn Phù Yên 
nuôi dúi nên anh Toản không biết học hỏi, chia sẻ với ai mà phải tự mày mò. Nhiều đêm anh 
mất ngủ, suy nghĩ làm thế nào để đàn dúi thích nghi với môi trường nuôi dưỡng. 
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“Thất bại nối tiếp nhau nhưng chồng tôi vẫn kiên trì và quyết tâm làm cho bằng được. 
Có những lúc anh ấy đứng cả tiếng đồng hồ chỉ để theo dõi đàn dúi ăn, ngủ. Dần dà đàn dúi 
cũng quen hơi chủ, tình trạng dúi chết hầu như không còn, nhưng lại phát sinh khó khăn ở 
thời kỳ dúi sinh sản. Một số con không “chịu đẻ”. Con thì đẻ thưa, đẻ ít, khi đẻ ra thì cắn 
chết con...” - chị Loan chia sẻ. 

Lao tâm khổ tứ mất hơn 3 năm trời, cuối cùng anh Toản cũng thở phào nhẹ nhõm khi 
đàn dúi trở nên hiền lành hơn, sinh sản cũng đều hơn, mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa từ 3 - 5 con. 

“Sau khi thuần hóa thành công, những năm đầu, tôi giữ lại nuôi toàn bộ dúi con sau 
khi sinh sản. Con dúi nào khó thuần hóa, hung dữ thì tôi loại bỏ. Đàn “lợn mini” của gia đình 
- theo cách gọi vui của nhiều người - cứ thế tăng lên và thường xuyên duy trì khoảng 500 
con...” - anh Toản nói. Theo anh Toản, khi dúi đã được thuần hóa thì nuôi rất dễ. Môi trường 
sống của dúi phải yên tĩnh, nhiệt độ từ 20 - 30 độ C là phù hợp nhất để dúi sinh trưởng và 
phát triển. Thời tiết lạnh quá hay nóng quá thì dúi sinh sản kém, chậm lớn... 

LÃI 500 TRIỆU MỖI NĂM 

“Nuôi dúi không mất nhiều chi phí. Một con dúi trưởng thành mỗi ngày chỉ cần cho 
ăn 1 mẩu mía, 1 mẩu tre là được. Với dúi nhỡ thì khẩu phần ăn ít hơn. Ngoài ra tôi cho dúi 
ăn thêm vỏ mía, vỏ măng hay ít ngô để dúi có thêm chất dinh dưỡng, mau lớn hơn...” - anh 
Toản bật mí. 

Thay vì xây chuồng cho dúi ở như trong thời gian mới nuôi, anh Toản đã ghép những 
viên gạch với nhau, tạo thành từng ô vuông nuôi dúi, vừa đỡ tốn diện tích vừa đảm bảo độ 
thoáng mát. Với dúi sinh sản, anh Toản cho chúng thành từng cặp. Dúi có sức đề kháng tốt, 
hầu như không xảy ra dịch bệnh nhưng anh Toản vẫn thường xuyên vệ sinh chuồng trại, đảm 
bảo nơi ở của dúi luôn sạch sẽ, thoáng mát... 

“Tuy là dúi nuôi nhưng chất lượng thịt vẫn đảm bảo độ thơm ngon không kém gì dúi 
rừng. Tôi không cho dúi ăn gì khác ngoài vỏ mía, vỏ măng, cỏ voi, thân cây tre, mía. Vì là 
“con đặc sản” nên dúi được nhiều người ưa chuộng. Nhiều khách hàng từ các tỉnh, thành phố 
như: Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa... lặn lội lên tận nhà để mua dúi giống, dúi thịt...” - 
anh Toản vui vẻ cho biết thêm. 

Nuôi “đàn lợn mini” chỉ cho ăn tre, mía, cỏ voi... mà anh Toản có thu nhập khủng. 
Mỗi năm, anh Toản bán ra thị trường khoảng 400 con dúi thịt, với giá 380.000 đồng/kg và 
400 đôi dúi giống, với giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/đôi. Trừ chi phí, anh Toản lãi khoảng 500 
triệu đồng/năm từ đàn “lợn mini”. 
 

19. PV. SƠN LA: KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN CÓ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
HAY / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 06/3/2018.- Số 56.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa có văn bản về việc đẩy mạnh phong trào phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó nhấn mạnh việc khuyến khích, động viên, khen thưởng 
kịp thời các tập thể, cá nhân có giải pháp sáng kiến được công nhận là sáng kiến các cấp 
mang lại lợi ích thiết thực. Trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các 
phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố, các đơn vị trực thuộc sở thành lập, kiện toàn, 
nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng sáng kiến và trách nhiệm của các thành viên 

hội đồng trong xét đánh giá, công nhận giải pháp là sáng kiến cấp cơ sở theo đúng quy định. 
 

20. Văn Chiến. TRỒNG HOA LY CÔNG NGHỆ CAO, DOANH THU CẢ TRĂM TỶ 
ĐỒNG / Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/3/2018.- Số 56.- Tr.11. 
 

Hàng nghìn, hàng vạn cây ly xòe nụ to, đều đặn, chuẩn bị “bung lụa”... là hình 
ảnh phóng viên báo Nông thôn ngày nay ghi nhận tại vườn hoa nhiệt đới Mộc Châu 
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của Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới, ở bản Búa, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La). 

Có tận mắt chứng kiến mới thấy hết vườn hoa quy mô, bề thế đến nhường nào. Những 
khu nhà lưới rộng, nối tiếp nhau, bên trong là màu xanh mướt mát, bạt ngàn của hoa ly. Bên 
những luống hoa ly đang xòe nụ to, đều đặn, hàng chục nữ công nhân đang nhanh tay thu 
hoạch. Mỗi người một việc, người cắt từng cành ly sắp đến ngày bung sắc, người nhẹ nhàng 
chuyển hoa ra nơi tập kết... Ở khu nhà bảo quản, đóng gói, không khí làm việc cũng không 
kém phần náo nhiệt. Người chuyển hoa từ trên thùng xe xuống, người tưới nước, rửa hoa, 
người thì bó hoa... 

Chị Nguyễn Thúy Hà - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới, cho biết: Công 
ty thành lập năm 2005. Sau khi trồng thử nghiệm thành công, công ty đã mạnh dạn thuê 
5,5ha đất ở bản Búa, xã Đông Sang để trồng ly. 

“Cao nguyên Mộc Châu được thiên nhiên ưu đãi khí hậu mát mẻ quanh năm, hợp cho 
phát triển rau, hoa các loại, trong đó có hoa ly. Hoa ly sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong 
khoảng nhiệt độ từ 15 - 25 độ C. Nếu lạnh quá, hoa ly chậm phát triển. Ngược lại, thời tiết 
nóng quá thì ly tuy phát triển nhanh nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng của hoa...” - chị Hà 
cho biết thêm. 

Theo chị Hà, để đảm bảo cho ly sinh trưởng, phát triển tốt, cho những bông hoa đẹp, 
công ty đã đầu tư làm nhà lưới có mái che, từ đó tùy ý điều chỉnh theo thời tiết... 

Khác với trồng cây ăn quả, trồng ly đòi hỏi phải tỷ mỉ ở tất cả các khâu. Khâu chọn củ 
giống rất quan trọng, phải đáp ứng được yêu cầu to, khỏe, có xuất xứ rõ ràng. Công ty 
thường nhập củ giống từ nước Hà Lan. “Sau khi nhập giống về, chúng tôi tiến hành xử lý 
bằng cách đưa củ giống vào kho lạnh khoảng 20 ngày, ở nhiệt độ dao động từ 8 - 12 độ C, 
rồi mới đưa ra trồng. Đất trồng ly phải đảm bảo độ tơi xốp và phải làm luống cao để trồng ly. 
Nếu làm luống thấp, cây hoa ly dễ bị úng nước, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hoa...” 
- chị Hà chia sẻ. 

Chị Trịnh Thị Vui - Tổ trưởng phụ trách kỹ thuật của Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới, 
cho hay: Trồng ly phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Việc chăm sóc hoa ly cũng khá đơn 
giản. Tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của cây mà điều chỉnh liều lượng, chủng loại phân 
bón hợp lý... 

Chị Vui tiết lộ: “Vườn hoa ly của công ty có khoảng 30 loại ly khác nhau, trong đó 
tập trung ở 3 loại chính là: Ly thơm, ly thơm nhẹ và ly không thơm. Cây hoa ly trồng ở Mộc 
Châu có đặc điểm nhiều bông, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngát... được nhiều khách hàng ưa 
chuộng...”. 

Từ chỗ ban đầu chỉ có hơn 5,5ha trồng ly ở bản Búa, đến nay Công ty Cổ phần Hoa 
nhiệt đới đã phát triển thêm gần 10ha trồng ly tại bản Bun, bản Áng, xã Đông Sang. Bình 
quân mỗi ngày công ty chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, 
Bắc Giang... hơn 20.000 cành hoa.  

Năm 2017, công ty bán khoảng 8 triệu cành hoa ly ra thị trường, với giá dao động từ 
15.000 - 50.000 đồng/cành, doanh thu lên đến cả trăm tỷ đồng. 
 

Cũng xem: 
21. Văn Chiến. VƯỜN HOA LY TIỀN TỶ TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Văn 
Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/3/2018.- Số 59.- Tr.13. 
 

22. PV. SƠN LA PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC / PV 
// Nhân dân.- Ngày 08/3/2018.- Tr.3. 
 

Sáng 07/3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La, Quân chủng Hải quân phối hợp tỉnh 
Sơn La đã tổ chức triển lãm với chủ đề: “Biển, đảo và người chiến sỹ Hải quân” và “Sơn La  
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chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới - biển, đảo của Tổ quốc”. 
Đây là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi các sự kiện giao lưu, ký kết Chương trình 

phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Đảng ủy Quân chủng Hải quân với Tỉnh ủy Sơn La. 
Triển lãm giới thiệu hàng trăm bức ảnh, tư liệu, hiện vật quý, chân thực về biển, đảo, người 
chiến sỹ hải quân và những đóng góp của tỉnh Sơn La, qua đó tuyên truyền đến cán bộ, chiến 
sỹ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, 
đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 

23. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: TẶNG BẰNG KHEN CHO TẬP 
THỂ VÀ CÁ NHÂN TIÊN TIẾN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO 
ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH / Xuân Trường // Cựu chiến binh Việt Nam.- 
Ngày 08/3/2018.-  Số 1218.- Tr.9. 
 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình 
tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 
2017 và triển khai học tập chuyên đề năm 2018. 

5 năm qua, các cấp Hội gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp 
nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xây dựng nông thôn mới... Tỉnh hội mở 203 lớp tập 
huấn về trồng trọt, chăn nuôi, trồng cây ăn quả trên đất dốc cho hơn 4.000 hội viên; phối hợp 
với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hơn 22.000 hội viên được vay vốn với 
tổng dư nợ đạt trên 785 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 33.700 lao động; nhiều 
mô hình sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống còn 13,95%. Nay toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp; 13 hợp tác xã; 16 tổ hợp tác; 1.102 
trang trại, gia trại. Tỉnh hội có 757 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 329 hội viên 
giỏi cấp huyện, 258 hội viên giỏi cấp tỉnh và 41 hội viên đạt cấp Trung ương; có 20 xã hết 
nghèo, 12/12 huyện, thành phố hết nghèo. Tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, hội 
viên đóng góp 80.000 ngày công, hiến trên 168.000m2 đất để làm nhà văn hóa, trường học, 
đường giao thông nông thôn... 

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2012 - 2017. 
 

24. Anh Minh. TƯNG BỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM… / Anh Minh // Văn nghệ.- 
Ngày 10/3/2018.-  Số 10.- Tr.5, 11. 
 

Tối ngày 01/3/2018 (14/01 âm lịch), Đêm thơ Nguyên tiêu xuân Mậu Tuất 2018 đã 
được tổ chức tại Sơn La. Đêm thơ năm nay Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La 
phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức. Đây là hoạt động truyền 
thống mỗi dịp rằm tháng Giêng, là cơ hội để những người yêu thơ trên địa bàn tỉnh được dịp 
hòa mình vào không khí thơ ca của cả nước. Đến dự với đêm thơ có lãnh đạo Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện Đoàn Thanh niên cộng sản tỉnh 
Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Phổ thông dân tộc Nội 
trú tỉnh, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cơ động tỉnh, Trung đoàn E754 - Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh... Đêm thơ còn có sự tham dự đông đảo giới văn nghệ sỹ và những người yêu thơ trên 
địa bàn tỉnh Sơn La. 

Góp mặt trong đêm thơ năm nay có nhiều tác phẩm của các văn nghệ sỹ, nhà thơ đang 
sinh sống trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mong muốn đem đến cho công chúng yêu thơ một đêm 
thơ đầy dấu ấn, Ban tổ chức đã lựa chọn những bài thơ tiêu biểu với các cung bậc cảm xúc 
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khác nhau gửi tới những công chúng yêu thơ ca, góp phần phong phú và tô điểm màu sắc 
cho đêm thơ năm nay... 

Đêm thơ Nguyên tiêu lần thứ XVI được tổ chức là niềm động viên tinh thần lớn lao để 
các nhà thơ sáng tác và cống hiến những tác phẩm hay, góp phần làm phong phú nền văn 
học nghệ thuật Sơn La nói riêng và Việt Nam nói chung. 
 

25. Hà Hoàng. TRỒNG LAY ƠN BÀI BẢN, VỤ ĐẦU ĐÃ TRÚNG LỚN / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 12/3/2018.-  Số 61.- Tr.10-11. 
 

Mô hình trồng hoa lay ơn và hoa cúc của gia đình anh Nguyễn Xuân Cương ở tiểu 
khu Nà Sản (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có quy mô khá lớn, thu hút nhiều 
khách hàng, giúp anh thu được gần 1 tỷ đồng/năm. 

Nắm bắt được nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng, năm 2017, anh Cương bắt 
đầu trồng hoa lay ơn và hoa cúc trên 1ha vườn trước nhà. Sau một thời gian trồng, vườn hoa 
của gia đình anh Cương sinh trưởng và phát triển rất tốt. Khi hoa bắt đầu khoe sắc, có rất 
nhiều tiểu thương và các du khách đến hỏi mua hoa. Đặc biệt là những dịp ngày lễ, tết thì 
vườn nhà anh rất nhộn nhịp. 

Anh Cương chia sẻ: “Để hoa lay ơn và hoa cúc cho năng suất cao, tôi xuống các nhà 
vườn lớn, uy tín tại huyện Mê Linh, Hà Nội và Nam Định để học hỏi kỹ thuật chăm sóc, tưới 
tiêu, cắt tỉa... Tôi đầu tư vốn lắp đặt hệ thống tưới tự động và lắp đặt các bóng đèn ngoài trời 
trên toàn bộ 1ha vườn hoa. Vì thế, vườn hoa nhà tôi mới phát triển tốt và cho thu nhập cao 
như hiện nay”. 

Hiện tại, vườn hoa của gia đình anh Cương rộng hơn 1ha trồng rất nhiều luống hoa 
khác nhau như: Lay ơn, hoa cúc vàng, cúc tím, cúc trắng... 

Anh Cương cho biết: “Một ngày tôi chỉ cần tưới từ 2 - 3 lần, tùy theo điều kiện thời 
tiết nóng hay lạnh. Loại hoa lay ơn và hoa cúc này trồng khoảng 4 tháng thì bắt đầu cho thu 
hoạch. Riêng năm 2017 vừa rồi, gia đình tôi có lãi 600 triệu đồng, sau khi trừ mọi chi phí 
nhân công và phân bón...”. 

Anh Cương dự tính trong năm 2018 này sẽ tiếp thị hoa xuống các tỉnh, thành phố lớn 
dưới xuôi để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập hơn nữa. 

Anh Cương cũng cho biết, trong đợt dội chợ phải đổ bỏ hoa lay ơn vừa qua ở Hà Nội 
thì vườn nhà anh đã được thương lái mua gần hết trước đó, còn giá bán hoa cúc vẫn ở mức 
khá cao từ tết tới nay. 
 

26. PV. HÀNH TRÌNH NHÂN ÁI / PV // Khuyến học dân trí.- Ngày 15/3/2018.-  Số 11.- 
Tr.12. 
 

Ngày 6/3, đại diện báo Dân trí đã trao 121.680.000 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ 
đến chị Quàng Thị Doan, người phụ nữ dân tộc Thái sống ở Lọng Bon, phường Chiềng An, 
nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh ung thư, cậu bé 15 tuổi sống lay lắt như đèn trước gió”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




