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01. Tường Ngân. MANG XUÂN VỀ ĐIỂM TRƯỜNG VÙNG CAO PHIÊNG PẰN / 
Tường Ngân // Tạp chí An toàn vệ sinh lao động.- Tháng 1+2/2018.- Số 274+275.- 
Tr.46-47. 
 

Một năm nữa sắp qua đi với biết bao nỗi lo toan và bộn bề công việc, nhưng khi đông 
lạnh về và năm mới sắp đến, nhóm Trái tim nhân ái chúng tôi lại đi đến những miền đất xa 
xôi, nơi có những thầy cô kiên cường cắm bản, những bạn nhỏ hằng ngày vẫn co ro manh áo 
mỏng đến trường. 

Theo kế hoạch, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến xã Phiêng Pằn sẻ chia cùng các 
em học sinh tại các trường mầm non và tiểu học Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
nơi có đến 70 - 80% hộ nghèo đói. 

Dù đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước nhưng khó có thể hình dung hết khối lượng 
công việc cho một chương trình tặng quà nơi miền núi xa xôi như Phiêng Pằn. Từ khi khởi 
động cho đến khi đặt mua xong hết hàng hóa, rồi phân chia cẩn thận từng gói quà, sẵn sàng 
cho chuyến đi là một núi các công việc. Nhưng rồi đến ngày 26 tháng 12, sau một ngày làm 
việc cật lực, 717 suất quà cho 2 trường Mầm non và Tiểu học Phiêng Pằn 2 cùng 646 suất 
quà cho học sinh Phổ thông cơ sở Phiêng  Pằn cũng như những tấm bạt che mưa, dây chằng 
buộc chuẩn bị cho chuyến đi đã sẵn sàng. 

Nhưng ôi thôi, dự báo thời tiết mấy ngày thực hiện trong kế hoạch trời đều mưa. Chỉ 
riêng đấu tranh tư tưởng, đi hay hoãn là cả một vấn đề. Chúng tôi không còn lựa chọn nào tốt 
hơn là lên đường bởi mục tiêu của chuyến đi mang yêu thương đến với các em nhỏ vùng cao 
là những món quà phải được đến tận tay các em học sinh vào những ngày lên lớp.  

Các bạn có biết không? Phải là những người đã từng đi miền núi mới tự hiểu sự gắn 
bó, sự say mê của những con người đã bị vùng cao “mê hoặc”: Rừng, núi, cỏ cây, trời, cả 
những con đường bùn đất lầy lội, những ngày mù mịt sương giăng; những con đường ven 
núi, quanh co hun hút hay đường vào điểm trường lẻ xa xôi, đường mòn có khi chỉ đủ bước 
chân người. 

Nhưng sẽ chẳng là gì so với những nụ cười của em bé vùng cao, ánh mắt lúc nào cũng 
tròn xoe, trong vắt. Những đôi má đỏ hồng vì lạnh, nứt nẻ mốc meo. 

Một chuyến, hai chuyến, rồi 3, thấm thoắt đã 7 năm, chúng tôi vẫn muốn đi, đi nữa. 
Vẫn muốn là chiếc cầu nối, mang thêm nhiều niềm vui đến với các em, mong các em kiên trì 
bám trường, bám lớp. Với hy vọng vào một ngày mai sẽ tốt hơn, sẽ có những cậu bé khi dời 
ghế nhà trường sẽ trở thành người chiến sỹ bảo vệ biên cương Tổ quốc bởi Phiêng Pằn là xã 
biên giới duy nhất ở huyện Mai Sơn quản lý 6,4km đường biên giới và bốn cột mốc tiếp giáp 
với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hay gần 
gũi hơn là có những cô bé học để biết cái chữ sau này thành cô giáo cắm bản, tiếp tục lấp 
đầy khoảng trống tri thức cho những làng bản xa xôi này.  

Thế là, 10 giờ đêm ngày 27 tháng 12, khi mọi người còn đang cuộn tròn trong cái tổ 
ấm của mình để tránh những cơn gió lạnh thấu da thấu thịt thì chúng tôi bắt đầu lên đường, 
vượt hơn 320km đường rừng, để lăn lóc giữa những con dốc, những đoạn đường bùn sền sệt, 
nhão nhoét... để đến với thầy trò xã biên giới vùng cao. 

Gần 2 tấn hàng nào là quần áo, ủng, dép, sách vở, giấy bút, quà bánh được chúng tôi 
chất đầy trên xe, chỉ còn vừa đủ chỗ cho tám thành viên trong nhóm. Ai nấy đều chuẩn bị 
tinh thần thật kỹ cho chuyến đi khó khăn này. Mọi thủ tục như liên hệ với các điểm trường, 
phương tiện vận chuyển, giấy phép của đồn biên phòng quản lý khu vực điểm trường, giấy đi 
đường vân vân và vân vân... đã được chúng tôi chuẩn bị kỹ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chiếc xe 
lăn bánh chứa đầy tình yêu thương hướng về miền Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có những em 
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nhỏ đùm đùm vài bát cơm, tẹo muối, chân trần, đầu trần lội suối, vượt đèo, băng rừng, không 
kể mưa hay nắng, nóng nực hay buốt giá, cố bám lớp, bám trường. 

Vượt qua những đỉnh đồi dốc, cheo leo giữa màn đêm tĩnh mịch, gần 4 giờ 30 phút 

ngày 28 tháng 12, chúng tôi có mặt ở Đồn Biên phòng huyện Mai Sơn để chuẩn bị cho chặng 
đường tiếp theo. Mà sao mưa từ khi xuất phát đến giờ vẫn chưa lúc nào ngớt. Thật không 

biết phải làm sao để có thể vào được trường trao quà cho các em bởi 20km đường đất đã 
được tắm mưa trong suốt 35h đồng hồ... 

Các phương án được đưa ra, nhưng đến 7h sáng ngày 28/12, ngày tặng quà, vẫn là 

những cái lắc đầu từ ban giám hiệu của cả 3 trường, của nhân viên UBND xã, của anh lái xe 
tải đã được thuê để trung chuyển hàng vào trong Trường Mầm non và Tiểu học Phiêng Pằn. 

Vì 20km đường đất giờ đang lầy lội ngập đến nửa bánh xe và mưa thì vẫn không ngớt. 
Quá may mắn khi được anh lái xe tải tại địa phương kết nối cho 1 chiếc xe ben 5 tấn, 

xe 3 cầu. Chúng tôi mừng khôn xiết, quà sẽ đến tận tay các em rồi. 

Tất cả lại hì hục dỡ hàng, rồi chất hàng lên xe tải. Cả người cũng chất lên khoang 
trống ít ỏi còn thừa trên thùng xe. 20km trên thùng xe để vào trường là 20km đường “huyền 

thoại”. Chiếc xe ben thỉnh thoảng lại chồm lên rồi lao xuống những vực sâu thăm thẳm. Có 
khi động cơ rú lên ầm ầm nhưng bánh xe thì cứ quay tròn không nhúc nhích vì đường trơn 

như đổ mỡ. Chao ôi, ngồi trên thùng xe mà ruột gan lộn tùng phèo. Vậy mà đã hết đâu, khi 

nhìn thấy ngôi trường hiện lên từ xa xa mọi người đã mừng rỡ, nhưng ôi thôi, con đường 
trước mắt chỉ vừa đủ cho chiếc xe u oát bò vào. Nhờ hỗ trợ của các anh bộ đội biên phòng, 

một lần nữa chúng tôi lại dỡ hàng, chất hàng lên con xe rồi tăng bo 2 chuyến vào trường. 

Nỗi mệt nhọc dường như tan biến hết trong niềm vui chào đón của các thầy cô và học 
sinh nhà trường. Nhìn những đứa trẻ vui sướng khoe nhau những món quà vừa được nhận 

mà bao nhiêu nỗi nhọc nhằn dường như tan biến hết. Thế là, tết này, các em có áo mới để 
diện, có ủng để lội suối, trèo đèo, có sách bút mới để tới lớp. 

Được nhận quà rồi, những đứa trẻ ríu rít chạy về lớp học. Cũng tới giờ ăn trưa chúng 

tôi cùng các thầy cô vui vẻ quây quần bên mâm cơm trong niềm vui và xúc động của cả chủ 

và khách. Được biết, Phiêng Pằn là địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc Mông, Thái và Sinh 

Mun. Việc vận động các em đến trường là một điều không hề đơn giản, vào những ngày 

mùa, học sinh theo cha mẹ lên nương rẫy hết. Đường đi rất trắc trở, nhiều em đi bộ 7 - 8km 

để tới trường. Những ngày mưa đường trơn lầy lội, các thầy cô phải tự lấy xích quấn vào 

bánh xe để vượt qua vài con dốc dài dựng đứng để tới những ngôi trường nằm cheo leo trên 

triền đồi. Ngày nắng bụi mù mịt còn ngày mưa thì trơn như đổ mỡ, đi lại vô cùng cực khổ, 

gian nan. Té ngã, quần áo lấm lem là chuyện thường ngày ở huyện. Đúng là con đường đến 

trường của các cô gian nan chẳng kém gì con đường hành quân của những người lính thời 

kháng chiến, cùng một lúc phải làm lao công dọn dẹp, đầu bếp, người chăm nuôi... rồi mới 

đến chức năng của người thầy, người cô. Chúng tôi thực sự ngưỡng mộ, chia sẻ với những gì 

mà thầy trò nơi đây phải nếm trải. 

Sau bữa ăn trưa các anh chiến sỹ biên phòng dẫn chúng tôi tới thăm và tặng quà cho 1 

số gia đình khó khăn của bản. Trên đường đi, các anh kể về cuộc sống nghèo nàn của người 

dân nơi đây. Phương tiện đi lại khó khăn, đồi núi dốc đá hiểm trở, điện thoại hầu như không 

được phủ sóng, điện thì từ một năm nay mới có. Thật vậy, tới tặng quà cho gia đình chị Vi 

Thị Phanh, Vi Thị Cương, Vi Thị Xuân, gia đình bác Vi Thị Yến, người dân tộc Sinh Mun, ở 

bản Phiêng Khàng mới thấy gia tài của các chị chỉ có vài bao thóc, vài cái nồi nấu ăn và vài 

vật dụng để đi nương rẫy. Có người còn chưa được nhìn thấy cái tivi bao giờ. Theo kế hoạch 
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chúng tôi còn đến thăm một vài gia đình ở bản bên cạnh nhưng trời vẫn mưa tầm tã, những 

món quà phải gửi lại nhờ các anh bộ đội biên phòng trao cho. 
Trời sắp tối, chúng tôi chuẩn bị lên đường. Tạm biệt chúng tôi là những cánh tay nhỏ 

bé vẫy chào trong giá lạnh và mưa bay lất phất. Trên hành trình trở về, mọi người đều trở 
nên im lặng hơn, có lẽ đó là sự mệt mỏi - kết quả của một ngày đêm vật lộn với những con 
đường “huyền thoại” miền Tây Bắc. Nhưng có lẽ sự tĩnh lặng ấy còn ẩn chứa nhiều điều trăn 
trở về cuộc sống, con người, về những mong ước giản đơn, bình dị của các em sao mà vẫn 
khó khăn thực hiện đến thế?  
 

02. Quốc Định. NHẶT HẠT VỨT ĐI ƯƠM CÂY GIỐNG KIẾM BỘN TIỀN / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/3/2018.-  Số 62.- Tr.8. 
 

Đón bắt thị trường cây giống sôi động, nhiều nông dân ở thị trấn Hát Lót và xã 
Mường Bon (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã nhặt hạt vứt đi ươm thành cây giống, 
ghép mắt bán kiếm bộn tiền. 

NHANH NHẠY NẮM BẮT THỊ TRƯỜNG 

Phong trào trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế những cây kém hiệu quả ở Sơn La 
đang phát triển mạnh, tạo nên thị trường cây giống sôi động. Nhận biết được nhu cầu đó, một 
số hộ nông dân ở thị trấn Hát Lót và xã Mường Bon đã nhân rộng các mô hình ươm cây 
giống để cung cấp cho thị trường. Điều khiến họ yên tâm là giá bán nhiều cây giống ổn định, 
dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/cây. Chính vì vậy, mới đầu chỉ có vài hộ gia đình làm, 
nhưng đến nay đã có gần 20 hộ ươm các giống cây như xoài, nhãn, bưởi, đào, mận… 

Để có được giống cây ươm, bà con đã tìm đến các nương vườn, các khu vực lân cận 
có trồng nhiều cây ăn quả thu gom những hạt vứt đi mang về bảo quản, sau đó cho vào bầu 
ươm để kích thích cây nảy mầm. Cây ươm trong vườn phát triển từ 5 - 6 tháng, cao khoảng 
50 - 70cm, bà con bắt đầu cắt gốc. Công đoạn tiếp theo là ghép với các giống cây lai có chất 
lượng cao. 

Nhờ cách làm này mà khi trồng cây phát triển tốt và chỉ sau 1 - 2 năm đã cho quả. 
Theo kinh nghiệm của nhiều người ươm cây giống ở huyện Mai Sơn, những loại cây ăn quả 
có chất lượng tốt được ghép từ khi cây còn non nên cây khỏe, nhanh cho quả, thích nghi tốt 
với điều kiện thời tiết, khí hậu. Cây ghép mang được cả 2 tính trội của gốc cây ươm và mắt 
ghép từ cây lai nên phát triển tốt, sức đề kháng sâu bệnh cao và cho năng suất, sản lượng 

tốt… 
TỔ CHỨC THÀNH HỢP TÁC XÃ 

Chị Nguyễn Thị Huyền (ở tiểu khu 11, trị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) cho biết, mỗi 
năm gia đình chị ươm hơn 90.000 cây giống trên diện tích đất 1.000m2, chủ yếu là xoài, đào, 
nhãn, trừ chi phí còn lãi mỗi năm trên 200 triệu đồng. Chị Huyền cho hay, rất đông người 
đến mua giống cây, nông dân ở Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái… cũng đánh cả ô tô 
đến mua cây giống nơi đây đem về trồng. “Chất lượng cây giống tốt và giá bán phải chăng 
nên nhiều nông dân các địa phương giới thiệu cho nhau lên Mai Sơn mua. Có khách hàng 
hàng năm vẫn lên mua cây giống bổ sung cho vườn, hoặc mở rộng diện tích trồng cây ăn quả 
của gia đình…” - chị Huyền nói. 

Còn anh Trần Văn Thắng, có 15 năm gắn bó với nghề ươm cây giống, chia sẻ: “Nắm 

bắt được nhu cầu trồng cây ăn quả, gia đình tôi đã tăng diện tích vườn ươm lên 5.000m2. Để 
hỗ trợ và liên kết với nhau trong sản xuất, chúng tôi bàn bạc, đề xuất và được cấp ủy, chính 
quyền địa phương nhất trí, tạo điều kiện để thành lập hợp tác xã chuyên cung ứng cây giống, 
mỗi thành viên thu nhập cũng trên vài trăm triệu đồng/năm”. 
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Theo anh Thắng, nghề ươm cây giống vừa giúp tăng thu nhập cho các thành viên hợp 
tác xã vừa còn tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn với mức thu nhập ổn định, góp 
phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 
 

03. Quốc Định. NUÔI 1 AO BA BA, MỖI NĂM RA TIỀN TỶ / Quốc Định // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 14/3/2018.-  Số 63.- Tr.11. 
 

Trong diện tích ao chưa đầy 2.000m2, ông Bùi Minh Châu ở bản Nà Hin II (xã 
Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) thả nuôi hàng loạt ba ba. Và chỉ với nghề nuôi 
ba ba mà ông thu lãi gần nửa tỷ đồng mỗi năm. 

Dẫn chúng tôi ra khu vực ao nuôi ba ba, phía trên mặt ao phủ kín lớp bèo, ông Châu 
kể: “Trước đây tôi làm công nhân ngoài thành phố Sơn La. Tích lũy được ít vốn trong tay, 
năm 2005 về hưu, tôi đầu tư ngăn ao cá của gia đình thành những bể nhỏ nuôi ba ba rộng, 
mỗi bể rộng khoảng 5m2. Thời điểm này người nuôi ba ba còn ít, cả huyện Sông Mã đếm chỉ 
được vài hộ và hầu như nuôi số lượng nhỏ, “nuôi chơi”, “nuôi cho vui” chứ nuôi ba ba làm 
kinh tế như tôi thì chưa có hộ nào làm”. 

Theo ông Châu, ba ba có đặc tính nhút nhát, khi thấy người là lặn hết xuống đáy ao. 
Thức ăn của ba ba chủ yếu là cám viên, cá, thịt gà, lợn tươi, có thể băm nhuyễn hoặc để cả 
tảng thịt ngâm vào nước, ba ba tự đến rỉa ăn. Chúng ăn rất ít, cả đàn ba ba với tổng sản 
lượng khoảng hơn 1,5 tấn trong khu ao nuôi mà mỗi ngày cũng chỉ ăn hết 30 - 40kg thức ăn. 

Về kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi ba ba, ông Châu nói: Từ lúc trứng ba ba nở đến hết 

năm đầu tiên, trọng lượng 1 con ba ba chỉ được 3 - 4 lạng, nuôi 3 năm mới được 3kg. Thời 

gian đầu, do ông chưa có kinh nghiệm nên số lượng ba ba bị chết nhiều. Đặc tính của ba ba 

là ưa ẩm thấp, ao nuôi của ông Bùi Minh Châu lại không có gì che chắn, ánh nắng chiếu trực 

tiếp vào mặt ao nên làm ba ba chết. Phát hiện điều này, ông lấy bèo phủ kín phía trên mặt ao, 

từ đó đàn ba ba của ông không còn bị chết. “Khi hiểu được đặc tính của chúng thì việc nuôi 

ba ba rất dễ, chúng hầu như không có bệnh dịch gì. Hiện trong khu vực ao nuôi của tôi có 

khoảng hơn 1,5 tấn ba ba” - ông Châu cho hay. 

Trước đây, có thời điểm ông Châu nuôi đến vài tấn ba ba. Một đôi ba ba giống giá từ 

800.000 - 1.000.000 đồng. Lúc cao điểm, người đổ về Sông Mã mua ba ba rất nhiều, chỉ bán 

ba ba giống mỗi năm ông Châu lãi gần 1,5 tỷ đồng, tính cả bán ba ba thịt cũng lãi hơn 2 tỷ 

đồng/năm. “Thời điểm đó nuôi ba ba rất thích, nhiều khách hàng đến đặt mua đến nỗi không 

có giống để bán cho khách” - ông kể. Thế nhưng vài năm trở lại đây, số lượng người nuôi ba 

ba ngày một nhiều lên, giá ba ba giảm xuống chỉ còn 400.000 - 500.000 đồng/kg loại thương 

phẩm. 

Ông Bùi Minh Châu cũng lưu ý về đặc tính của ba ba: Mỗi năm ba ba đẻ trứng 3 - 4 

lần/năm, mỗi lần đẻ từ 15 - 30 quả trứng. Khi ba ba đẻ trứng, chỉ sau một ngày là có thể nhận 

biết được quả trứng nào sẽ nở và bị ung, nhưng phải là người thật kinh nghiệm mới nhận biết 

được điều này. Khoảng nửa ngày sau khi ba ba đẻ trứng, quả trứng nào có chấm màu trắng 

trong suốt ở đầu và 1 ngày sau chấm trắng này loang xuống một nửa quả trứng tức là trứng 

sẽ nở, còn quả nào có màu trắng đục sẽ không nở. Việc theo dõi ba ba đẻ phải thường xuyên. 

Ấp ở nhiệt độ thấp thì khoảng 80 ngày trứng ba ba nở, còn ở nơi có nhiệt độ cao, thời gian 

ngắn hơn là 60 ngày... 

Phía trên mặt ao nuôi ba ba ông Bùi Minh Châu phủ dày một lớp bèo, có tác dụng 

giúp cho ba ba chống nắng và tránh được dịch bệnh. Việc thả kín bèo trên mặt ao còn giúp 

ba ba tránh rét trong mùa đông. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2018 5 

04. Quốc Định. CHỢ TỎI SƠN LA HÚT KHÁCH QUỐC LỘ 6 / Quốc Định // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 15/3/2018.-  Số 64.- Tr.13. 
 

Nét đặc biệt của chợ tỏi nằm ven Quốc lộ 6, ngay dưới chân đèo Chiềng Đông thuộc 

bản Chai (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) là người bán hàng đều là bà con 

dân tộc Thái, với hàng hóa chủ yếu là những củ tỏi do chính bàn tay họ tự làm ra và tỏi được 

bán quanh năm. 

Theo bà con ở đây, trước đây, củ hành, củ tỏi hay nông sản bà con làm ra để phục vụ 

sinh hoạt gia đình là chủ yếu, chứ không buôn bán, làm ra bao nhiêu là cất cả trong nhà ăn 

dần. Tuy nhiên, hiện giờ đã khác, không chỉ củ hành, củ tỏi mà cả mớ rau, cân thịt do bà con 

làm ra đều có thể thành tiền. Mới đầu chỉ có vài hộ buôn bán, rồi càng ngày càng đông, hiện 

đã có khoảng hơn 30 hộ chuyên bán tỏi tại đây. 

Chị Hoàng Thị Hùng (người bán tỏi) cho biết: “Từ trước đến nay, gia đình tôi làm 

ruộng trồng lúa, cả năm chỉ làm một vụ. Giờ thì không thế nữa, gặt lúa xong là chuyển sang 

trồng tỏi, mỗi vụ thu hoạch, gia đình thu được 2 - 3 tấn tỏi. Cũng trên diện tích đất trồng lúa 

ấy, giờ cho thu nhập gấp 3 lần. Từ ngày có tỏi tươi, tỏi khô, gia đình tôi dựng một cái lều 

ngay bên đường, sát cổng nhà để bán tỏi cho thuận tiện”. 

Còn chị Hoàng Thị Vân, người phụ nữ Thái ở bản Chai, cùng xã Chiềng Đông chia 

sẻ, nghề bán tỏi cũng như nghề đi câu, ngày được ngày không, bởi nó phụ thuộc vào lượng 

khách qua đường. Tỏi bán chạy nhất vẫn là vào những ngày cuối tuần và ngày lễ. Những 

ngày này, lượng khách đi lại đông và mua nhiều hơn, chủ yếu là khách ở các tỉnh dưới xuôi 

lên thích mua về làm quà vì tỏi Chiềng Đông vừa rẻ vừa ngon. 

Sau mỗi vụ thu hoạch lúa mùa, vào khoảng tháng 11 hàng năm, bà con bắt đầu chuyển 

sang trồng tỏi. Chỉ sau 3 - 4 tháng, tỏi đã thu hoạch được. Tỏi trồng nơi đây rất thích hợp với 

khí hậu và chất đất nên củ to và có hàm lượng tinh dầu cao. 

Đặc biệt là tỏi ở đây chủ yếu bán bằng bó, mỗi bó khoảng 1kg và giá bán từ 50.000 - 

70.000 đồng/bó tỏi khô, còn tỏi tươi giá từ 30.000 - 40.000 đồng/bó tùy loại. Hiện có 4 loại 

tỏi là tỏi tía, tỏi gió, tỏi cô đơn, tỏi đen; mỗi loại tỏi đều có giá khác nhau. Trong đó, tỏi cô 

đơn được nhiều khách hàng ưa thích, bởi loại tỏi này có tác dụng rất tốt cho sức khỏe, giá 

cao nhưng vẫn có nhiều người mua. 
 

05. Hồng Loan. TỔNG KẾT 2 DỰ ÁN TẠI SƠN LA: NGƯỜI DÂN MONG MUỐN NHÂN 

RỘNG MÔ HÌNH / Hồng Loan // Nhân đạo và đời sống.- Ngày 15/3/2018.- Số 11.- 

Tr.11. 
 

Trong 3 ngày 12 - 14/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 

Dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, có lồng ghép giới tại các vùng 

dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam” và tổng kết Dự án “Y tế Việt Nam” tại huyện 

Thuận Châu, huyện Mường La và thành phố Sơn La. 
Những năm trở lại đây, việc gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thiên tai 

đối với vùng Tây Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng đã gây ảnh hưởng không 

nhỏ đến đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với người dân các vùng dân tộc thiểu số dễ bị tổn 

thương. Trước thực trạng đó, Dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, có lồng 

ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam”, do Hội Chữ thập đỏ Pháp và 

Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ. Dự án được triển khai từ năm 2014 - 2017 tại các huyện: Thuận 

Châu, Mường La và thành phố Sơn La, đã có 49.821 người được hưởng lợi. 
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Sau khi triển khai, dự án hướng đến kết quả cải thiện năng lực của Hội Chữ thập đỏ, 
các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc triển khai các hoạt động quản lý rủi ro và 
ứng phó với thảm họa có lồng ghép giới tại các tỉnh mục tiêu; các cộng đồng dễ bị tổn 
thương tại địa bàn mục tiêu có khả năng giảm thiểu rủi ro cho mình thông qua quy trình lập 
kế hoạch và hành động; các trường học trong địa bàn mục tiêu được chuẩn bị tốt hơn để đối 
phó với thảm họa như: Sơ cứu ban đầu và tìm kiếm cứu nạn cho giáo viên, tập huấn mô hình 
trường học an toàn; bài học kinh nghiệm. Sở dĩ dự án có thêm phần về giới là do định kiến 
về giới trong xã hội, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế như nạn 
buôn bán người, bạo lực giới...; tăng cường tiếp cận và sử dụng thông tin, các dịch vụ chăm 
sóc, điều trị và hỗ trợ người có HIV; giảm thiểu sự phân biệt, đối xử và kỳ thị đối với người 
có HIV trong cộng đồng; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ... 

Trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố Sơn La là nơi triển khai tiểu Dự án “Xây dựng 
lan can trường học để phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh”. Với địa bàn không 
bằng phẳng, ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn cho học sinh, hoạt động thực tiễn của dự 
án đã giúp tháo gỡ những khó khăn, trăn trở cho nhà trường bên cạnh đó nhà trường còn 
được hỗ trợ tập huấn sơ cấp cứu. 

Ông Phạm Văn Bắc, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mường La, cho biết: Dự 
án này tại tỉnh Sơn La đã giúp cho cấp ủy, chính quyền trong việc phòng ngừa một cách toàn 
diện đối với thiên tai, giảm nhẹ tác động, cung cấp các biện pháp ứng phó hiệu quả và cứu 
trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Dự án đã đạt được kết quả quan trọng, cải thiện được năng 
lực của cán bộ Chữ thập đỏ xã, huyện tại Mường La. Đặc biệt là năng lực của cán bộ Hội 
Chữ thập đỏ huyện đã được áp dụng vào đợt lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện xảy ra 
vào tháng 8/2017. 

Đối với Dự án “Y tế Việt Nam”, tiền thân là Dự án “Hỗ trợ tư vấn, chăm sóc và 
phòng chống HIV/AIDS” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ 
thập đỏ Việt Nam cho Hội Chữ thập đỏ Sơn La, tính đến nay đã triển khai được gần 6 năm. 
Mục tiêu chung là tăng cường tiếp cận và sử dụng thông tin liên quan đến HIV/AIDS, bao 
gồm các dịch vụ điều trị, phòng ngừa, chăm sóc và hỗ trợ người có “H”. Góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống và giảm các hành vi, nguy cơ của những người nhiễm HIV và các 

nhóm nguy cơ lây nhiễm HIV cao. 
Trong những năm qua, Ban Quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La đã tích cực 

chủ động phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong tỉnh, phối hợp với các hoạt 
động truyền thông, tư vấn, giao lưu chia sẻ kiến thức về HIV. Ban Quản lý Dự án tỉnh Hội 
đã tích cực chỉ đạo nhóm tình nguyện viên tập trung tuyên truyền sâu rộng tới cộng đồng 
nhân dân... Đồng thời, hoạt động tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS có sự chuyển biến 
mạnh mẽ với tổng số khách hàng của phòng truyền thông là trên 10.000 khách, đạt tỷ lệ 

132% với tổng số chỉ tiêu Trung ương giao. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La đã 
xây dựng kế hoạch triển khai 4 lớp tập huấn về quản lý thu, chi hộ gia đình cho 45 hộ tại 6 
xã Chiềng Ly, Chiềng La, Mường Bú, Chiềng Mung, Cò Nòi, Bó Mười. Thông qua các lớp 
tập huấn cho thấy cách thức can thiệp mới này sát với thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp 
với thực tiễn từng địa phương và chính hộ gia đình họ. Dự án đã hỗ trợ 105 con lợn và 70 
con dê giống nhằm cải thiện thu nhập cho 70 hộ gia đình tại 3 huyện Thuận Châu, Mai Sơn, 

Mường La. 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Sơn La, bà Cầm Thị Chuyên đánh giá cao hiệu quả mà 2 dự 

án mang lại. Dự án đã giúp Hội Chữ thập đỏ các cấp và chính quyền địa phương nâng cao 
năng lực trong việc triển khai các hoạt động quản lý rủi ro, ứng phó thảm họa và nâng cao 
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nhận thức, giảm sự kỳ thị phân biệt đối xử của nhân dân về công tác phòng chống 
HIV/AIDS, đặc biệt là việc giảm tỷ lệ người nhiễm “H” mới trên địa bàn tỉnh. 

Bà Chuyên mong muốn nhân rộng mô hình này đến nhiều xã khác. Nếu mọi người 
dân được trang bị kiến thức về phòng ngừa ứng phó thảm họa thì khi có thiên tai xảy ra, sẽ 
giảm thiểu được rất lớn về thiệt hại; tăng cường tiếp cận và sử dụng thông tin, các dịch vụ 
chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người có “H”; giảm thiểu sự phân biệt, đối xử và kỳ thị đối với 
người có “H” trong cộng đồng. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện 
các tiểu dự án, các hoạt động truyền thông, hỗ trợ sinh kế thuộc Dự án “Y tế Việt Nam”. Các 
đại biểu cũng đóng góp ý kiến để duy trì tính bền vững và hiệu quả của dự án sau khi dự án 
đã kết thúc. 
 

06. Vì Định. NHỮNG THÀNH QUẢ NÔNG THÔN MỚI Ở “VÙNG ĐẤT KHÓ” 
MƯỜNG LA / Vì Định // Trang trại Việt.- Tháng 3/2018.-  Số 81.- Tr.58-59. 
 

Những con đường đất đỏ, lầy lội ngày nào giờ đã được bê tông hóa; những khu 
đất trống, đồi trọc trước đây giờ phủ kín một màu xanh bạt ngàn của các loại cây ăn 
quả, nhãn, xoài, táo... Đó là diện mạo nông thôn ở huyện Mường La (tỉnh Sơn La) hôm 
nay. 

SỨC DÂN VƯỢT GIAN KHÓ 

Mường La bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, trở ngại. Địa hình 
đồi núi chia cắt phức tạp, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, 
tập quán canh tác lạc hậu, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế còn thiếu... ảnh hưởng 
không nhỏ đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện. Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ 
tịch UBND huyện Mường La chia sẻ: Đảng bộ, chính quyền luôn coi các tiêu chí trong xây 
dựng nông thôn mới là mục tiêu phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Tiêu chí nông thôn mới 
rất rộng, bao trùm lên tất cả các lĩnh vực. Qua thực tế khảo sát, UBND huyện đã chỉ đạo Ban 
Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đối 
với từng tiêu chí, đưa ra thảo luận trong các cuộc họp bàn, phân tích mặt được, mặt chưa 
được, từ đó từng bước khắc phục khó khăn để nâng cao hiệu quả phong trào. 

Ông Thành nói rằng, “Mục đích của xây dựng nông thôn mới là để làm lợi cho dân, 
nên trên hết phải để bà con hiểu được lợi ích của phong trào”. Và một trong những giải pháp 
được huyện Mường La chú trọng đó là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo đó, lãnh đạo 
huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, đặc biệt là Hội Nông dân, Hội 

Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... xuống từng tổ bản, tiểu khu để tuyên truyền, vận động người dân 
tham gia. Tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới được đưa vào các cuộc 
họp để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thực hiện... để người dân tin tưởng. Nhờ đó, 
đã tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Đồng bào các dân tộc địa phương đã 
hiểu được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới nên tích cực tham gia, tạo 
nên phong trào thi đua sôi nổi “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. 

LAN TỎA NIỀM VUI 

Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp các xã, bản, trong đó nổi bật 
là phong trào làm đường giao thông nông thôn, phong trào phát triển kinh tế hộ, chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, nâng cao đời sống... Hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất 

làm đường, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi... Hàng trăm tuyến đường nội bản, liên 
bản, đường nội đồng... được bê tông hóa, cứng hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, lưu thông 
hàng hóa, thúc đẩy sản xuất của nông dân. Đến nay, huyện Mường La đã hoàn thành hơn 
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641 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, trong đó Nhà 
nước hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng, còn lại là do nhân dân đóng góp (tiền, công lao động)... Cùng 
với phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn, huyện Mường La còn tập trung hỗ trợ 
người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hàng loạt các mô hình phát triển kinh tế 
được triển khai như: Mô hình trồng xoài ghép, xoài hôi bản địa và trồng táo, bưởi da xanh tại 
các xã Mường Bú, Mường Chùm; mô hình trồng sơn tra ở xã Ngọc Chiến... Tích cực chuyển 
đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có năng suất, chất lượng cao, nâng diện 
tích cây ăn quả toàn huyện lên 2.743ha, với sản lượng hàng nghìn tấn mỗi năm. Đồng thời, 
huyện hỗ trợ người dân về giống, vốn, kỹ thuật để trồng các loại cây ăn quả như: Chanh leo, 
cam, bưởi... Vận động nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, phát huy lợi thế 
từng vùng, hình thành vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 
Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được bà con nông dân đẩy mạnh. Người dân ý thức hơn 
trong việc xây dựng chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm chứ không còn thả rông như 
trước. Nhờ đó, trâu, bò, lợn, gà phát triển mạnh, tỷ lệ tăng đàn năm sau cao hơn năm trước... 
đời sống, thu nhập của người dân các địa phương trong huyện đã được cải thiện rõ rệt. 

Từ chỗ đời sống vật chất của người dân được nâng lên kéo theo những chuyển biến 
tích cực về đời sống tinh thần. Bà con các dân tộc quan tâm hơn tới việc học hành của con 
em mình. Các ngành học, bậc học phát triển nhanh về quy mô trường, lớp và học sinh. Công 
tác y tế, dân số có chuyển biến, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được nâng cao. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông được tăng cường, các lễ 
hội truyền thống đã và đang được khôi phục, phát huy, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm...  

Đến thời điểm này, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Mường La đã 
có xã Mường Bú đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được công nhận là xã đầu tiên đạt 
chuẩn nông thôn mới của huyện. Ngoài ra đã có 4 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 10 xã đạt 5 - 9 tiêu 
chí. Mục tiêu trong năm 2018, Mường La phấn đấu thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 

07. Văn Chiến. SƠN LA ĐƯA NÔNG SẢN VƯƠN RA VỚI THẾ GIỚI / Văn Chiến // 
Trang trại Việt.- Tháng 3/2018.-  Số 81.- Tr.60-61. 
 

Tuy chưa xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh song tổng giá trị xuất khẩu nông 
sản của tỉnh Sơn La đạt hơn 68 triệu USD trong năm 2017. Đó là cơ sở để tỉnh này 
phấn đấu đạt hơn 80 triệu USD trong năm 2018. 

TIỀM NĂNG, LỢI THẾ 

Nằm ở địa đầu Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh Sơn La có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong 
sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa với quy mô lớn. Đất đai rộng lớn, màu mỡ, khí 
hậu mát mẻ, mặt hồ Thủy điện Sơn La mênh mông... trở thành những lợi thế riêng mà không 
phải địa phương nào cũng có được. Với mỗi huyện, thành phố trong tỉnh lại mang những nét 
đặc trưng riêng về khí hậu, tạo thành các tiểu vùng khí hậu khác nhau, phù hợp với phát triển 
nhiều loại cây trồng, nhiều nông sản đặc sản. 

Điển hình như ở cao nguyên Mộc Châu, với khí hậu cận ôn đới, quanh năm mát mẻ, 
thích hợp với phát triển hoa và rau màu các loại. Thực tế đã chứng minh, nhiều vùng chuyên 
canh rau màu, vườn hoa mọc lên “như nấm sau mưa” trên cao nguyên Mộc Châu. Mỗi ngày 
có hàng vạn cành hoa, mỗi tháng có đến cả chục tấn rau màu từ Mộc Châu chuyển về các 
tỉnh, thành phố tiêu thụ. Mộc Châu còn được biết đến với đặc sản mận hậu, chè Shan tuyết 
thơm ngon nức tiếng... 

Còn với cao nguyên Nà Sản, nằm ở độ cao trung bình 800m so với mực nước biển, 
đất đai phì nhiêu thuận lợi để phát triển cây mía, cà phê, sắn, ngô và các loại cây ăn quả như 
xoài, nhãn, na...  
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Những năm qua, để xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, tự cung, tự cấp cũng như khai 
thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ 
trợ nông dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. 
Cùng với đó là chính sách khuyến khích thành lập hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, mở ra cơ hội nâng cao đời sống, 
thu nhập cho người dân... 

Ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, 
cho biết: Với những vùng đất có đặc trưng sinh thái khác nhau, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy 
mạnh chương trình phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, trồng rừng, cây 
dược liệu... gắn với phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến tham gia vào thị trường trong 
nước và xuất khẩu. 

“Từ những chính sách ưu đãi của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào 
Sơn La trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Hiện tỉnh Sơn La có 
111 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp; 210 
hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã tiến hành khảo sát và 
đầu tư liên kết với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình để đầu tư sản xuất, hình 
thành chuỗi chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đây là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu sự khởi sắc 
trong sản xuất nông nghiệp ở Sơn La...”, ông Nghị nhấn mạnh. 

ĐƯA NÔNG SẢN RA VỚI THẾ GIỚI 

Năm 2017 đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong sản xuất nông nghiệp ở Sơn La. 
Nhiều nông sản đặc sản mang tính chất vùng miền đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý như: Xoài Yên Châu; rau an toàn và chè Shan tuyết Mộc Châu. Nhiều sản phẩm 
nông nghiệp được cấp nhãn hiệu chứng nhận như: Cam Phù Yên, mật ong Sơn La, chè Tà 
Xùa... Điểm nổi bật nữa là trong năm 2017, nhiều nông sản trong tỉnh xuất khẩu sang nhiều 
thị trường khó tính tăng cả về số lượng và chất lượng. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của 
tỉnh Sơn La trong năm 2017 đạt hơn 68 triệu USD. Một số nông sản mới như xoài, nhãn, 
chanh leo... cũng đã được xuất khẩu ra thế giới, đến với những thị trường khó tính. Tuy mới 
chỉ xuất khẩu được 5 tấn xoài sang Úc, 5 tấn chanh leo sang Pháp và 2,6 tấn nhãn chào hàng 
tại thị trường Úc… Song đây cũng là dấu hiệu đáng mừng, mở ra cơ hội cho nông sản Sơn 
La ra với thị trường thế giới... 

Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như những 
dấu hiệu vui về xuất khẩu nông sản trong năm 2017, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch xuất 
khẩu nông sản trong năm 2018, với những chỉ tiêu cụ thể và với quyết tâm cao. Theo đó, 
năm 2018, tỉnh Sơn La phấn đấu giá trị hàng hóa nông sản xuất khẩu đạt hơn 80 triệu USD, 
tập trung vào 12 sản phẩm như: Xoài, nhãn, chanh leo, chuối, mận hậu, rau các loại, cà phê 

nhân, chè, quả bơ, mật ong, tinh bột sắn, đường. 
Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Tỉnh Sơn La sẽ sớm thành lập 

Ban chỉ đạo xuất khẩu nông sản. Thay vì hỗ trợ nông dân sản xuất như trước đây, thời gian 

tới, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ đối với khâu chế biến, xuất khẩu. Các cấp, các ngành, các địa 
phương trong tỉnh cần tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức coi trọng chất lượng sản phẩm 
nông nghiệp của người dân. 

Tỉnh Sơn La xác định tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất để doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, xuất khẩu nông 
sản...  

Để hoàn thành kế hoạch xuất khẩu nông sản năm 2018, tỉnh Sơn La đã xây dựng các 
giải pháp đồng bộ như: Quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung, tiếp tục lựa chọn các loại 
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cây ăn quả, rau có tiềm năng; lợi thế; xây dựng đề án và tổ chức triển khai mô hình sản 
xuất, thu hái, bảo quản các loại quả và sản phẩm trong định hướng xuất khẩu; tiếp tục hoàn 
thiện các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, chế biến và tiêu thụ nông sản tại thị trường 
trong nước và tham gia xuất khẩu… 

 

08. Hồng Nguyễn. ĐÓN CHIẾN SỸ MỚI NHƯ ĐÓN NGƯỜI THÂN / Hồng Nguyễn // 
Quân khu 2.- Tháng 3/2018.-  Kỳ 2.- Số 984.- Tr.4. 
 

Năm nào cũng vậy, nhằm giúp chiến sỹ mới nhanh chóng làm quen với môi 
trường quân đội, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La 

đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ. Đơn vị luôn 

chú trọng nắm chắc tư tưởng bộ đội ngay từ ngày đầu, chuẩn bị chu đáo về nơi ăn, 
chốn ở, cảnh quan môi trường, tạo cho các chiến sỹ cảm giác yên tâm, sẵn sàng gắn bó 

với đơn vị. 
Cùng hàng vạn thanh niên trong cả nước hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ 

thiêng liêng với Tổ quốc, 250 người con ưu tú quê hương Sơn La, mảnh đất giàu truyền 

thống cách mạng cũng có mặt thực hiện nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754. Sự lo 
lắng, bỡ ngỡ, xen lẫn cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân của các bạn trẻ được xua tan phần 

nào khi trước mắt họ là cảnh quan môi trường doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp chẳng khác 
nào chốn công viên; các công trình nhà ở, khu làm việc khang trang, kiên cố; hệ thống bồn 

hoa, cây cảnh hài hòa, đẹp mắt, các loại băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ, cùng những giai 

điệu hào sảng của các bài ca cách mạng phát ra từ hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị 
như càng cổ vũ, khích lệ tinh thần bộ đội. 

Điều khiến các bạn trẻ thêm yên tâm hơn là ngay từ những giây phút đầu tiên có mặt 

tại đơn vị mới đã kịp thời nhận được sự đón tiếp chu đáo, ân cần, thái độ gần gũi, cởi mở của 
chỉ huy các cấp. Mong đợi hơn cả có lẽ là đội ngũ “đầu binh cuối cán”, bởi họ vừa kết thúc 

đợt tập huấn cán bộ khung huấn luyện, nên đồng chí nào cũng háo hức được đón chiến sỹ 
mới để có dịp thể hiện khả năng của mình trong quản lý bộ đội. Chứng kiến sự vui vẻ, thân 

mật mà các đồng chí tiểu đội trưởng dành cho chiến sỹ mới, chúng tôi có cảm giác tình đồng 

chí, đồng đội, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa họ dường như đã được “mặc định” ngay từ 
những giây phút đầu tiên. Chiến sỹ mới Lò Trung Hải, quê ở bản Cọ, phường Chiềng An, 

thành phố Sơn La (Sơn La) phấn khởi, bày tỏ: “Trước tình cảm gần gũi của chỉ huy đơn vị, 
của các anh chiến sỹ đi trước, trong lòng chúng tôi cảm thấy rất yên tâm. Nhất định chúng 

tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không phụ lòng mong mỏi của cấp trên, 

của đồng chí, đồng đội”. 
Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Lê Công Trường, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung 

đoàn 754 cho biết, để chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sỹ mới, trước đó, đơn vị đã tích 
cực tu sửa, củng cố toàn bộ hệ thống doanh trại, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội; tiến 

hành cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh, thảm cỏ, trồng thêm nhiều loại hoa, củng cố cảnh quan môi 

trường đơn vị xanh, sạch, đẹp, để các chiến sỹ mới cảm thấy gần gũi, nhanh chóng hòa nhập 

với môi trường mới. Ngoài ra, tiểu đoàn cũng chuẩn bị đầy đủ các loại sách, báo, tạp chí, 

phương tiện nghe, nhìn, dụng cụ thể dục thể thao, phục vụ đời sống tinh thần của bộ đội 

trong quá trình huấn luyện. Đặc thù chiến sỹ mới phần lớn vừa rời ghế nhà trường, lần đầu 
xa gia đình, người thân nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Vì vậy, chúng tôi xác định, đội ngũ 

cán bộ huấn luyện phải như những người anh, người bạn, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, 
nguyện vọng chính đáng của anh em để có hướng động viên, chia sẻ, giúp đỡ. 
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Cùng Thiếu tá Bùi Trọng Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 754 tham quan 
một vòng quanh doanh trại, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ của chỉ 
huy đơn vị cho việc tiếp nhận và chuẩn bị huấn luyện chiến sỹ mới. Đồng chí chính ủy trung 
đoàn cho biết, mặc dù đơn vị đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, điều kiện cơ sở vật chất 
còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn xác định phải dành 
mọi sự ưu tiên cao nhất cho chiến sỹ mới, từ nơi ăn, chốn ở, công tác bảo đảm hậu cần, đến 
các điều kiện sinh hoạt tối thiểu trong suốt quá trình huấn luyện. 

Thăm các phòng ở của bộ đội, chúng tôi chứng kiến toàn bộ giường ngủ của chiến sỹ 
mới đã được dán tem với đầy đủ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, cùng những hàng chăn, gối 
vuông thành sắc cạnh, giầy dép được sắp đặt gọn gàng, thống nhất. Tại tất cả các vị trí dễ 
quan sát như cửa ra vào, bảng tin, hệ thống pano, áp phích, mọi người đều dễ dàng trông 
thấy các khẩu hiệu quen thuộc của nhà binh: “Đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”; 
“Gặp nhau phải chào, gọi nhau là đồng chí”; “Nội vụ gọn gàng, sẵn sàng cơ động”; “Chăn 
vuông góc, tóc cắt cao”… Theo giải thích của Thiếu tá Bùi Trọng Hiếu, ngay sau khi chốt 
danh sách cuối cùng với đơn vị giao quân, đơn vị đã chủ động sắp đặt trật tự nội vụ vệ sinh 
để khi đón bộ đội về là ổn định được ngay. Còn những khẩu hiệu kia chính là “mệnh lệnh 
không lời”, có tác dụng giáo dục trực quan hàng ngày cho chiến sỹ. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng được biết, trên cơ sở nắm chắc chất lượng chính trị của 
chiến sỹ mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 754 đã chỉ đạo Tiểu đoàn 1 tiến hành sắp xếp 
cán bộ khung huấn luyện sao cho phù hợp. Theo đó, với các tiểu đội có tiểu đội trưởng là 
người dân tộc Mông, đơn vị bố trí các chiến sỹ người dân tộc Mông có hoàn cảnh đặc biệt về 
tiểu đội đó; ở các tiểu đội khác có tiểu đội trưởng là người dân tộc Thái, Khơ Mú, La Ha, 
Kháng, Lào, Mường, Giáy, Sinh Mun... cũng vậy. Mục đích là để chiến sỹ mới sớm hòa 
nhập với môi trường đơn vị. Bởi các chiến sỹ trong tiểu đội vừa biết tiếng của nhau vừa có 
nét tương đồng về phong tục, tập quán, là điều kiện thuận lợi cho việc bám nắm tư tưởng, 
đồng thời tạo mối đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. 
 

09. Nguyễn Hồng Sáng. TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ GẮN VỚI TẠO NGUỒN 

CÁN BỘ CƠ SỞ: ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÙNG CHUNG TAY / Nguyễn Hồng Sáng 
// Quân khu 2.- Tháng 3/2018.-  Kỳ 2.- Số 984.- Tr.3. 
 

Những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, gắn với nhiệm vụ 
xây dựng lực lượng dự bị động viên, tạo nguồn phát triển Đảng và cán bộ cho địa 
phương luôn được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đặc biệt 
quan tâm. Đây là một trong những tiền đề quan trọng giúp các địa phương chủ động 
nguồn cán bộ kế cận ở cơ sở. 

BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG TẠO NGUỒN TẠI CHỖ 

Chúng tôi có mặt tại Sơn La khi toàn tỉnh vừa hoàn thành nội dung giao quân năm 
2018. Theo Đại tá Hoàng Ngọc Hà, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, năm nay 

chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn năm trước. Những năm gần đây, tỉnh chủ trương kết 
hợp chặt chẽ giữa tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Bởi trước 
năm 2014, trên địa bàn tỉnh có tới 69 thôn, bản, 10 trường học, trạm y tế chưa có chi bộ, 4 

bản chưa có đảng viên. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên còn 
thấp.  

Với địa bàn có chi bộ hoạt động ghép, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao đội 
ngũ cán bộ chủ trì cơ quan quân sự các huyện trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo tuyển chọn 
những công dân trong độ tuổi nhập ngũ đưa về phục vụ công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ 
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huy Quân sự tỉnh để rèn luyện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng khi đủ điều kiện; đào tạo, trở 
thành cán bộ tiểu, khẩu đội trưởng, sỹ quan dự bị, để khi xuất ngũ trở thành nguồn cán bộ tại 
cơ sở. Kết quả, đến nay, 100% các trường học, trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đã có chi bộ; 
hiện chỉ còn 29 thôn, bản chưa có chi bộ; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị động 
viên bảo đảm ổn định theo đúng chỉ tiêu. 

Trong hai năm 2016 - 2017, có 126 hạ sỹ quan, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 
tỉnh Sơn La được kết nạp vào Đảng trước khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương 
và hơn 30 đồng chí được giới thiệu về địa phương tiếp tục theo dõi, giúp đỡ phấn đấu vào 
Đảng…  
 

10. Tiến Thế. BÀN GIAO CÁC ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG VỀ TRỰC 
THUỘC QUÂN KHU / Tiến Thế // Quân khu 2.- Tháng 3/2018.-  Kỳ 2.- Số 984.- Tr.8. 
 

Ngày 07/3, tại Sơn La, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị 
bàn giao Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La về trực 
thuộc Quân khu. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Thủ trưởng bốn cơ quan Quân khu; đại biểu 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện Sốp Cộp. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao những thành tích đã 
đạt được của đoàn trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu: Sau khi chuyển giao, dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 sẽ tiếp tục thực hiện 
nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; phối 
hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các vùng dự án, 
giúp đỡ và tạo điều kiện cho dân cư trong vùng phát triển kinh tế; tham gia tổ chức tốt đời 
sống vật chất, văn hóa, chính trị tinh thần của các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 
địa phương vững mạnh, thế trận quốc phòng, an ninh khu vực biên giới vững chắc. 
 

11. Hồng Sáng. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ 
TỈNH SƠN LA / Hồng Sáng, Tiến Thế // Quân khu 2.- Tháng 3/2018.-  Kỳ 2.- Số 984.- 
Tr.2. 
 

Ngày 06/3, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo diễn 
tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố Quân khu và đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí 
thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng 
bố tỉnh đồng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng 
chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Phạm Đức 
Duyên, Phó chính ủy Quân khu; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; 
Thủ trưởng bốn cơ quan Quân khu. 

Chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố năm 
2018, Ban Chỉ đạo diễn tập đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công 
an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chuẩn bị các nội dung, chương trình, tài 
liệu diễn tập khu vực phòng thủ. Đến nay, đã hoàn thiện sơ đồ bố trí dự kiến các khung tập 
trong sở chỉ huy diễn tập tại vị trí thường xuyên; dự thảo ý định luyện tập; bảo đảm ngân 
sách cho nhiệm vụ diễn tập... Các địa phương, đơn vị có liên quan cũng cơ bản đã hoàn 
thành các nội dung được giao, sẵn sàng cho nhiệm vụ diễn tập. Nhiệm vụ trọng tâm trong 
thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu và tỉnh Sơn La thống nhất tập trung chỉ đạo tập huấn bồi 
dưỡng lý luận về khu vực phòng thủ cho cán bộ các ban, ngành của tỉnh; các tổ giúp việc 
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Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện nhiệm vụ, họp phân công cho các 
thành viên, nhanh chóng hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm hoàn thành đúng thời 
gian quy định. 
 

12. Hoàng Văn Chất. QUYẾT TÂM XÂY DỰNG SƠN LA THÀNH TỈNH PHÁT 
TRIỂN KHÁ VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC / Hoàng Văn Chất // Tạp 
chí Cộng sản.- Tháng 3/2018.- Số 905.- Tr.89-93. 
 

Tuy vẫn là một tỉnh nghèo, đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, 
nhưng những năm gần đây, Sơn La đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từng bước 
vươn lên thoát đói nghèo; bức tranh kinh tế - xã hội nhanh chóng khởi sắc. Những kết 
quả đó là cơ sở để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV xác định mục 
tiêu: Đưa Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi 
phía Bắc. 

BỨC TRANH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1 - Về kinh tế: 

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, kinh tế của Sơn La phát triển khá tốt: 

Tổng sản phẩm của địa phương (GRDP) năm 2015 đạt 22.126 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với 

năm 2010, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 tăng 10,93%/năm; thu nhập bình quân đầu người 

đạt 1.257 USD (tương đương 26,4 triệu đồng), gấp 2 lần năm 2010... Trên đà phát triển đó, 

những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV, tỉnh tiếp tục có những bước phát triển quan trọng. 

Đến năm 2017, GRDP ước đạt 9,59%, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,11%; 

công nghiệp - xây dựng tăng 18,02%; khu vực dịch vụ tăng 6,47%. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh phát triển khá; nhiều tiến bộ khoa học - công nghệ 

được ứng dụng vào sản xuất; một số vùng chuyên canh, một số mô hình sản xuất hiệu quả 

cao được hình thành. An ninh lương thực và thực phẩm được bảo đảm; đời sống của người 

làm nông nghiệp được nâng lên. Đến năm 2017, giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm 

nghiệp, thủy sản theo giá so sánh ước đạt 6.480,37 tỷ đồng, tăng 4,11% so với năm 2016. Cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch mạnh theo hướng phát huy lợi thế so sánh, gắn với thị 

trường, nhất là các thị trường cao cấp, nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế; một số sản phẩm 

đã có thương hiệu trên thị trường trong nước và nước ngoài. Tổng diện tích cây lâu năm đạt 

67.413ha, tăng diện tích cây trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. Chăn nuôi duy trì 

ổn định tổng đàn và sản lượng sản phẩm cơ bản đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, với tổng đàn 

trâu 144.280 con, đàn bò 279.688 con, đàn lợn 599.280 con, đàn gia cầm 6.189 nghìn con. 

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2017 ước đạt 2.713ha; số lồng nuôi thủy sản: 8.982 

lồng, sản lượng khai thác, nuôi trồng ước đạt 7.010 tấn. Toàn tỉnh đã ươm 10,7 triệu cây 

giống đạt tiêu chuẩn, trồng mới 2.520ha rừng trồng tập trung; trồng được 135 nghìn cây 

phân tán các loại; chăm sóc rừng trồng 9.726ha; tiếp tục đưa vào khoanh nuôi tái sinh rừng 

100.200ha. 

Mối liên kết “bốn nhà” (Nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học) 

được hình thành, bước đầu tạo chuỗi sản xuất cho các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản. Tỉnh đã xây dựng một số mô hình hiệu quả, như mô hình phát triển chăn nuôi bò 

sữa tại Mộc Châu; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mộc Châu; mô hình 

tưới nhỏ giọt kết hợp với bón phân hòa tan bằng công nghệ I-xra-en tại 3 xã của 2 huyện và 

thành phố Sơn La, gắn với xây dựng thương hiệu cà phê Arabica hữu cơ; mô hình kinh 

doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm Việt Nam. 
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Công nghiệp có bước phát triển mới, tiềm năng, lợi thế được phát huy. Năm 2017, giá 

trị tăng thêm của ngành công nghiệp theo giá so sánh đạt 7.739 tỷ đồng. Công nghiệp điện, 
khai khoáng, chế biến nông, lâm sản, một số cụm công nghiệp Mộc Châu, Mai Sơn, Phù 

Yên... đã được định hình khá rõ nét, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa phù hợp với điều kiện của tỉnh miền núi; tiểu, thủ công nghiệp và một số 

ngành, nghề truyền thống được khôi phục và phát triển. 

Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, ngành, nghề và thị 
trường. Đến năm 2017, hoạt động thương mại phát triển khá, thị trường hàng hóa, dịch vụ cơ 
bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 16.890 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 
8.969 nghìn USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 30.350 nghìn USD. Giao thông vận tải thông 
suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa. Du lịch phát triển mạnh về số lượng 
khách, loại hình và sản phẩm; kết cấu hạ tầng du lịch được tập trung quy hoạch và đầu tư. 
Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đang tạo ra điểm nhấn trên bản đồ du lịch Quốc gia. 

Hoạt động tài chính, tín dụng đạt kết quả quan trọng, thu ngân sách trên địa bàn vượt 
chỉ tiêu đề ra. Năm 2017 tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 14.273 tỷ đồng, bằng 123,45% dự 
toán; tổng chi ngân sách địa phương đạt 12.936,876 tỷ đồng, bằng 111,5% dự toán. Chi ngân 
sách tập trung bố trí phục vụ tốt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và các cân đối lớn, thực hiện 
triệt để tiết kiệm trong chi dùng ngân sách, mua sắm tài sản, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ 
an sinh xã hội,... Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động ổn 
định, tăng trưởng vốn huy động và cho vay đạt khá. Tổng huy động vốn tại địa phương năm 
2017 đạt 14.800 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2016. 

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tỉnh đã triển khai 
các giải pháp đồng bộ, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung phân bổ vốn đầu tư vào các lĩnh vực quan 
trọng, thiết yếu. Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn năm 2017 đạt 14.533 tỷ 
đồng. Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017 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, với tổng mức đầu tư 14.932 tỷ đồng. Các dự án có 
tổng vốn đăng ký đầu tư cao chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhiều 
mô hình mới, cách làm hay trong việc huy động các nguồn lực để chỉnh trang, xây dựng các 
đô thị tại các huyện, thành phố đã xuất hiện. Phong trào nhân dân phát huy nội lực, hiến đất, 
góp tiền, vật liệu, công sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, đã 
được khơi dậy. 

Các thành phần kinh tế phát triển khá đồng bộ. Năm 2017, tỉnh thành lập mới 310 
doanh nghiệp, tăng 31% so với năm 2016, đưa tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh lên 
2.193 doanh nghiệp; thành lập mới 169 hợp tác xã, 03 liên hiệp hợp tác xã. Doanh nghiệp 
Nhà nước tiếp tục được cơ cấu lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tích cực, quy 
mô sản xuất được mở rộng, nộp ngân sách ngày một tăng; kinh tế tập thể và hợp tác xã tiếp 
tục phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế hộ, tạo liên kết hợp tác giữa các thành viên, mở 

rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề; kinh tế tư nhân phát triển mạnh trong lĩnh 
vực du lịch, dịch vụ, xây dựng, khai khoáng và đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chế biến 
nông, lâm sản; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào khai khoáng, chế biến nông sản 

góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh trong sản xuất, kinh 
doanh theo quy định của pháp luật. 
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Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai quyết liệt, đạt một số 
kết quả quan trọng, nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng. Năm 2017, tỉnh khởi 
công mới 486 công trình, triển khai thi công 1.139 tuyến đường giao thông nông thôn với 
tổng chiều dài 346km, tổng mức đầu tư 411,21 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 125,340 tỷ 
đồng, nhân dân đóng góp ngày công, đất đai, tài sản trị giá 285,870 tỷ đồng). Đến nay, 16 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới; 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 41 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 118 xã đạt 5 - 
9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. 

2 - Về văn hóa - xã hội 
Tỉnh Sơn La đã nỗ lực thực hiện tốt chính sách xã hội, cơ bản bảo đảm an sinh xã hội, 

đời sống của nhân dân và các đối tượng chính sách được cải thiện đáng kể. Theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,44% năm 2015 xuống còn 28,44% 

năm 2017; hỗ trợ xóa được 15.270 nhà ở tạm (bình quân 5.090 hộ/năm). Tỉnh cơ bản giảm 

được áp lực thiếu việc làm ở nông thôn và khu vực thành thị, số người lao động có việc làm 

mới tăng nhanh qua các năm (tăng bình quân 16.800 người/năm). Thực hiện có hiệu quả việc 

hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Riêng năm 2017, tỉnh đã tổ chức đi thăm 

và tặng 53.462 suất quà, trị giá 18,140 tỷ đồng; 190 sổ tiết kiệm trị giá 407,8 triệu đồng cho 

các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Việc chi trả các chế độ lương, 

thưởng, các chế độ bảo hiểm xã hội, các khoản trợ cấp bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, chế 

độ. Đời sống và sản xuất của nhân dân từng bước ổn định, được cải thiện, cộng đồng dân cư 

đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các vấn đề xã hội bức xúc được 

tập trung giải quyết; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tiếp tục đạt kết quả tích cực. 

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đạt được nhiều 

kết quả quan trọng. Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục, đào tạo và 

các Chương trình số 20, 23, 24-CTr/TU, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xây 

dựng đội ngũ trí thức; Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 14/6/2012, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc xây dựng xã hội học tập;... đến năm 

học 2016 - 2017, toàn tỉnh có 234 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia, đạt 

28,3%; trung học cơ sở: 65 trường, đạt 27,1%; trung học phổ thông: 6 trường, đạt 18,2%; có 

849 trường, trung tâm giáo dục và 204 trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường với 

tổng số học sinh mầm non, phổ thông là 335.151 học sinh và 3.898 học viên bổ túc. Tỉnh 

bước đầu thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; 

các cấp học, bậc học tiếp tục phát triển nhanh về quy mô và chất  lượng, công tác xã hội hóa 

giáo dục được đẩy mạnh. Tỉnh triển khai đạt kết quả tốt việc xây dựng nhà lớp học, nhà bán 

trú theo mô hình nhà lắp ghép với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với sự hỗ 

trợ của các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân; hỗ trợ tiền và gạo hàng tháng cho học sinh bán 

trú thuộc các xã, bản còn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ,... 

Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chăm lo đúng mức; cơ 

sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp. Các chương trình về y tế, dân số, kế 

hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế dự phòng, chế độ bảo hiểm y tế 

được triển khai thực hiện ngày một hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người 

dân tộc thiểu số, người cao tuổi. Tính đến năm 2015, toàn tỉnh có 23,11 giường bệnh và 5,8 

bác sỹ/1 vạn dân, 143 xã có bác sỹ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2017 đạt 

95,4%. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực y tế; thực hiện lộ 
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trình giảm hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị y tế công lập theo quy định của 

Nhà nước. 
Văn hóa, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Truyền thống và bản sắc văn hóa tốt 

đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều lễ hội truyền thống được phục 

dựng gắn với phát triển văn hóa cộng đồng và du lịch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phổ biến kịp thời, tạo sự đồng thuận trong 
xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội. Mức hưởng thụ văn hóa, tinh 

thần của nhân dân được cải thiện mạnh mẽ; các thiết chế văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng 

đồng được đầu tư và phát huy hiệu quả tích cực. 
Các chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước được triển khai 

tích cực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về tôn giáo được thực hiện tốt; bảo đảm đời sống tín ngưỡng tôn giáo của một bộ phận 

nhân dân; từng bước hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo 

theo quy định của pháp luật. 
Tỉnh Sơn La chú trọng quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, gắn với bảo vệ môi 

trường, giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường; 
tăng cường quản lý và bảo vệ rừng, nhất là các khu rừng phòng hộ đầu nguồn, các khu bảo 

tồn thiên nhiên; triển khai chặt chẽ việc đưa nội dung môi trường và phát triển bền vững vào 

các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, 
nước hợp vệ sinh, tỷ lệ thu góp rác thải, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng... tăng qua từng năm. 
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Qua những thành công bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời gian 

qua, có thể đúc rút một số kinh nghiệm lớn: 

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp phải đi đôi với giữ 

nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; xác định, lựa chọn được những nội dung 

trọng tâm, trọng điểm để ban hành chủ trương, thống nhất nhận thức, kiên trì, kiên quyết 

trong lãnh đạo thực hiện. Các chủ trương lãnh đạo phải cụ thể, ngắn gọn, phải gắn với việc 

ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên đánh giá, sơ kết 

để bổ sung, sửa đổi phù hợp. 

Hai là, xác định rõ và nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng 

đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị; các cấp lãnh đạo phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, sâu 

sát cơ sở, thấu hiểu cán bộ và nhân dân các dân tộc, tăng cường vận động, thuyết phục, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Nhà nước. 

Ba là, phát huy nội lực và sức sáng tạo, sự đóng góp của nhân dân trong phát triển 

kinh tế - xã hội, đồng thời xác định xây dựng Đảng là nhân tố quan trọng; sự lãnh đạo của 

cấp ủy phải xác định người dân là nhân tố trung tâm để ban hành chủ trương, xây dựng chính 

sách, khơi dậy phong trào và sự tham gia của nhân dân. 

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, gắn phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực quốc 

phòng, an ninh; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và đầu tư của 

các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế. 

Năm là, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế phải đổi mới tư duy 

mạnh mẽ theo hướng khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, lấy nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao làm trung tâm; ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao; đẩy mạnh liên kết, 
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huy động tốt sự tham gia của các thành phần kinh tế vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, 

nhất là trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. 
Sáu là, đánh giá sát và bố trí đúng cán bộ; tạo điều kiện và môi trường để cán bộ, công 

chức phát huy sáng tạo, cống hiến cho xã hội. 

Để hoàn thành mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền 
núi phía Bắc, thời gian tới Sơn La cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ những định hướng sau: 

Về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tạo nền tảng để xác lập bước đột 
phá mới trong phát triển kinh tế trên cơ sở ứng dụng mạnh công nghệ cao với phương thức 

quản lý tiến bộ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế; đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với xây 
dựng nông thôn mới. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu sản xuất gắn với phát huy lợi thế của địa 

phương và thị trường tiêu thụ; bảo đảm an ninh lương thực và thực phẩm. Tập trung thực 
hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020, có 50% số xã 

trở lên đạt các tiêu chí cơ bản về nông thôn mới. Phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao 

chất lượng, sức cạnh tranh, hàm lượng khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường. Nâng 
cao hiệu quả hoạt động thương mại; phát triển nhanh khu vực dịch vụ, ưu tiên phát triển các 

ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, trọng tâm là phát triển kinh tế du lịch. 
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nhân dân và các thành phần 

kinh tế; tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư để tranh thủ huy động tối đa các 

nguồn lực. Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và hoàn thiện quy hoạch, 
kế hoạch đầu tư phát triển các vùng kinh tế của tỉnh. 

Về văn hóa - xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương lớn của Đảng về đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; về chăm sóc sức khỏe nhân 
dân; về phát triển văn hóa; về khoa học và công nghệ, thông tin. Giải quyết có hiệu quả các 

vấn đề xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội. Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi 

trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Về xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng, củng cố 
vững chắc khối đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính. Tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong 

sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng 

viên. 
Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới 

Quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tăng 
cường các hoạt động đối ngoại để bảo đảm ổn định và phục vụ phát triển kinh tế.  
 

13. PV. NHỮNG ĐIỂM ĐẾN “ĐẸP NHƯ MƠ” TRONG THÁNG 3 / PV // Tạp chí 

Thanh niên.- Tháng 3/2018.- Số 11.- Tr.56. 
 

Tháng 3 thời tiết ấm áp, nắng chan hòa rất thích hợp với các hoạt động tham 

quan, vui chơi. Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu chơi, hãy cùng tham khảo một số gợi ý 
điểm du lịch đẹp, lý tưởng được yêu thích nhất dưới đây nhé.  

MỘC CHÂU (SƠN LA) 

Đối với bất cứ ai yêu thích sự lãng mạn, trẻ trung, sẽ thật đáng tiếc nếu không một lần 

ghé thăm Mộc Châu vào tháng 3. Đây là thời điểm cao nguyên Mộc Châu ngập tràn màu 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2018 18 

trắng của hoa ban, hoa mận và hoa cải trắng. Những thung lũng hoa trắng muốt, thơ mộng 

trải dài như bất tận sẽ làm say lòng bất kỳ dân phượt nào. Các điểm đến không thể bỏ qua 

khi đến với Mộc Châu như: Đồi chè, thác Dải Yếm tuyệt đẹp, rừng thông bản Áng lãng mạn, 

động Sơn Mộc Hương, Ngũ Động Bản Ôn, vườn hoa nhiệt đới Mộc Châu và không thể 

không nhắc đến là Pha Luông, ngọn núi hiểm trở bậc nhất của tỉnh Sơn La… 
 

14. Huy Thành. SƠN LA: KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN 2018 TẠI XÃ PÚNG 

BÁNH / Huy Thành // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 3/2018.- Số 11.- Tr.41-42. 
 

Ngày 04/3, tại xã Púng Bánh (Sốp Cộp), Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

đã tổ chức Lễ khởi động tháng thanh niên 2018 và hưởng ứng Tết trồng cây xuân Mậu Tuất. 

Đến dự có các đồng chí: Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận 

Tỉnh ủy; Vàng A Lả, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh 

đoàn Sơn La; các đồng chí lãnh đạo huyện Sốp Cộp và hơn 300 đoàn viên, thanh niên trên 

địa bàn huyện Sốp Cộp. 

Tháng thanh niên 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ toàn 

tỉnh phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền 

về các nghị quyết của Đảng, Đoàn; xây dựng 100 nhà nhân ái; mỗi năm hỗ trợ ít nhất 1 công 

trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn; hỗ trợ vay vốn, chuyển giao khoa 

học kỹ thuật, công nghệ cho 10 dự án khởi nghiệp của sinh viên, thanh niên nông thôn và 

doanh nhân trẻ; tư vấn hướng nghiệp cho 25.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp đào tạo 

nghề cho 10.000 đoàn viên thanh niên; phối hợp giải quyết việc làm cho 5.000 đoàn viên 

thanh niên... 
Tại Lễ khởi động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên trong toàn huyện đã tham gia 

xây kè đá để đổ đường bê tông tại bản Phải và đổ đường bê tông tại bản Bánh; hỗ trợ 10 triệu 

đồng sửa 1 nhà dột nát cho người neo đơn tại bản Cọ; tham gia dựng nhà cho hộ gia đình 

chính sách; hỗ trợ làm 53 nhà tiêu hợp vệ sinh (Tỉnh đoàn hỗ trợ kinh phí 1 triệu đồng/công 

trình); trồng 10 cây sấu xung quanh trụ sở xã; tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền 

chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết cho 

100 học sinh; đổ nền xi măng bếp ăn cho trường mầm non bản Lầu. Phối hợp với VNPT Sơn 

La, Nhà Thiếu nhi tỉnh tặng 25 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất cho 25 em học sinh nghèo 

vượt khó của huyện Sốp Cộp và VNPT Sơn La hỗ trợ 2.500 cây sơn tra cho các hộ thanh 

niên... 

Lễ khởi động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên 

trong toàn tỉnh trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế 

- xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 
 

15. Trần Hào. VỀ VỚI ĐỒNG BÀO VÙNG BIÊN / Trần Hào // Quân khu 2.- Tháng 

3/2018.- Kỳ 3.- Số 985.- Tr.5. 
 

Có dịp theo chân các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 6 khám bệnh, cấp thuốc miễn  

phí cho các đối tượng chính sách và nhân dân xã Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, 

chúng tôi cảm nhận sâu sắc được niềm vui, trách nhiệm, sự tận tâm của các y, bác sỹ 

quân y với nhân dân vùng biên giới. 
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Quãng đường từ huyện Phù Yên đến xã Sập Xa tuy chỉ hơn 35km nhưng rất khó đi, 

phải mất gần 2 giờ đồng hồ di chuyển thì những chiếc xe của đoàn công tác mới đến được 

trung tâm xã. Do lúc này đã vào cuối giờ chiều nên ngay khi đến nơi các y, bác sỹ Bệnh viện 

Quân y 6 đã nhanh chóng di chuyển trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh đến nhà văn 

hóa xã để lắp đặt, sắp xếp chia thành các khu vực khám nội khoa, ngoại khoa, siêu âm, điện 

tim… nhằm phục vụ cho buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí vào ngày hôm sau. 
Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Anh Tú, Phó giám đốc Kế hoạch, trưởng 

đoàn công tác cho biết: “Thực hiện chương trình công tác tuyến và quân - dân y kết hợp, 
hằng năm, Bệnh viện Quân y 6 thường xuyên tổ chức các đợt khám, chữa bệnh và cấp phát 

thuốc miễn phí cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng địa bàn biên giới khó khăn. 
Cùng với tổ chức các đợt khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, bệnh viện còn kết hợp 

tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng, chống các loại dịch bệnh, 

giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe đồng thời nắm tình hình dịch bệnh, cơ cấu bệnh 
tật tại địa phương làm cơ sở để bệnh viện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình 

kết hợp quân - dân y những năm tiếp theo. Ngoài ra, các y, bác sỹ trong đoàn công tác còn 
bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ y tế xã về một số kiến thức cơ bản như chăm sóc sức khỏe 

ban đầu, phòng chống các loại bệnh thường gặp”. 

Ngày hôm sau, dù trời còn chưa sáng rõ lại lất phất mưa, nhưng tại nhà văn hóa xã 
Sập Xa đã có rất đông người dân bản đến xếp hàng chờ khám bệnh. Không để người dân 

phải đợi lâu, đoàn công tác Bệnh viện Quân y 6 đã nhanh chóng bố trí các bàn tư vấn sức 
khỏe và hướng dẫn nhân dân vào từng khu vực để khám bệnh. Bà Hà Thị Hựa, 84 tuổi đã có 

mặt từ rất sớm xúc động chia sẻ: “Từ mấy hôm trước tôi và mọi người được cán bộ xã thông 

báo hôm nay có đoàn công tác của các y, bác sỹ Bệnh viện Quân y 6 đến khám, chữa bệnh 
và cấp thuốc miễn phí, nên tôi đã sắp xếp việc nhà nhờ đứa cháu đưa đến để được các bác sỹ 

khám bệnh. Tuy trời mưa lạnh nhưng các y, bác sỹ vẫn rất nhiệt tình, tận tâm, chúng tôi cảm 

động lắm”.  
Càng về trưa, người dân xã Sập Xa đến nhà văn hóa xã để được khám, chữa bệnh và 

tư vấn sức khỏe càng đông, phòng chật, trời lại mưa và lạnh, nhưng y, bác sỹ vẫn luôn nhiệt 
tình khám bệnh, ân cần tư vấn cách để người dân phòng tránh bệnh. Đại úy, bác sỹ Quách 

Đức Tâm, Chủ nhiệm Khoa ngoại chung cho biết: “Lần này, bệnh viện đã đưa những kỹ 

thuật chuyên sâu về để khám, chữa bệnh cho nhân dân. Mặc dù chưa đáp ứng được hết nhu 
cầu của người dân, nhưng đó là tấm lòng của cán bộ, y bác sỹ trong bệnh viện đối với nhân 

dân nơi miền núi xa xôi, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, sẻ chia khó khăn 
với đồng bào, đồng thời góp phần giúp chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác 

chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân các 

dân tộc vùng sâu, vùng xa”. 

Cầm túi thuốc được các bác sỹ Bệnh viện Quân y 6 trao tặng trên tay, ông Lò Văn Dê, 

80 tuổi cảm kích: “Tôi bị đau lưng và đau dạ dày đã lâu, nhưng hay làm việc nặng, ăn uống 

lại tùy tiện nên bệnh ngày càng nặng. Sau khi được các bác sỹ khám, dặn dò, tôi phần nào 

biết cách giữ gìn, bảo vệ sức khỏe của mình, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 6 về đây không 

chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí mà còn tặng quà cho chúng tôi nữa, tôi cảm ơn các bác 
sỹ bộ đội nhiều lắm”. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài việc khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn 

phí, Bệnh viện Quân y 6 còn trao 300 suất quà tặng các thương, bệnh binh, người có công, 
người thuộc diện chính sách và người cao tuổi và tặng Trạm Y tế xã Sập Xa một số trang 
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thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh bao gồm 1 bộ máy vi tính, 2 giường bệnh Inox, 1 bàn tiêm 

với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Có thể nói, sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy thuốc, 
Bệnh viện Quân y 6 không chỉ góp phần giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp 

cận với các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe mà những việc làm ý nghĩa của các anh còn thể 
hiện tình cảm, sự đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ 

đội Cụ Hồ”, tạo niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân. 
 

16. Vũ Hương. LỄ HỘI HẾT CHÁ CỦA NGƯỜI THÁI SƠN LA / Vũ Hương // Quân 

khu 2.- Tháng 3/2018.- Kỳ 3.- Số 985.- Tr.8. 
 

Vùng đất thấp, cái chậu khổng lồ… là một cách gọi khác của bản Áng, xã Đông Sang 

(Mộc Châu, Sơn La) - thiên nhiên nơi đây sơn thủy hữu tình với những đồi thông bạt ngàn 

gió và hồ nước xanh trong, khí hậu trong lành, mát mẻ. Mảnh đất nơi đây giàu truyền thống, 

con người hiền hòa hiếu khách, với nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. 

Tháng ba, vào mùa hoa ban rực sáng núi rừng, người dân bản Áng lại tưng bừng tổ chức “Lễ 

hội Hết Chá”. Lễ hội Hết Chá (kết thúc mùa ban nở), thường diễn ra từ 23 - 26/3 hằng năm. 

Chuyện rằng, xưa kia, người Thái rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh, thường đến 

nhờ thầy mo. Thầy mo dùng mẹo và nhờ thần linh nên chữa được bệnh cho dân làng. Mang 

ơn thầy mo, nhiều người xin được làm con nuôi của ông. Và rồi, cứ mỗi dịp cuối năm (vào 

29, 30 tết), con cháu lại đến tạ ơn thầy mo, nhưng thời điểm đó đang bận rộn chuẩn bị cho tết 

nên thầy mo ấn định Lễ tạ ơn sẽ tổ chức vào tháng 3 hằng năm… Lễ hội Hết Chá từ đó mà 

thành. Lễ hội Hết Chá, là hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc, là lễ hội đoàn kết 

cộng đồng, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống 

 Sau lễ lấy hoa, dâng hoa sẽ diễn ra lễ hội, gồm 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ là dịp để 

người con nuôi bày tỏ lòng thành kính với thầy mo đã chữa bệnh cho mình. Dân làng sẽ kể 

và dựng lại tích xưa thông qua những diễn trò mang tính chất hài hước theo lối trai giả gái, 

gái giả trai. Đằng sau những tiếng cười vui vẻ là lời truyền dạy kinh nghiệm sản xuất, lời 

nhắc nhở nhẹ nhàng để mọi người sống với nhau tốt hơn.  

Phần hội diễn ra những trò diễn dân gian vui nhộn, dạy con cháu khai hoang ruộng 

nương, tập cho trâu cày… cùng với đó là những trò chơi dân gian đặc sắc và những tiết mục 

xòe Thái uyển chuyển, nhịp nhàng quanh cây nêu hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. 

Đây là dịp để người Thái tạ ơn đất trời, tạ ơn đấng sinh thành, giáo dưỡng và thể hiện 

ý thức gắn kết cộng đồng dân tộc, cùng nhau bước vào mùa vụ mới, cầu chúc cho vạn vật 

hòa hợp, sinh sôi nảy nở, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, gia đình 

ấm no, hạnh phúc. Cũng từ Lễ hội Hết Chá, đã có rất nhiều đôi trai gái bén duyên, rồi nên 

nghĩa vợ chồng. 
 

17. Trần Quang. GIẢM NGHÈO Ở VÙNG CAO - CẦN HƯỚNG ĐI ĐÚNG VÀ 

TRÚNG / Trần Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 17-19/3/2018.- Số 66+67.- Tr.8. 
 

Giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà 

nước đặc biệt quan tâm, ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước. Tuy nhiên, để công cuộc giảm nghèo bền vững và đạt được những kết quả tích 

cực hơn thì cần có hướng đi đúng và trúng. Nông thôn ngày nay/Dân Việt đăng tải loạt 

bài về chủ đề này. 
BÀI 1: NHỮNG HỘ NGHÈO KINH NIÊN 
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Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư ngân sách rất lớn từ các chương trình mục 

tiêu quốc gia cho các địa phương vùng cao nhằm phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội và đặc 

biệt là giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở các địa 

phương này vẫn còn cao, nhiều vùng tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 50%, tình trạng thiếu đói, đứt 

bữa vẫn tiếp diễn thường xuyên… 
THIẾU ĐÓI QUANH NĂM… 

 Gia đình anh Thào A Chớ (dân tộc Mông) ở xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) 

sống giữa mênh mông đồi núi và quanh năm thiếu đói. “Năm nào mượn được nương trồng 

ngô, lúa thì đói dăm ba tháng, năm nào không mượn được thì thiếu đói quanh năm” - A Chớ 

ngậm ngùi 

…Cùng tình cảnh với gia đình A Chớ là gia đình Giàng A Soi ở bản Huổi Luông - bản 

xa nhất của xã biên giới Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Hôm chúng tôi đến, gia 

đình A Soi đang quây quần bên nhau ăn cơm trưa. Trong mâm cơm bên cạnh rá cơm trắng là 

ít bát dưa muối và 3 bát nhôm đựng nước lã. Nhìn mấy đứa con của A Soi mặt nhem nhuốc 

xúc cơm ăn chung với nước lã mà chúng tôi không sao cầm được lòng mình. 

“Ở đây khổ lắm, có cơm ăn là tốt lắm rồi, chứ thường ngày thiếu vẫn phải ăn ngô 

thôi” - vừa xúc cơm ăn cùng gia đình A Soi vừa nói. 

A Soi cho biết, năm vừa qua thời tiết thất thường, trồng lúa, ngô không được nhiều, 

cũng may được Nhà nước hỗ trợ 10 bao gạo nên gia đình anh cũng đỡ phải chịu đói. 

A Soi cho biết thêm, đường giao thông đi lại khó khăn, từ trung tâm huyện muốn vào 

được xã, bản, mọi người phải vượt qua 3 con suối. Mùa nước lũ dâng cao thì không đi được, 

mùa cạn nước cũng còn cao đến bắp đùi người lớn nên các xe ô tô, lái buôn muốn đưa hàng 

hóa vào hay vào thu mua nông sản gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế mà các nông sản như 

lúa, ngô của bà con làm ra rất khó bán, có khi còn ế ẩm. 

“Có đợt thương lái đưa hàng vào đây bán giá cao ngất ngưởng nhưng dân vẫn phải 

mua, vì không mua không có cái ăn, cái dùng. Còn việc trồng trọt cũng khó khăn lắm, trồng 

ngô không bán được nên chủ yếu dân ở đây chỉ trồng lúa nương để ăn thôi” - A Soi cho hay. 

Đáng nói là các ruộng nương ở bản Huổi Luông chỗ gia đình A Soi và bà con chỉ làm 

được một vụ, do không bón phân nên chỉ làm đến vụ thứ 2 là cây lương thực không cho thu 

hoạch. “Làm hết vụ lại chuyển đi chỗ khác làm, không có thì mượn nương làm mong cố 

kiếm ít thóc để cứu đói cho gia đình thôi” - A Soi cho biết. 
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 có tổng 

mức vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước tối thiểu là gần 46.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huy 

động nguồn viện trợ nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 2.000 tỷ đồng. 

Chương trình dự kiến sẽ gồm 5 dự án thành phần, trong đó bao gồm nhiều tiểu dự án: Dự án 

Chương trình 30a; Chương trình 135; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề, dịch 

vụ, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã; Dự án truyền thông và giảm nghèo 

về thông tin; Dự án 5 là nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình. 
BÀI 2: “ CUỘC CHIẾN” CHỐNG ĐÓI NGHÈO CHƯA CÓ HỒI KẾT 

Dù đã có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với những chủ 

trương, chính sách hỗ trợ từ Trung ương đến các địa phương, nhưng hiện nay công tác 

giảm nghèo tại vùng cao vẫn gặp rất nhiều khó khăn. 
….NGHÈO GIỮA VỰA NGÔ 

Sống giữa vựa ngô ở Mộc Châu (Sơn La) nhưng gia đình ông Thào Minh Hùng vẫn 

nghèo. “Không thiếu ăn như ở các vùng khác nhưng chúng tôi nghèo vì quá nhiều ngô, năm 
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nào được mùa là y như rằng sẽ mất giá, có năm giá ngô rớt thê thảm chỉ còn dưới 2.000 

đồng/kg khiến bà con ở đây khổ cực vô cùng” - ông Hùng cho hay. 

Lý giải nguyên nhân sự trái ngược trên, ông Hùng cho rằng: “Một phần là do thời tiết 

thất thường, nhưng nguyên nhân chính là do đường giao thông đi lại khó khăn, nhất là đường 

vào bản của tôi thuộc diện khó khăn nhất ở Mộc Châu nên nông sản hay bị thương lái ép giá, 

nhiều khi bà con làm ra sản phẩm tốt nhưng giá không bằng giá ngô xấu họ bán ở nơi khác, 

làm cho nông dân rất chán nản”… 

Tháng 9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1722/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu 

giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1 - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo 

giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3 - 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020… 

“Đến nay, Hội Nông dân Việt Nam vẫn đang vận hành Quỹ Hỗ trợ nông dân rất tốt 

và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ vốn cho 

dân làm ăn thoát nghèo, vươn lên làm giàu” - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào 

Xuân Sùng. 
 

18. Xuân Long. DÂN HIẾN ĐẤT LÀM NHÀ CHO NHAU / Xuân Long, Vũ Viết Tuân 

// Tuổi trẻ.- Ngày 19/3/2018.-  Số 70.- Tr.8. 
 

510 hộ dân xã Nậm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã chọn cách chia sẻ 

đầy tình người với đồng bào mình khi hiến 60ha đất ruộng, nương làm nơi ở mới cho 

bà con mất nhà cửa trong trận lũ kinh hoàng tháng 8/2017. 

Về xã Nậm Păm cách đây chưa lâu, chúng tôi được nghe ông Cà Văn Ơn, bản Hốc, ở 

tuổi gần 70, chia sẻ tuy gia đình vẫn cần ruộng nương nhưng ông không tiếc khi hiến ruộng 

nương đó cho những người mất nhà. 
NHỮNG MÉT VUÔNG ĐẤT NGHĨA TÌNH 

Ông Ơn là một trong số người đã hiến hết ruộng nương. “Toàn bộ diện tích hơn 

6.000m2 đất ruộng nương của gia đình chỉ cách nhà có mấy bước chân. Vì thiên tai mà nhiều 

gia đình mất nhà, họ cần diện tích đó dựng nhà, đó là nơi an toàn... Không lẽ mình cố giữ 

đất, nên tôi hiến cả” - ông Ơn nói. Quyết định hiến toàn bộ đất ruộng nương, ông Ơn bộc 

bạch: “Gia đình cũng lo lắng, nhưng nhà ở cho xóm bản cần trước, còn ruộng nương tới đây 

có thể được chia bù sau”. 

Cùng suy nghĩ, gia đình ông Tòng Văn Chanh, bản Huổi Sói (xã Nậm Păm) đã hiến 

7.000m2 gồm cả đất ruộng, đất nương làm nơi tái định cư cho nhiều gia đình khác. “Họ 

không còn gì, nhà cửa mất hết, mình còn nhà cửa, còn ruộng nương, tức là còn rất nhiều, nên 

gia đình đồng ý tặng 7.000m2 đất. Tặng rồi mai mốt những nơi mới bị lũ được cải tạo thành 

đất sản xuất, mình lại có đất mới” - ông Chanh chia sẻ. 

Trong số 510 gia đình hiến đất dựng nhà cho bà con mất nhà, có nhiều gia đình tuy là 

nạn nhân của trận lũ kinh hoàng tháng 8/2017, dù cuộc sống còn khốn khó nhưng vẫn đồng 

lòng góp đất. Anh Lù Văn Hùng, người bản Hốc, kể tuy nhà anh bị cuốn hết nhà cửa, gia 

súc, gia cầm và hoa màu, nhưng khi bản tổ chức họp bàn hiến đất cho bà con, gia đình anh 

không hề đắn đo. Vì anh thuộc diện mất nhà sau lũ nên chính quyền không vận động anh 

hiến bao nhiêu đất, song anh Hùng vẫn hiến 2.000m2 trên hơn 4.000m2 đất của gia đình. 
LÒNG NGƯỜI VƯỢT LŨ THIÊN NHIÊN 
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Ở bản Hốc bây giờ có thêm hàng chục căn nhà mới được dựng lên. Người hiến đất vui 

một, những người mất nhà cửa sau lũ nói họ vui nhiều khi nhận được tấm chân tình. Bản có 

nhiều nhà hơn, những lúc rảnh rỗi, bà con giúp nhau làm chuồng trâu, dựng chuồng bò hay 

góp tiền làm chung nhà tắm, nhà vệ sinh. Còn ở bản Hua (xã Nậm Păm), nơi ở mới dù cách 

điểm lũ ập về vài trăm mét, nhưng diện tích đất dựng lại nhà ở bản Hua cũng có nguồn gốc 

từ đất hiến của người dân trong bản. “Sau lũ, chúng tôi chẳng còn gì để bước tiếp. Còn giờ 

chỉ sau mấy tháng, chúng tôi đã nhận được đất do người dân hiến tặng. Chúng tôi mang ơn 

về tấm lòng chia sẻ này” - bà Quàng Thị Khiêu, bản Hua, bộc bạch. 

Nhớ lại thời điểm đó, ông Tòng Văn Pùa, Phó chủ tịch UBND xã Nậm Păm, kể: 

“Nhiều cuộc họp kéo dài tới 2 - 3h sáng, khi người dân còn lo lắng hiến đất rồi thì lấy đâu 

đất sản xuất. Chúng tôi nói tới đây huyện sẽ cho cải tạo diện tích đất bị lũ tàn phá, đưa đất về 

phủ trên đó làm nơi sản xuất, diện tích đó sẽ chia lại cho bà con, nên tất cả đều ủng hộ”. 

Không chỉ người dân cảm mến tấm chân tình của nhau, những cán bộ bản, xã, huyện 

cho rằng họ mang ơn người dân vì sự đồng lòng chia sẻ khó khăn. Và đúng như ông Nguyễn 

Đức Thành, Chủ tịch UBND huyện Mường La (Sơn La), đã nói: “chính quyền chịu ơn người 

dân”. “Chúng tôi đã vỡ òa niềm vui khi 510 hộ gia đình đồng ý hiến đất. Họ hiến 60ha toàn 

là đất ruộng, đất nương được Tổng cục Địa chất khoáng sản Việt Nam xác định là nơi an 

toàn để làm nhà cho người dân vùng lũ, hoàn toàn không có yêu cầu chút kinh phí nào. Nếu 

để phải giải phóng mặt bằng, ngân sách phải bỏ ra cả trăm tỷ đồng. Dịp tết rồi 414 hộ gia 

đình đã có đất, có nơi ở mới tại 6 khu tái định cư khác nhau, bây giờ chỉ còn lo sinh kế cho 

người dân” - ông Thành phấn khởi. 
TRẬN LŨ KINH HOÀNG 

Rạng sáng 03/8/2017, trận lũ kinh hoàng trên suối Hua Nậm đã cuốn đứt 2 mố 

cầu Nậm Păm nối thị trấn Ít Ong với nhiều xã trên địa bàn huyện Mường La. Ông Nguyễn 

Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo 

Trung ương về phòng chống thiên tai - kể khi ông tới hiện trường, người dân xã Nậm 

Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) nói đây là trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng nhất trong 

lịch sử 70 năm qua trên dòng suối Nậm Păm dài 8km. Theo thống kê của UBND huyện 

Mường La, trận lũ quét này đã làm 15 người chết và mất tích, làm 578 nhà dân bị hư hỏng, 

thiệt hại hơn 700 tỷ đồng. 
 

19. Văn Chiến. KIẾM TRĂM TRIỆU ĐỒNG/NĂM NHỜ TRỒNG HOA HỒNG 

NGOẠI / Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/3/2018.-  Số 67.- Tr.12. 
 

Tốt nghiệp đại học, không tìm được việc đúng ngành, chàng trai xứ Thanh - Ngọ 

Doãn Hùng đã quyết định cùng vợ lên Sơn La lập nghiệp và “bén duyên” với hoa hồng ngoại 

từ đó. Mỗi năm anh bán ra thị trường gần 1.000 cây hoa hồng ngoại và hoa hồng cổ, chàng 

kỹ sư điện tử 8x “bỏ túi” khoảng 100 triệu đồng. 

Nhắc đến cái tên “Hùng hồng ngoại”, giới trồng hoa ở Sơn La, không ai là không biết, 

bởi anh là người đầu tiên đưa cây hoa hồng ngoại lên mảnh đất vùng cao này. Nhà anh Hùng 

ở thôn 4, xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Vườn hồng của anh nằm ngay 

cạnh nhà, với cả trăm cây lớn, nhỏ. Cây đang hé nụ, cây thì nở hoa, khoe sắc, hút hồn khách 

đến thăm. Anh Hùng cho biết: Trước đây, anh học khoa Điện tử của Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật. Sau khi ra trường, không xin được việc làm đúng với chuyên ngành mình đã 

học, anh phải lặn lội lên Hà Nội làm đủ thứ nghề để kiếm sống... 
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Đầu năm 2014, vợ anh trúng tuyển vào làm nhân viên của Ngân hàng BIDV tỉnh Sơn 

La, thế là anh cùng vợ chuyển lên Sơn La công tác, lập nghiệp. Sau một thời gian nghiên 

cứu, tìm hiểu thị trường, anh quyết định khởi nghiệp với nghề trồng hoa hồng ngoại. 

“Lúc đầu, tôi có ý định trồng hoa hồng nội nhưng suy đi, tính lại thấy không ổn, vì 

quỹ đất vườn của gia đình khiêm tốn. Thế rồi, tôi lựa chọn trồng hồng ngoại - loài hoa này 

vừa đẹp, vừa cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với hồng nội...” - anh Hùng nhớ lại. 

Tự tin vào sự lựa chọn của mình, tháng 6/2014, anh Hùng nhập 100 cây giống hồng 

ngoại từ Trung Quốc, mỗi loại một ít về trồng ở mảnh vườn cạnh nhà. Khi đó, phần vì chưa 

nắm chắc kỹ thuật trồng, chăm sóc, phần vì một số loại hồng ngoại không hợp với khí hậu 

nên chết mất khoảng 30 cây giống. Khởi sự gian nan nhưng không chùn bước, chàng kỹ sư 

điện tử xứ Thanh vừa làm, vừa tìm hiểu thêm kỹ thuật qua sách, báo, mạng internet, áp dụng 

vào chăm bón số hồng còn lại. 

Không phụ công người cần cù chăm sóc, số hồng ngoại sinh trưởng, phát triển tốt, rồi 

lần lượt trổ hoa trong niềm vui mừng khôn xiết của ông chủ trẻ. Anh Hùng lại tiếp tục nhập 

giống về trồng với số lượng lên đến 500 cây. Đây là lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng anh 

lấy giống với số lượng lớn như vậy. Vì lúc này, anh Hùng đã nắm vững kỹ thuật trồng, chăm 

sóc và nhân giống hồng ngoại. Vườn hồng của anh mỗi ngày một nhiều hơn, đẹp hơn. 

Hiện trong vườn nhà anh có hơn 60 loài hồng ngoại như: Juliet, Binvenue, 

Grahamtomas... và cả các giống hồng cổ quý hiếm như: Vân Khôi, Sa Pa, Sơn La, Bạch 

Hổ... “Tôi là người đầu tiên trồng hồng ngoại ở Sơn La. Đây là giống hồng ngoại nguyên 

bản, không lai ghép. Tôi chỉ bán cây giống, cây hoa chứ không bán cành hoa. Mỗi năm, tôi 

bán ra thị trường từ 700 - 1.000 cây, chủ yếu là cây nhỏ. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 

100 triệu đồng...” - anh Hùng cho hay. 

Theo kỹ sư điện tử 8x, trồng hồng ngoại hay hồng cổ không vất vả nhưng đòi hỏi sự tỉ 

mỉ. Hoa hồng ưa ánh nắng trực tiếp, không gian thoáng mát, khoảng cách trồng trực tiếp 

xuống đất hay trong chậu đều phải hợp lý, đảm bảo cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

“Đất trồng hồng phải đảm bảo tơi xốp. Khi trồng phải chọn lúc thời tiết mát mẻ. Hoa 

hồng ưa độ ẩm nên tùy vào thời tiết mà điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp” - anh Hùng 

tiết lộ. 
 

20. Bình Minh. “GIEO” TÌNH NGƯỜI NƠI VÙNG CAO XÍM VÀNG / Bình Minh // 

Tuổi trẻ Thủ đô.- Ngày 19/3/2018.- Số 1965.- Tr.1, 3. 
 

Cùng với các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, sắc xanh tình nguyện của các bạn trẻ 

trong đội “Giao thông xanh” quận Hoàng Mai (Hà Nội) có mặt trên nhiều tuyến phố 

trọng điểm đã góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... 
Mùa A Dủa là chàng trai người dân tộc H'mông, sinh ra và lớn lên tại bản Cúa Mang, 

xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Cậu học trò cùng các bạn trong Trường Phổ 

thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Xím Vàng vui rộn ràng hơn ngày thường khi có 

đoàn tình nguyện từ Thủ đô Hà Nội về thăm và tặng quà cho học sinh ở đây. Đây là chương 

trình “Hỗ trợ, tặng quà thiếu nhi, đồng bào vùng cao” do Chi đoàn báo Tuổi trẻ Thủ đô kết 

hợp với nhóm Gieo mầm hướng thiện, Hoa ban trắng tổ chức. 

 Mùa A Dủa chia sẻ: “Gia đình em có 9 người. Cả nhà chỉ làm nương rẫy và nuôi một 

vài con dê, con lợn. Trong bản em còn có nhiều hộ nghèo. Em mong sau này mình sẽ thoát 

nghèo nên theo thầy cô đến trường học chữ”. 
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Lâu lắm rồi, Dủa không được may quần áo mới, kể cả dịp tết vừa qua. “Nay, được 

nhận quà từ các anh chị trong nhóm tình nguyện của Thủ đô đến thăm, động viên, em rất xúc 
động”, Dủa bày tỏ. 

Xím Vàng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 
Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc H'mông. Con đường từ thị trấn Bắc Yên lên xã 

quanh co, đèo dốc, đá lởm chởm với nhiều khúc cua tay áo khá gấp. Những con đường vào 

bản còn nhỏ và hiểm trở hơn nhưng các em học sinh ở đây vẫn đi bộ, trèo đèo lội suối đến 
trường. Có em đi bộ gần 20 cây số, những đôi chân trần bầm tím trong giá rét... 

Thầy Hà Đồng Quỷnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ 

sở Xím Vàng cho biết, nhà trường có 182 học sinh, từ lớp 6 đến lớp 9 đều có hoàn cảnh khó 
khăn, trong đó, 50% hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đa số các em đều đi làm nương, chăn 

trâu, cắt cỏ từ rất sớm nên không “mặn mà” với việc đến trường. Vì vậy, các thầy cô giáo ở 
đây ngoài việc thực hiện chuyên môn còn làm công tác dân vận, vào từng nhà dân để vận 

động phụ huynh cho các em đến lớp. Thầy và trò đều ở bán trú tại trường nên dễ dàng sẻ 

chia, đồng cảm. 
“Thầy trò chúng tôi rất vui và biết ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi cũng hy vọng, 

các bạn sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng nhà trường”, thầy Quỷnh nói… 
 

21. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ THĂM VÀ LÀM VIỆC 
TẠI SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 19/3/2018.- Số 78.- Tr.1, 3. 
 

Sáng 18/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và 
Đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La. 

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ 
nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Phó tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ 
Lĩnh... 

Báo cáo tóm tắt với Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 
Sơn La thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, những năm gần đây 
Sơn La tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh đã mời các tập đoàn kinh tế lớn 
ký kết hợp đồng với các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Năm 2017 Sơn La đã trồng thêm hơn 
13.000ha cây ăn quả. Hiện nhiều nơi trồng cây ăn quả chất lượng cao xuất khẩu đi các nước, 
cho thu nhập trung bình 200 - 400 triệu đồng/ha cây ăn quả...  

Đối với công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La và Hòa Bình đến nay cơ bản 
tỉnh giải quyết tốt, ổn định đời sống nhân dân. Tỉnh tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác 
quốc tế, đặc biệt là quan hệ hợp tác hữu nghị với 9 tỉnh Bắc Lào. Hiện có 1.492 lưu học sinh 
của 9 tỉnh bạn Lào học tập tại Sơn La. Đặc biệt, thời gian qua tỉnh thực hiện chương trình 
đào tạo y tế quân dân y kết hợp cho nước bạn Lào. Bên cạnh việc hai bên thường xuyên sang 
thăm thì các huyện biên giới tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ chủ chốt của nước 
bạn Lào. Ngoài ra, Sơn La đã bắt đầu giúp đỡ 3 tỉnh của Lào học hỏi, triển khai mô hình 
trồng cây ăn quả chất lượng cao...  

Biểu dương và chúc mừng các thành tích tỉnh Sơn La đã đạt được thời gian qua, Phó 
chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, tỉnh đã có bước đi vững chắc và đúng hướng khi tập 
trung phát triển lợi thế về nông nghiệp, nông thôn. Đây là cách làm hay không phải nơi nào 
cũng làm được. Đặc biệt, năm vừa qua, tỉnh đã khắc phục tốt hậu quả thiên tai mặc dù bị 
thiệt hại rất nặng nề. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được bảo đảm... Phó chủ tịch 
Quốc hội đề nghị, thời gian tới Sơn La cần giữ vững môi trường an ninh, chính trị ổn định từ 
đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn tốt mối quan hệ ngoại 
giao với các tỉnh của Lào… 
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22. Nguyễn Ánh. MỘC CHÂU TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP / Nguyễn Ánh // Đại 
biểu nhân dân.- Ngày 21/3/2018.- Số 80.- Tr.4. 
 

Bài 1: TẬP TRUNG CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 

Là huyện vùng cao rộng lớn, với các vùng tiểu khí hậu khác nhau, đây là lợi thế 

để Mộc Châu (Sơn La) thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp, tạo ra những nông sản 

giá trị cao, đặc trưng của địa phương như rau quả ôn đới, hoa chất lượng cao, chè 

VietGAP và bò sữa. Qua đó, tạo điều kiện để người dân đẩy mạnh áp dụng khoa học - 

kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa, chuyển dịch 

mạnh mẽ kinh tế nông thôn. 
Từ những sườn đồi, sườn núi cằn cỗi, độc canh cây ngô và lúa nương, hiệu quả 

kinh tế thấp, nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, cùng sự cần cù, 

chịu khó cũng như sáng tạo của nông dân, đến nay cao nguyên Mộc Châu đã trở thành 

vựa cây ăn quả lớn nhất tỉnh Sơn La. 
HIỆU QUẢ TỪ NHỮNG MÔ HÌNH 

Phát huy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu mát mẻ quanh năm, Mộc Châu đã chọn 

hướng đột phá trong phát triển nông nghiệp: Chuyển đổi diện tích cây lương thực trên dốc 

kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị. Chủ trương này như đáp án cho bài 

toán nan giải mà bấy lâu nay chính quyền vẫn loay hoay tìm phương án phát triển kinh tế 

trên những vùng đồi núi. Đến thăm mô hình trồng cây chanh leo của gia đình ông Sùng A 

Tủa ở bản Dân Quân (xã Chiềng Sơn), chúng tôi thích thú trước những dàn chanh leo trĩu 

quả. Vừa tưới nước cho cây, ông Tủa cho biết: Trước đây, gia đình ông rất nghèo, do chỉ 

trồng ngô. Năm 2016, được cán bộ xã vận động và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, ông chuyển 

toàn bộ diện tích ngô sang trồng cây chanh leo. Vụ tết vừa rồi, gia đình ông lãi trên 60 triệu 

đồng từ bán chanh leo, gia đình dùng một phần sửa nhà, một phần đầu tư mở rộng diện tích. 

Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn Phan Thanh Hoằng cho biết: Ngay từ khi có chủ 

trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, Chiềng Sơn đã triển khai thực hiện đến tất cả 

24 bản của xã, chỉ thời gian ngắn đã phát huy hiệu quả tốt, thu nhập của người dân được 

nâng cao rõ rệt. Với các loại cây ăn quả có giá trị cao như chanh leo, cam, hồng, mơ, mận, 

bơ, bưởi... hiện tổng diện tích cây ăn quả toàn xã trên 440ha, thu nhập của người dân lên trên 

26 triệu đồng người/năm và tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn dưới 7%... Mô hình trồng cây ăn 

quả đã thực sự mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, là đòn bẩy quan trọng để Chiềng 

Sơn trở thành xã thứ 2 đạt chuẩn nông thôn mới của huyện. 

Rời Chiềng Sơn, chúng tôi đến thăm mô hình trồng xoài của gia đình anh Nguyễn 

Văn Long ở bản Áng, xã Đông Sang. Đưa chúng tôi thăm vườn, anh Long chia sẻ: Từ khi có 

chủ trương của huyện, anh đã mạnh dạn đầu tư trồng giống xoài Đài Loan. Từ 30 gốc xoài 

ban đầu, đến nay gia đình anh đã có gần 1.000 gốc xoài, mang lại thu nhập hàng tỷ 

đồng/năm. Từ thành công này, các hộ khác trong và ngoài xã đã đến học tập kinh nghiệm. 

Hiện, toàn xã Đông Sang có hàng trăm hecta nhãn, bơ, cam, mận, bưởi... Sản lượng thu 

hoạch cây ăn quả năm 2017 đạt trên 1.200 tấn, với doanh thu hàng trăm tỷ đồng. 

Không chỉ Đông Sang, Chiềng Sơn, hầu như 15/15 xã của Mộc Châu, việc chuyển đổi 

cây trồng đã làm thay đổi cuộc sống người dân theo hướng tích cực; giải quyết công ăn việc 

làm cho hàng nghìn người, tạo ra những nông sản có giá trị, trong đó có những sản phẩm đã 

đạt tiêu chuẩn quốc tế và là mặt hàng xuất khẩu. Phó chủ tịch UBND huyện Long Trung 

Tâm cho biết: Chỉ tính riêng năm 2017, toàn huyện đã chuyển đổi thành công gần 1.900ha 
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cây lương thực sang trồng cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả đạt 5.918ha với 20 loại 

cây ăn quả các loại, sản lượng đạt trên 29.350 tấn. 
PHÁT TRIỂN CÂY, CON CHỦ LỰC THEO CHIỀU SÂU 

Gắn bó với Mộc Châu từ nhiều năm trước, trải qua bao thăng trầm nhưng cây chè vẫn 

khẳng định vị thế chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện. Từ giống chè Shan Tuyết 

truyền thống, đến nay Mộc Châu đã xuất hiện nhiều giống chè chất lượng cao như Kim 

Huyên, Bát Tiên, Ô Long... Hiện nay, để nâng cao giá trị cây chè và đáp ứng nhu cầu khắt 

khe của thị trường, huyện Mộc Châu đã phát triển trồng chè theo quy trình VietGAP; khuyến 

khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ cao với trang thiết bị hiện đại. Sản xuất, chế 

biến chè đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

Diện tích chè của huyện đã đạt 1.893ha, sản lượng chè búp tươi đạt hơn 24.000 tấn/năm.  

Cũng như cây chè, bò sữa là vật nuôi chủ lực trong tái cơ cấu nông nghiệp của huyện. 

Toàn huyện có trên 600 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi bò sữa với tổng đàn lên tới 

21.515 con. Hiện Mộc Châu đã thành công trong quy trình chăn nuôi an toàn VietGAP, sản 

phẩm sữa Mộc Châu có mặt trên 40 tỉnh, thành. 

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Long Trung Tâm, để nâng cao giá trị của cây, con 
chủ lực, Mộc Châu tiếp tục phát triển theo chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất và gắn nông nghiệp với du lịch. Bên cạnh đó, để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 
thu hút khách đến với Mộc Châu, huyện đã tổ chức “Hội trà cao nguyên”, “Hoa hậu bò 
sữa”... “Chính nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà hiện nay thu nhập bình quân 
đầu người của huyện đã đạt khoảng 17 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ người có việc làm trong 
độ tuổi lao động đạt 93%” - ông Long Trung Tâm thông tin. 

“Năm 2017, Mộc Châu đã có 2 sản phẩm nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận 
theo tiêu chuẩn quốc tế, là chanh leo Mộc Châu, được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
GlobalGAP và chè Mộc Châu, được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất nông 
nghiệp bền vững RA. Đây là 2 sản phẩm đầu tiên của Sơn La được cấp giấy chứng nhận 
theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo động lực để huyện tiếp tục gia tăng giá trị các sản phẩm nông 
nghiệp” -  Phó chủ tịch UBND huyện Long Trung Tâm. 
 

23. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: TRIỂN KHAI TỐT VIỆC HỖ 
TRỢ NHÀ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG / Xuân Trường // Cựu chiến binh Việt Nam.- 
Ngày 22/3/2018.-  Số 1220.- Tr.5. 
 

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, ngày 16/4/2014, UBND tỉnh 

Sơn La ban hành “Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở”. Sau 3 năm thực 

hiện, toàn tỉnh triển khai làm mới, sửa chữa được 2.157 căn nhà, góp phần cải thiện chất 
lượng cho các gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La có Thông báo số 1027-TB/TU ngày 25/1/2018 giao 
cho Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan đôn đốc, giám sát 

việc tổ chức triển khai; tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 

người có công với cách mạng. Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh Xã hội, toàn 
tỉnh hiện còn 10.818 nhà; trong đó hỗ trợ xây mới 3.714 nhà, hỗ trợ sửa chữa 7.104 nhà. 

Để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

mở lớp tập huấn trực tuyến cho 11 huyện, thành phố với gần 300 cán bộ Hội, xác định rõ 
nhiệm vụ từng tháng, quý, các bước tổ chức triển khai rà soát. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây 

dựng, Sở Tài chính ban hành các mẫu biểu thống kê, cam kết, đơn đề nghị tạm ứng kinh 
phí... để triển khai cho cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh hội phân công cụ thể cho các đồng chí 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2018 28 

trong ban phụ trách các đơn vị để triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đúng 

thời gian như kế hoạch đã xác định. 

Với quyết tâm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Sơn La năm 

2018, nỗ lực giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh. 

Đây cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được cấp ủy tín nhiệm giao cho Hội Cựu 

chiến binh tỉnh chủ trì, phối hợp triển khai, đòi hỏi tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 

cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao. 
 

24. Văn Chiến. GIEO SA NHÂN TRÊN ĐẤT CẰN, LÃO NÔNG CÓ THU NHẬP 

KHÁ / Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/3/2018.-  Số 70.- Tr.11. 
 

Trên 1.000m2 nương cằn cỗi, bạc màu vì trồng ngô nhiều năm liền, ông Hoàng 

Văn No (bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) mua 500 

cây sa nhân giống về làm theo cách lạ mà hay là gieo trồng như giặm cỏ. Năm đầu vất 

vả chăm sóc, bước sang năm thứ 2, ông No đã thu về 40 triệu đồng.  

Dẫn chúng tôi ra thăm nương cách nhà ở chừng 300m, chỉ vào mảnh nương phủ kín 

hàng nghìn cây sa nhân tím xanh tốt, mọc san sát nhau từ dưới chân lên đến lưng chừng núi, 

ông No vui vẻ cho biết: “Gần 10 năm trước, gia đình tôi chuyển từ huyện Quỳnh Nhai về 

đây tái định cư theo chương trình di dân dành đất cho lòng hồ Thủy điện Sơn La. Được Nhà 

nước hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, thấy mảnh nương được cấp rộng khoảng 1.000m2 bị 

bạc màu do trồng ngô nhiều năm liền, tôi quyết định chuyển sang trồng cây sa nhân”. 

Năm 2016, nhận thấy không thể tiếp tục trồng ngô được nữa vì năng suất thấp, hiệu 

quả kinh tế không cao nên ông No tìm cây trồng khác thay thế. Nghe nhiều người nói, cây sa 

nhân dễ trồng, dễ chăm sóc mà hiệu quả kinh tế khá cao nên ông No mua giống về trồng trên 

mảnh đất cằn cỗi. 

“Vì ít vốn nên tôi chỉ mua 500 cây giống ở xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu về trồng. 

Năm đầu tiên, ngày nào cũng như ngày nào, vợ chồng tôi lọ mọ cả ngày trên nương sa nhân, 

hết nhổ cỏ lại quay sang chăm sóc... Tuy vất vả nhưng vợ chồng tôi ai cũng vui mừng, phấn 

khởi khi nương sa nhân mỗi ngày một xanh tốt...” - ông No cho hay. 

Được trồng và chăm sóc cẩn thận, nương sa nhân của ông No phát triển tốt, đẻ nhánh 

như “nấm mọc sau mưa”, chẳng khác gì cỏ dại. Những nhánh sa nhân bò ngang, dọc trên 

mặt đất, rồi cắm rễ vào đất, phát triển thành cây... 

“Trước đây vì số lượng cây giống ít nên tôi trồng thưa, khoảng cách giữa cây nọ với 

cây kia rộng. Khi sa nhân phát triển, tôi cắt những cây non làm giống nhân rộng ra 1.000m2 

nương. Cây sa nhân này “đẻ” rất khỏe, cứ cắt lại mọc, cắt lại mọc...” - ông No bảo. 

Theo ông No, trồng sa nhân chỉ vất vả năm đầu tiên, bước sang năm thứ 2, sa nhân 

mọc nhiều nên việc chăm sóc, bón phân cũng giảm đi rất nhiều. Thời điểm trồng sa nhân tốt 

nhất là vào mùa mưa...  

Ông No cũng cho hay: Trồng sa nhân hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng 

ngô, sắn. Nếu như trồng ngô thì năm nào cũng phải làm đất để trồng, còn sa nhân thì chỉ 

trồng một lần mà thu hoạch trong nhiều năm liền. “Trồng sa nhân mà chăm sóc tốt thì sang 

năm thứ 2 đã được thu hoạch. Năm 2017, từ 1.000m2 trồng sa nhân gia đình tôi đã thu về 

khoảng 40 triệu đồng nhờ bán giống và bán quả tươi ra thị trường...” - ông No thông tin. 
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Bây giờ, ở bản Quỳnh Thuận có nhiều người trồng sa nhân và cũng có thu nhập “ấm” 

như ông No. Vào mùa mưa, thương lái từ nhiều nơi trong và ngoài tỉnh đổ về bản Quỳnh 
Thuận mua sa nhân giống. Riêng bán sa nhân giống, năm 2017 gia đình ông No có thu 

khoảng 20 triệu đồng. Năm ngoái, do trồng thưa nên ông thu được khoảng 2 tạ quả, bán ra 
thị trường với giá 100.000 đồng/kg cũng thu được khoảng 20 triệu đồng.  

Theo y học cổ truyền, hạt sa nhân có vị cay, mùi thơm, tính ấm... thường dùng chữa 

ăn không tiêu, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa... Cây sa nhân đang trở thành một nguồn thu 
lớn của bà con tái định cư Thủy điện Sơn La ở huyện Thuận Châu. 
 

25. PV. SƠN LA: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO GIÁO VIÊN ĐỠ ĐẦU HỌC SINH 

KHÓ KHĂN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 27/3/2018.- Số 74.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu các đơn vị rà soát, lập danh sách học sinh có 

khó khăn về kinh tế cần được giúp đỡ. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể từng địa bàn, từng đơn 

vị; trước mắt là giúp các em có đủ gạo ăn, tiếp theo là có thức ăn, có đủ quần áo mặc ấm, có 

thêm những vật dụng, những thiết bị để cải thiện điều kiện ăn ở, học tập và sinh hoạt. Nguồn 

hỗ trợ có thể được trích ra từ nguồn thu nhập của chính cán bộ giáo viên nhận đăng ký giúp 

đỡ hoặc do người nhận giúp đỡ tổ chức vận động ủng hộ, quyên góp. 
 

26. Lập Phương. SƠN LA: CÂU LẠC BỘ BẠN GÁI TIÊU BIỂU TẠI CÁC TRƯỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG / Lập Phương // Giáo dục và thời đại.- Ngày 27/3/2018.- 

Số 74.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa có công văn về việc tổ chức các hoạt động duy trì 

sinh hoạt và thành lập mới 12 “Câu lạc bộ bạn gái tiêu biểu” tại các trường trung học phổ 

thông năm 2018. Theo đó, tiếp tục duy trì sinh hoạt 12 câu lạc bộ bạn gái tiêu biểu đã thành 

lập năm 2017 tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn; đồng thời thành lập mới 12 

“Câu lạc bộ bạn gái tiêu biểu” tại các trường Trung học phổ thông: Chiềng Sinh, Mường Bú, 

Cò Nòi, Quỳnh Nhai, Bình Thuận, Chiềng Khương, Gia Phù, Phiêng Khoài, Nguyễn Du, 

Thảo Nguyên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

huyện Bắc Yên, Sốp Cộp. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 24 đơn vị trên phối hợp với 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thành 

lập câu lạc bộ và duy trì sinh hoạt theo hướng dẫn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình. 
 

27. Hoàng Anh. SƠN LA: KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM TẬP THỂ, CÁ NHÂN SỞ 

CÔNG THƯƠNG / Hoàng Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 28/3/2018.- Số 87.- Tr.10. 
 

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa có Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở 

Công thương tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng và việc quản lý sử dụng các 

nguồn kinh phí trong năm 2015 - 2016. 

Thanh tra tỉnh Sơn La khẳng định, việc tiếp nhận, xử lý đơn tại Sở Công thương 

không xác định được thời gian nhận đơn của UBND tỉnh Sơn La chuyển đến. Không có 

phiếu đề xuất thụ lý đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định. Việc phê duyệt danh sách người 

có nghĩa vụ kê khai tài sản năm 2015 tại sở còn chậm so với Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

08/2013/TT-TTCP. Một số bản kê khai chưa kê khai đầy đủ các thông tin về số lượng, giá trị 
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tài sản, thu nhập và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại của 

Thanh tra Chính phủ. 

Kết luận cũng chỉ rõ, việc xây dựng và quy định mức chi khoán tiền điện thoại đối với 

phó giám đốc, trưởng, phó phòng nghiệp vụ trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đúng quy 
định tại các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chứng từ chi cho việc thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn còn chưa đầy đủ, đảm bảo về thủ tục trong thanh toán. Đồng thời, đơn 
vị chưa sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo quy định. 

Mặt khác, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương có công trình có nơi chưa kịp 

thời để tháo gỡ khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình. Một 
số thủ tục đầu tư và quy định về hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình chưa được 

chấp hành đầy đủ. Thêm vào đó, nghiệm thu khối lượng một số hạng mục, công việc chưa 
chặt chẽ, chưa đúng thực tế thi công (công trình cải tạo trụ sở làm việc) giá trị là hàng chục 

triệu đồng. 

Từ những bất cập trên, Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu Sở Công thương căn cứ Kết 
luận thanh tra tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan 

đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, tồn tại. 
 

28. PV. SƠN LA: NGHIÊM CẤM TỔ CHỨC LIÊN HOAN, CHIA TAY HỌC SINH 
CUỐI NĂM HỌC / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 29/3/2018.- Số 76.- Tr.2. 
 

Nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan, chia tay học sinh cuối năm học và cuối cấp học là 
lưu ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La trong văn bản gửi các đơn vị về thực hiện các 
khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Cũng trong văn bản này, Sở 
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu các khoản phục vụ cho công tác 
thi thử, thi trung học phổ thông Quốc gia và hỗ trợ thi trung học phổ thông Quốc gia từ học 
sinh và phụ huynh học sinh. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ, viện trợ của đơn vị mình phụ trách. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




