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Đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược của Đảng, nhằm tập hợp mọi lực lượng 
tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La, trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong 
thời kỳ đổi mới hiện nay, luôn nêu cao các giá trị truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý 
chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. 

1. Đại hội lần thứ XI (01/2001) của Đảng bộ tỉnh Sơn La đã bàn đến nhiều biện 
pháp để cụ thể hóa các chính sách cho các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát 
huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đại hội chỉ rõ: Mặt 
trận Tổ quốc các cấp “tiếp tục tập hợp rộng rãi các thành viên trong xã hội, phát huy 
truyền thống đại đoàn kết, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng trong cộng đồng các 
dân tộc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt việc kiểm tra, 
giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước”; với các tổ chức chính trị - xã hội: “Bám 
sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục tập hợp động viên đông đảo hội viên, đoàn viên 
tích cực tham gia các chương trình hành động đúng hướng, phù hợp với các điều kiện 
thực tiễn, hướng hoạt động về cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần 
giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng 
cuộc sống mới”. 

Đến Đại hội Đảng bộ lần thứ XII (11/2005), công tác xây dựng khối đại đoàn kết 
dân tộc tiếp tục được Đảng bộ khẳng định: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, không 
ngừng củng cố và tăng cường khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 
đội ngũ trí thức. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 
việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đại diện cho quyền lợi và nguyện 
vọng chính đáng của nhân dân; trong việc giám sát, phản biện xã hội; tổ chức và hướng 
dẫn nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 

Trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy lãnh đạo các cấp ủy triển khai đồng bộ, 
toàn diện việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, ban hành các nghị quyết 
chuyên đề về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực 
hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm 
là đẩy mạnh công tác phát triển Đảng ở những cơ sở chưa có đảng viên và chi bộ, xây 
dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố chi bộ yếu kém. 

Bên cạnh các chương trình, chính sách lớn của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/2/2006, về ổn định sản xuất và đời sống 
nhân dân các xã còn đặc biệt khó khăn; Kết luận số 139-KL/TU, ngày 20/4/2007, của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cây cao su trên địa bàn Sơn La. UBND tỉnh ban hành 
nhiều cơ chế, chính sách riêng, mang tính đột phá như: Chương trình 925 về xây dựng 
các công trình hạ tầng cho thôn, bản; Chương trình 3665 và 177 hỗ trợ 364 bản đặc biệt 
khó khăn chưa ổn định về đời sống sản xuất; Chính sách hỗ trợ khuyến nông viên cơ sở; 
Chương trình mở đường ô tô đến trung tâm xã; Chương trình phát triển giao thông nông 
thôn; Chương trình đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đời sống, hỗ trợ phát triển văn hóa, xã 
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hội theo Quyết định 186/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... nhằm lồng ghép với các 
chương trình, dự án, mục tiêu Quốc gia, tập trung đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 
cho các xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TU “Về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở tỉnh Sơn La” (2008); Quyết định số 36-NQ/TU, ngày 
03/12/2010, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 
thống chính trị để lãnh đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Để củng cố vững chắc lòng 
tin, mối quan hệ bền chặt giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, Đảng bộ tỉnh luôn ý 
thức, việc xây dựng, ban hành nghị quyết, chính sách phải sát với thực tiễn đời sống, hợp 
lòng dân để nhân dân tin tưởng, tích cực thực hiện. Trên thực tế những năm qua, đã có 
nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước bắt nguồn từ việc biết lắng nghe tiếp 
thu ý kiến tham gia của nhân dân, nên khi ban hành, tổ chức thực hiện được nhân dân 
đồng tình ủng hộ, nhanh chóng đi vào cuộc sống gây được hiệu ứng tốt trong cộng đồng. 

Để gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tích cực xóa 
đói, giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ tỉnh đã lãnh 
đạo triển khai đồng bộ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc 
phòng - an ninh; quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công; ưu tiên phát triển 
kinh tế - xã hội, ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân 
dân các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, khuyến nông, khuyến lâm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động khu vực nông thôn, miền núi... Qua đó, góp phần cải thiện đời sống nhân 
dân nên được đông đảo nhân dân các dân tộc đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia thực 
hiện. 

Chủ trương của Đảng bộ tỉnh Sơn La giai đoạn 2001 - 2010 về xây dựng khối đại 
đoàn kết dân tộc đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa của tỉnh Sơn La, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của mọi thành phần, tầng lớp 
nhân dân, góp phần quan trọng củng cố trong nhân dân niềm tin vững chắc vào Đảng. 

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, 
ý chí tự lực, tự cường, đồng tâm đổi mới, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc Sơn La đã giành được những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, 
an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, 
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc của tỉnh. 

Về công tác xây dựng Đảng, đến năm 2010, “100% số cơ sở (bản, tiểu khu, tổ dân 
phố, trường học, trạm y tế) có đảng viên, 3.796 cơ sở có chi bộ, chiếm 91,69% số cơ sở. 
Trong 5 năm (2000 - 2005) kết nạp được hơn 13.000 đảng viên, thành lập mới 1.058 chi 
bộ. Từ năm 2006 đến tháng 6 năm 2010, gần 15.000 người được kết nạp vào Đảng, trong 
đó có 1.288 đảng viên ở các cơ sở chưa có đảng viên và tổ chức đảng; thành lập 382 tổ 
chức cơ sở đảng, 1.852 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Tính đến cuối năm 2010, Đảng 
bộ tỉnh Sơn La đã có 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 695 tổ chức cơ sở đảng và 
57.485 đảng viên, trong đó gần 64% số đảng viên là người dân tộc thiểu số và gần 27% là 
nữ. 

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng ở Sơn La vẫn còn những hạn chế, một số địa bàn 
trong tỉnh có tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội 
hoạt động yếu kém, giảm sút vai trò lãnh đạo, không sát dân, không nắm được tình hình 
nhân dân. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lời nói không đi đôi 
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với việc làm, giải quyết những công việc của nhân dân không đến nơi, đến chốn. Những 
yếu tố đó nếu không sớm được sửa chữa, khắc phục sẽ gây tác động tiêu cực tới vai trò 
lãnh đạo của Đảng. 

Về chương trình di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, sau hơn 6 năm triển khai, 
đến hết quý I năm 2010, tỉnh Sơn La đã hoàn thành nhiệm vụ “di chuyển dân ra khỏi 
vùng ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La (ở 3 huyện, 16 xã, 169 bản) đến 221 điểm tái định 
cư tập trung, 38 điểm tái định cư xen ghép và chuyển trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai về 
Phiêng Lanh; đồng thời sắp xếp, tổ chức tái định cư cho hơn 15.900 hộ dân đã nhường 
đất cho Thủy điện Sơn La”. Tuy nhiên, hiệu quả của việc di dân tái định cư không đạt 
đúng mục tiêu đề ra, tiến độ di dân chậm, kết cấu hạ tầng có một số khu, điểm tái định cư 
không được xây dựng đồng bộ, công tác giao đất chưa kịp thời nên khiến cho tiến độ giải 
ngân hỗ trợ sản xuất bị chậm,... Tuy vậy, với sự tích cực của Đảng bộ tỉnh, kết hợp với nỗ 
lực của lực lượng đảng viên trong công việc hỗ trợ người dân di cư đã góp phần hoàn 
thành và đưa nhà máy thủy điện đi vào hoạt động cung cấp điện cho Quốc gia; đời sống 
và sản xuất của nhân dân vùng tái định cư dần ổn định; khắc phục kịp thời những bức 
xúc, khiếu nại của nhân dân... 

Về nông nghiệp, nông thôn, các Chương trình 134, 135, 30a của Trung ương về hỗ 
trợ giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động khu vực nông thôn, miền 
núi đối với 5 huyện (Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai) của tỉnh đã 
thực sự góp phần cải thiện đời sống nhân dân, được đông đảo nhân dân các dân tộc đồng 
tình ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm chỉ còn 
38%; tỷ lệ hộ nghèo của 5 huyện nghèo giảm; hỗ trợ xóa được hơn 10.000 nhà ở tạm. 
Đồng thời, tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng 
dân làm, Nhà nước hỗ trợ; chỉ đạo làm đường bê tông nội bản ở xã, phường và thị trấn, 
Nhà nước hỗ trợ chủ yếu là xi măng, chiếm khoảng 30% tổng chi phí từ nguồn vượt thu 
của tỉnh, nhân dân hiến đất và đóng góp 70% để làm đường. Đối với xã đặc biệt khó 
khăn, Nhà nước hỗ trợ với mức cao hơn, bằng lồng ghép các nguồn vốn chương trình 
mục tiêu, triển khai dự án xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm ở các 
xã vùng sâu, vùng xa; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường trung 
học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. 

Về phát triển cây cao su, tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 
Nam thực hiện chương trình phát triển cây cao su gắn với công nghiệp chế biến đã mở ra 
hướng phát triển về kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với cách làm phù 
hợp, năm 2007, Sơn La đã trồng được 70ha tại xã Ít Ong, huyện Mường La; năm 2008 
trồng được 2.053,8ha. Theo Dự án trồng rừng của tỉnh, trong 3 năm 2007 - 2009, trồng 
3.000ha cao su. Kết quả đến hết tháng 6/2009 đã trồng được 1.700ha, đạt gần 60% diện 
tích kế hoạch và đến hết năm 2010, tỉnh Sơn La đã giao đất và trồng mới tổng số là 
5.400ha cây cao su ở 5 huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Mai Sơn. 
Đặc biệt năm 2010, diện tích trồng mới lên tới trên 1.400ha. Với diện tích cao su đã 
trồng, toàn tỉnh đã có 4.500 lao động tham gia. Việc nông dân tham gia và giao đất sản 
xuất cho Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, họ đã trở thành các cổ đông và hằng năm được 
chia lợi nhuận từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Với đội ngũ hàng nghìn cán 
bộ và công nhân, đại bộ phận trong đó là người dân tộc thiểu số sở tại, họ vẫn được sinh 
sống và lao động sản xuất ngay tại quê hương của mình nên không bị phát sinh các vấn 
đề xã hội như ở các khu công nghiệp tập trung đông người khác. Đội ngũ công nhân nông 
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nghiệp người dân tộc thiểu số đã thực sự trở thành nhân tố tích cực mới đóng góp vào 
việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. 

Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo tích cực của Đảng bộ tỉnh, sự 
tiên phong đi đầu của đội ngũ đảng viên, góp phần quan trọng vào mục tiêu tạo môi 
trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, Sơn 
La trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Đoàn kết là truyền thống và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trong những năm 
2001 - 2010, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã lãnh đạo tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, 
bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. 
 

02. Phương Thủy. ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
LÀM VIỆC TẠI SƠN LA / Phương Thủy // Đại biểu nhân dân.- Ngày 30/3/2018.- Số 
89.- Tr.1-2. 
 

Ngày 29/3, tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016, Đoàn công tác số 2 
của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Phó trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thúy Anh làm 
Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Sơn La. 

Tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La có Thường trực Ủy ban Tài chính - 
Ngân sách, Ủy ban Kinh tế; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
Kiểm toán Nhà nước; đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Tài 
chính và Ngân hàng Nhà nước; Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quàng Văn 
Hương... 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ 

Trình bày báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng 
nguồn vốn vay nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sơn La, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Cầm Ngọc Minh cho biết, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, các bộ, 
ngành, trong giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Sơn La đã tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển cho 22 chương trình, dự án tập trung cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cơ 
sở vật chất vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn. Các dự án ODA trên địa bàn tỉnh cơ 
bản đã được quản lý, sử dụng có hiệu quả, tuân thủ quy định của các nhà tài trợ vốn và 
quy định pháp luật liên quan. Kế hoạch vốn các năm hầu hết đều được phân bổ sớm, ngay 
sau khi có thông báo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành. Chủ tịch UBND tỉnh Cầm 
Ngọc Minh cũng nêu rõ, số dự án khởi công mới trong kế hoạch năm hiện đang giảm 
dần, chủ yếu là dự án có tính cấp thiết trong lĩnh vực giao thông, xóa đói giảm nghèo và 
môi trường. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh khẳng định, trong điều kiện nguồn lực công 
còn hạn chế, ngày càng thắt chặt, khả năng thu hút các nguồn lực xã hội có nhiều khó 
khăn trong những năm vừa qua, thì nguồn vốn ODA vẫn được các nhà tài trợ duy trì hỗ 
trợ hàng năm, có nhiều tác động tích cực. Các dự án, công trình đã hoàn thành đều phát 
huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc hỗ trợ giải quyết những vấn đề bức thiết về kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho người dân. Tuy nhiên, thời gian vận động 
có kết quả các dự án tương đối dài, mà hạn mức vốn lại cố định, trong khi chỉ số giá các 
loại chi phí thường xuyên biến động, khiến quá trình triển khai các dự án, công trình gặp 
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nhiều khó khăn. Dù hàng năm tỉnh Sơn La chủ động cân đối từ ngân sách địa phương đối 
ứng cho các dự án ODA, song chưa đáp ứng được nhu cầu, ảnh hưởng tiến độ giải ngân 
nguồn vốn ODA - Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ. 

TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ SAU KHI KẾT THÚC DỰ ÁN 

Các thành viên Đoàn công tác số 2 ghi nhận những khó khăn và các kiến nghị của 
tỉnh Sơn La đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn vay 
nước ngoài; đồng thời lưu ý, các cơ quan chức năng cần tiếp tục bổ sung những phân 
tích, đánh giá, khẳng định, hoặc đưa ra số liệu so sánh với giai đoạn trước đó, để thấy rõ 
hơn hiệu quả của các dự án ODA được triển khai trong giai đoạn 2011 - 2015. Tiến hành 
tổng kết về mô hình tổ chức thực hiện các dự án ODA, nhất là với những mô hình phân 
cấp sâu xuống tận cấp xã, thậm chí đưa ra minh họa cụ thể về hiệu quả của mô hình này. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Trưởng 
đoàn công tác số 2 Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh trong vận 
động, huy động, chỉ đạo triển khai các dự án ODA, cũng như ghi nhận kết quả của nhiều 
dự án đã hoàn thành. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy 
Anh lưu ý, UBND tỉnh cần làm rõ ưu tiên, định hướng, lĩnh vực cần hỗ trợ phát triển 
trong thời gian tới, cũng như khả năng sẵn sàng đáp ứng khi thực hiện cơ chế tài chính 
mới (thực hiện vay lại, thay vì nhận cấp phát)... để có cơ sở nghiên cứu, giải quyết các 
kiến nghị của tỉnh Sơn La. Đồng thời, cần chú ý phát huy, tạo lan tỏa kết quả của các dự 
án đã hoàn thành; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, người dân; chú ý kết nối những 
dự án ODA với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh... 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội cũng đề nghị, UBND tỉnh cần cung cấp 
thêm thông tin về kết quả của từng dự án; vướng mắc khi triển khai văn bản quy phạm 
pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan chức năng trước một số hạn chế trong quản lý, sử 
dụng vốn vay nước ngoài... cho Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

+ Cùng ngày, Đoàn công tác số 2 đã đến làm việc với Ban Quản lý Dự án Giảm 
nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2, khoản vay bổ sung 2015 - 2018. Dự án được thực hiện từ 
năm 2010 - 2015, sau đó vay bổ sung kéo dài thời gian thực hiện đến tháng 6/2018. Dự 
án được triển khai đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dự án từ 58,3% xuống còn 30% vào 
năm 2015 (tiêu chí cũ), nâng thu nhập người dân từ 8,8 triệu đồng/năm lên 13 triệu 
đồng/năm, tạo việc làm thêm cho khoảng 1.000 lao động/năm. Đến năm 2015, trong vùng 
dự án đã hình thành 1.884 nhóm sở thích, với hơn 22 nghìn thành viên là các hộ nghèo, 
giúp người dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất; thực hiện 19 liên kết giữa doanh 
nghiệp, hợp tác xã với các hộ dân, bước đầu hình thành chuỗi giá trị. 

Đoàn công tác số 2 cũng đến khảo sát thực địa với dự án hệ thống thoát nước và xử 
lý nước thải thành phố Sơn La và Dự án Khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La. Dự án 
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La được triển khai theo hai giai 
đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã hoàn thành, giúp đấu nối thu gom nước thải cho 70% số hộ, 
đạt tỷ lệ thu gom 65% lượng nước thải. Giai đoạn 2 của dự án đang được triển khai, trong 
đó đã hoàn thành 89% số lượng đường ống thu gom, khởi công xây dựng nhà máy xử lý 
nước thải... 
 

03. Nguyễn Thúy Hà. TRIỂN VỌNG TỪ CÂY CAO SU TRÊN VÙNG ĐẤT TÂY 
BẮC / Nguyễn Thúy Hà // Dân tộc và phát triển.- Ngày 30/3/2018.- Số 1400.- Tr.6-7. 
 

Sau 10 năm cây cao su bén rễ, xanh cây trên mảnh đất Tây Bắc, đến nay, 
nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Hàng chục nghìn hộ dân góp đất trồng cao su đã 
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có thu nhập từ những tấn mủ đầu tiên. Hy vọng về một cuộc sống ấm no hơn từ 
những cánh rừng cao su đang lan tỏa ở nhiều bản làng Tây Bắc. 

Men theo những con đường đất chạy dọc các lô trồng cao su ở Nông trường Châu 
Quỳnh thuộc huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La, trong không khí se lạnh của buổi sớm mai, 
chúng tôi nghe vẳng từ xa tiếng cười tiếng nói của các công nhân đang cạo mủ cao su 
vẳng lại. Đến lô cây cao su đang cho khai thác mủ của Đội Cao su Liệp Muội, chúng tôi 
không chỉ choáng ngợp bởi hàng nghìn cây cao su đang vươn tán, hiên ngang, ngạo nghễ 
trên những sườn đồi, mà còn thấy thực sự háo hức và phấn khích trước cảnh hàng trăm 
công nhân đang miệt mài quanh những gốc cây cao su. Chị Lò Thị Nết, Giám đốc Nông 
trường Cao su Châu Quỳnh cho biết, nông trường có l.000ha cao su thì nay đã đưa vào 
khai thác 317ha. Trong năm vừa qua, gần 300 công nhân của nông trường đều có việc 
làm ổn định từ khai thác mủ và chăm sóc vườn cây. Vườn cây cao su của nông trường 
luôn dẫn đầu toàn công ty về năng suất mủ. Năm 2017, nông trường khai thác được 450 
tấn mủ đông. Mỗi cây cao su cho khai thác trung bình 1,3 đến 1,4 lạng mủ. 

“Sáng nào cũng vậy, hàng trăm công nhân của nông trường thức dậy và có mặt rất 
sớm trên các vườn cây cao su để khai thác mủ. Người có tay nghề giỏi hướng dẫn người 
có tay nghề yếu hơn. Dự kiến năm 2018 tới đây, nông trường sẽ đưa tiếp hơn 80ha cao su 
nữa vào khai thác, nâng số diện tích đã cho khai thác lên 400ha, đảm bảo việc làm và thu 
nhập cho công nhân”, chị Nết cho biết thêm. 

Vừa nhanh tay cạo mủ, vừa vui vẻ trò chuyện, anh Lò Văn Thông ở Đội Cao su 
Liệp Muội cho biết: Sau thời điểm cao su khép tán, công việc ít và thu nhập thấp khiến 
không ít người nghi ngờ về hiệu quả của chương trình phát triển cao su trên Tây Bắc, 
nhưng từ năm 2016, khi những gốc cao su đầu tiên đến tuổi thu hoạch, anh Thông cùng 
600 công nhân khác trong đội lúc nào cũng có việc đều và thu nhập khá ổn định. Mấy 
tháng gần đây, thu nhập của anh tháng nào cũng đạt từ 4 triệu đến 4,8 triệu đồng. 

Thời điểm cây cao su khép tán là quãng thời gian nhiều công nhân có thu nhập 
thấp do số ngày công ít. Tính trước được điều này, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La đã hỗ 
trợ những gia đình công nhân khó khăn vay vốn 5,4 triệu đồng không tính lãi để nuôi bò 
nhốt chuồng và trồng cỏ dưới tán cao su. Nhờ vậy, hơn 1.200 công nhân ở các đội cao su 
trong toàn tỉnh đã có thu nhập khá. 

Đến thăm gia đình anh Lù Văn Khởi ở Nông trường Cao su Châu Quỳnh, chúng 
tôi chứng kiến anh cùng vợ đang cắt cỏ, chăm sóc đàn bò 6 con, con nào con nấy béo 
mượt trong chuồng. Anh cho biết, từ năm 2009, anh được công ty cho vay vốn 5,4 triệu 
đồng mua bò. Sau 8 năm, đàn bò đã sinh sôi gần 10 con, gia đình năm nào cũng có bò để 
bán cho bà con trong vùng. 

Anh Khởi vui vẻ cho biết: “Trước kia chưa trồng cao su, gia đình trồng ngô trồng 
sắn, thu nhập bấp bênh. Hiện 2 vợ chồng tôi nhận khai thác 1.000 cây, thu nhập tháng cao 
nhất tầm 6 triệu đồng. Với mức lương hiện tại cùng với nuôi bò cũng giúp gia đình ổn 
định kinh tế và nuôi con ăn học”. 

Không chỉ có thu nhập ổn định từ khai thác mủ cao su, nhiều công nhân ở các đội 
cao su đã có thêm thu nhập từ nghề nuôi ong dưới tán cao su. Công ty Cổ phần Cao su 
Sơn La cũng đã có đơn đặt hàng đầu tiên từ Hàn Quốc đối với sản phẩm mật ong cao su. 

Anh Lò Văn Điệp, Đội Cao su Pú Bâu - Nông trường Cao su Châu Quỳnh đang 
đến Đội Cao su Phiêng Tìn - Ít Ong để học kỹ thuật nuôi ong vui vẻ nói: “Tôi được nông 
trường cử đến đây học kỹ thuật nuôi ong dưới tán cao su. Vừa làm, vừa quan sát, vừa học 
hỏi, tôi thấy nuôi ong không quá khó, mà lại giúp anh em công nhân vừa có việc làm, vừa 
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có thu nhập ngay dưới tán rừng cao su của mình. Trong 1 tuần ở đây, tôi đã quay mật 140 
đàn ong, thu 6 tạ mật, thực tế rất hiệu quả”. 

Tại tỉnh Sơn La, trong số 6.000ha cao su đến nay đã có gần 1.000ha cho khai thác 
mủ. Năm 2016, diện tích 150ha cao su đầu tiên cho thu hoạch được 300 tấn mủ đông, 
vượt 170% kế hoạch Tập đoàn Cao su giao, nhưng sang năm 2017, số diện tích cho khai 
thác đã tăng 914ha, sản lượng mủ đã đạt 1.500 tấn mủ đông, vượt 37,5% kế hoạch giao. 

Ông Nguyễn Bá Quý, Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La cho 
biết: “Hiện nay được sự chấp thuận của tập đoàn và tỉnh Sơn La, hiện công ty đang triển 
khai xây dựng nhà máy ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, công suất 9.000 tấn/năm. 
Tháng 6/2018, nhà máy hoạt động và đưa vào sản xuất. Với năng suất và chất lượng như 
vậy, chúng tôi tin rằng thời gian tới khi vườn cây đưa vào khai thác nhiều thì công ăn 
việc làm sẽ nhiều hơn và đời sống công nhân sẽ tốt hơn”. 

Cũng theo dự kiến, trong năm 2018, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La sẽ đưa vào 
khai thác mủ 2.600ha cao su, tạo thêm việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động, đảm 
bảo thu nhập cho 100% người công nhân trồng cao su, nhân thêm những niềm hy vọng về 
loại cây công nghiệp đa mục tiêu trên mảnh đất Tây Bắc. 

“Sau thời điểm cao su khép tán, công việc ít và thu nhập thấp khiến không ít người 
nghi ngờ về hiệu quả của chương trình phát triển cao su trên Tây Bắc, nhưng từ năm 
2016, khi những gốc cao su đầu tiên đến tuổi thu hoạch, anh Thông cùng 600 công nhân 
khác trong đội lúc nào cũng có việc đều và thu nhập khá ổn định”. - Anh Lò Văn Thông 
ở Đội Cao su Liệp Muội. 
 

04. Nguyễn Minh Anh. SƠN LA THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ 
HỘI / Nguyễn Minh Anh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/4/2018.- Số 
572.- Tr.29-30. 
 

Hiện nay, tỉnh Sơn La đang thực hiện trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 

28.612 đối tượng thuộc diện trợ giúp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ, trong đó có 548 trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, 18.028 

người cao tuổi, 11.807 người khuyết tật, 152 người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, 1.650 
người đơn thân nghèo đang nuôi con. 

Xác định rõ tầm quan trọng của chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 

yếu thế nhằm giúp họ có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, thời gian qua, tỉnh 
Sơn La luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính 

sách trợ giúp trên địa bàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham mưu trình tỉnh ban hành các văn bản thực 
hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến đối 
tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật; tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện ở cấp huyện, xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện chính sách, qua đó tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp phù hợp điều kiện thực tế ở cơ sở. 

Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành 
phố tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng; hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện 

thủ tục hồ sơ để được hưởng chính sách theo quy định. Đến nay, chính sách bảo trợ xã 
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hội đã được các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng quy định 
hiện hành của Nhà nước. Toàn tỉnh hiện có 28.782 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng 

trợ cấp thường xuyên hàng tháng, với tổng kinh phí thực hiện gần 112 tỷ đồng, trong đó 
có 28.612 đối tượng hưởng chính sách tại cộng đồng và 170 đối tượng được chăm sóc 

nuôi dưỡng tại 2 cơ sở bảo trợ xã hội là Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng phục hồi chức 
năng bệnh nhân tâm thần và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Trong công tác trợ giúp đột 
xuất, năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, thành 

phố thực hiện tốt chính sách trợ giúp đột xuất cho 12.483 đối tượng, với kinh phí hỗ trợ 
hơn 5,4 tỷ đồng. 

Thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 93.931 
người cao tuổi, trong đó có 18.028 người đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Ngoài việc chi 
trả kịp thời chế độ trợ cấp, các ngành chức năng đã tổ chức chu đáo công tác chúc thọ, 
mừng thọ các cụ, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các cụ ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn. 
Về chính sách đối với người khuyết tật, cũng được thực hiện theo đúng quy định của Nhà 
nước. Tổng số đối tượng người khuyết tật là 15.705 người, trong đó số người khuyết tật 
được hưởng trợ giúp hàng tháng 11.807 người, kinh phí 35,1 tỷ đồng. 

Là một tỉnh có đông đối tượng bảo trợ xã hội, tập trung nhiều ở đồng bào dân tộc 
thiểu số, do vậy để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chính sách, Sở Lao động - 
Thương binh Xã hội đã chú trọng công tác quản lý hồ sơ, theo dõi đối tượng. Thực hiện 
Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có các văn 
bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 
theo đúng quy định. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, sở tổng hợp tình hình thực hiện chính sách 
trợ giúp xã hội trên địa bàn, số lượng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội và số kinh phí đã 
thực hiện chi trả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính. Về cơ bản, quy trình thủ tục tiếp nhận và giải quyết chế độ cho đối tượng trợ cấp 
xã hội hàng tháng được thực hiện theo 5 bước quy định. Việc cấp sổ trợ cấp hằng tháng 
cho đối tượng được thực hiện theo quy định ở các huyện, thành phố sau khi Chủ tịch 
UBND huyện phê duyệt quyết định hưởng trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội. Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ cấp phôi Giấy chứng nhận người khuyết tật trên 
cơ sở văn bản đề nghị của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Về công tác quản lý, chi trả trợ cấp, thực hiện Thông tư số 29/2014/TTLT-
BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Sơn La đã ban 
hành Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội 
cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, 
thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với bưu điện huyện tổ chức chi 
trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay, các huyện thực hiện 
khá tốt công tác chi trả qua hệ thống bưu điện.  

Công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách trợ giúp các đối tượng 
bảo trợ xã hội đã có nhiều chuyển biến. Cắn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát các lĩnh vực chuyên môn 
của ngành, trong đó có lồng ghép nội dung giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách trợ 
giúp xã hội ở cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý đối tượng, công tác chi trả trợ cấp 
hàng tháng, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Thông qua kết quả các 
cuộc kiểm tra, giám sát đã nắm bắt những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ 
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chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại các huyện, đồng thời xác định rõ nguyên 
nhân chủ quan, khách quan, xác định trách nhiệm đối với từng cấp, ngành và đề xuất các 
phương án giải quyết phù hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền những nội dung ngoài phạm 
vi giải quyết của ngành. 

Ông Phạm Quang Vinh, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cho 
biết, chính sách trợ giúp xã hội là một chính sách lớn trong hệ thống chính sách an sinh 
xã hội của Đảng và Nhà nước, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh. Các chế độ trợ giúp xã hội được tỉnh thực hiện 
cơ bản đầy đủ, kịp thời và đúng quy định hiện hành. Các cấp, các ngành, UBND các 
huyện, thành phố quan tâm vào cuộc trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần giảm 
bớt khó khăn, cải thiện một phần đời sống cho đối tượng yếu thế, thể hiện tính ưu việt và 
nhân văn của chính sách; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách của 
Nhà nước phát huy được hiệu quả, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Các đối tượng 
chính sách được các địa phương thực hiện chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng quy 
định hiện hành của Nhà nước. Đến nay, có 100% đối tượng bảo trợ xã hội được quản lý, 
chăm sóc tốt tiếp cận các chính sách an sinh xã hội kịp thời. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên 
địa bàn tỉnh Sơn La cũng gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Nghị định số 
136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp xã hội cao hơn so với Nghị định 
số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP (từ 180.000 lên 270.000), tuy nhiên 
mới chỉ áp dụng cho một số đối tượng (quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 Nghị định 
136/2013/NĐ-CP và một số đối tượng khác), còn một số đối tượng vẫn áp dụng theo mức 
trợ cấp xã hội quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP và Nghị định số 13/2010/NĐ-
CP nên gây khó khăn cho cấp xã, huyện trong quá trình rà soát, phân loại, tổng hợp đối 
tượng. Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của một số 
xã chưa kịp thời. Một số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp còn chưa đúng quy trình, thiếu 
thành phần theo quy định, còn tẩy xóa, nên còn phải chỉnh sửa, bổ sung lại. Công tác chi 
trả trợ cấp có lúc, có nơi còn chưa kịp thời theo quy định. Nguyên nhân do địa bàn rộng, 
đối tượng phân tán, cán bộ còn kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến thời gian thực hiện chi 
trả. Từ khi thực hiện chi trả thông qua hệ thống bưu điện, do một số huyện chưa cân đối 
kịp thời nguồn kinh phí chi trả cho bưu điện nên gây chậm trễ thời gian chi trả. Bên cạnh 
đó, do trình độ nhận thức của đối tượng chưa đầy đủ, công tác quản lý của một số xã 
chưa thực sự chặt chẽ nên vẫn xảy ra trường hợp lĩnh hộ tiền trợ cấp nhưng không có 
giấy ủy quyền. 

Trong năm 2018, Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các 
sở, ban, ngành tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các 
huyện, thành phố, các trung tâm thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội cho đối 
tượng; phối hợp với báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng 
đến mọi người dân trên địa bàn về các chính sách bảo trợ xã hội đang triển khai và sẽ 
triển khai trong thời gian tới để nhân dân biết và thực hiện; phối hợp với UBND các 
huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đúng đối 
tượng, đủ kinh phí, kịp thời, đủ hồ sơ thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước. 
Cùng với đó, sở đề nghị Cục Bảo trợ xã hội quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư nguồn 
lực cho công tác đào tạo nghề cho đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và người khuyết tật 
nói riêng; khuyến khích và có cơ chế, chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp nhận đỡ 
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đầu, tạo việc làm cho đối tượng bảo trợ xã hội; duy trì và tiếp tục nâng cao nguồn lực cho 
chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.   
 

05. Tố Uyên. CUỘC CHIẾN THẦM LẶNG NƠI THẢO NGUYÊN MỘC CHÂU / 

Tố Uyên // Tiền phong.- Ngày 04/4/2018.- Số 94.- Tr.13. 
 

Ẩn sau một thương hiệu sữa 60 năm tuổi với vị thế đáng gờm trên thị trường 

đến cuộc sống sung túc của nhiều nông dân phất lên nhờ “đàn bò sữa” ở vùng thảo 

nguyên Mộc Châu là những tháng ngày chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. 
KÝ ỨC THỜI KỲ VƯỢT KHÓ 

Hơn 70 tuổi nhưng ông Bùi Duy Minh vẫn chưa có ý định từ bỏ công việc gắn bó 

với ông từ lúc tuổi đôi mươi - Chăn nuôi bò sữa mặc dù các con của ông đã hào hứng nối 

nghiệp gia đình từ nhiều năm nay. Trang trại bò sữa của gia đình ông nằm ngay cạnh 

trạm thu mua sữa số 1 của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) 

và cũng là một trong những trại bò đầu tiên được hình thành từ Nông trường Mộc Châu. 

“Trại bò sữa này có nguồn gốc từ thời cố lãnh tụ nổi tiếng Cuba Fidel Castro tặng 

884 con bò sữa Canada tặng cho nông trường trong lần đầu sang thăm Việt Nam”, ông 

Minh kể và ký ức về thời kỳ vượt khó lịch sử lại ùa về. 

Mộc Châu vốn là nông trường quân đội, từ năm 1958 đã bắt đầu nuôi bò lai Sind, 

đến năm 1963 thì mua thêm 117 con bò nữa từ Trung Quốc. Thế nhưng đến những năm 

1974 - 1975, người nông dân nơi đây lần đầu biết đến con bò sữa, được tự tay vắt ra 

những giọt sữa trắng thơm ngậy. 

Ngoài đàn bò đó, cố lãnh tụ Fidel còn xây tặng 10 trại bò hoàn chỉnh, 1 trại bê và 

những trại vắt sữa. Phía Cuba còn trang bị những thiết bị hiện đại nhất thế giới để phục 

vụ quá trình chăn nuôi. Trong đó, trại 9 có máy vắt sữa bò được mua từ Thụy Điển - loại 

máy tốt nhất thế giới; những trại khác cũng được lắp máy vắt sữa của Ý,... Trong vài 

năm, đàn bò sữa đã đạt tới 2.800 con, cho sản lượng sữa 3.200 tấn. 

Thế nhưng thời kỳ vui vẻ đó không kéo dài khi sản lượng sữa nhiều mà tắc đầu ra 

vì không có nhà máy chế biến. “Năm đó, chứng kiến cảnh phải giết thịt mất 550 con bò, 

kéo tổng đàn bò xuống chỉ còn 1.200 con khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ”, ông Minh kể. 

Để cứu đàn bò và cải thiện cuộc sống, lãnh đạo nông trường đã bật ra cách khoán 

bò cho dân, dù thời điểm đó có rất nhiều ý kiến trái chiều, vừa làm vừa run. Năm 1990, 

ông Minh là một trong những người đầu tiên nhận khoán 5 con bò sữa. Sau 28 năm, đến 

nay tổng đàn bò trong trại của ông đạt 84 con, với sản lượng sữa đạt trên 1 tấn/ngày. 

Ông Minh thừa nhận: “Đúng là khi nhận được bò, chúng tôi mới dốc toàn bộ lực 

lượng lao động trong gia đình để chăm lo đàn bò. Nếu vẫn giữ cơ chế nuôi tập trung bao 

cấp thì đàn bò Mộc Châu sẽ không còn”. 

Trong giai đoạn 2003 - 2005, khi đã ổn định được đàn bò, là lúc lãnh đạo Mộc 

Châu Milk quyết định vay tiền đầu tư 37 tỷ đồng xây nhà máy chế biến sữa giúp người 

dân chăn nuôi bò thoát cảnh bán sữa nguyên liệu với giá rẻ, có thu nhập ổn định. 

Thấm thoát đã 60 năm, ông Minh cùng các thành viên trong gia đình cũng như ban 

lãnh đạo tâm huyết của Mộc Châu Milk đã trải qua nhiều lần sóng gió, với nhiều cơ chế 

quản lý khác nhau. Tuy nhiên, ông Minh không ngần ngại khẳng định: “Nông dân Mộc 

Châu chúng tôi không bao giờ bỏ con bò sữa”. 
VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN MỚI TỪ LÀN GIÓ CỔ PHẦN HÓA 
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Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc công ty tiết lộ, Mộc Châu Milk là công ty 
đầu tiên xung phong cổ phần hóa từ những năm 2005, đúng thời điểm công ty quyết tâm 
đầu tư nhà máy sản xuất. 

“Cổ phần hóa đã tạo chuyển biến rất lớn về nhận thức cho người lao động. Bởi mô 
hình ở công ty là khoán hộ, mỗi hộ sẽ ưu tiên có con em làm việc ngay trong nhà máy tạo 
ra mối quan hệ hữu cơ theo hướng phải làm tốt thì ra sữa tốt, ra sữa tốt thì chế biến mới 
tốt, mà chế biến tốt mới bán được sữa rồi quay vòng lại”, ông Chiến phân tích. 

Theo ông Chiến, trải qua nhiều thăng trầm nhưng công ty vẫn giữ được cơ sở vật 
chất mà trước chủ nghĩa xã hội xây dựng. Trong bối cảnh đất đai bị xâm lấn, bị sử dụng 
sai mục đích thì ở Mộc Châu Milk vẫn giữ nguyên để phục vụ mục đích chăn nuôi bò 
sữa. Điển hình, một số trại bò từ thời Cuba xây cho từ năm 1973 - 1974 vẫn giữ được như 
trại bò nhà ông Minh. 

Dẫu vậy quan trọng nhất vẫn là con người. Người dân ở nông trường này có truyền 
thống và lòng yêu nước, có tận tụy với công việc. Đặc biệt rất tin Đảng và Chính phủ. 

Là cái nôi đầu tiên của ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam, sở hữu vùng nguyên liệu 
dồi dào, Mộc Châu Milk vẫn tiếp tục nhân rộng mô hình trại chăn nuôi bò sữa gắn chặt 
với hộ nông dân. Qua đó không chỉ đảm bảo cuộc sống hàng ngày của người dân sung 
túc mà còn trở thành các “tỷ phú” bền vững bằng chính đôi tay thô ráp của mình. Cuối 
cùng, với cam kết mang tới nguồn sữa sạch tận gốc đến với người tiêu dùng vị thế của 
Mộc Châu Milk chắc chắn sẽ không dừng lại ở Top 4 công ty sữa lớn trên thị trường Việt 
Nam. 

Hiện Mộc Châu Milk có gần 600 trang trại chăn nuôi với trên 23.000 con bò, thu 
mua trung bình 250 tấn sữa tươi/ngày, đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng. Chiến 
lược đến năm 2020 Mộc Châu Milk sẽ tăng số lượng đàn bò lên tới 35.000 con và đến 
năm 2030 có thể đạt 70.000 - 100.000 con. 
 

06. PV. SƠN LA: BẮT 2 NGƯỜI LÀO VẬN CHUYỂN 18.000 VIÊN MA TÚY 
TỔNG HỢP / PV // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 04/4/2018.- Số 94.- Tr.10. 
 

Khoảng 16h30 ngày 02/4 tại bản Tà Vàng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (tỉnh 
Sơn La), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng mang quốc tịch 
Lào là Thào Sua Thin (sinh năm 1986) và Mùa Lao Thái (sinh năm 1969), trú tại bản Na 
Phiêng, cụm Sầm Nưa; cùng thuộc huyện Sầm Nưa, tỉnh Huaphanh (Lào). Tang vật thu 
giữ gồm hai bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một số vật chứng 
liên quan đến vụ việc. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, số ma túy trên được một 
người Việt Nam giấu tên thuê vận chuyển từ Lào về. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, 
mở rộng.  
 

07. PV. SƠN LA: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
QUỐC GIA 2018 / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 04/4/2018.- Số 81.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi trung học phổ 
thông Quốc gia năm 2018. Theo đó, mỗi trường trung học phổ thông, mỗi trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên là một đơn vị đăng ký dự thi. Học sinh đang 
học tại đơn vị nào thì đăng ký dự thi tại đơn vị đó. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp trung 
học phổ thông đăng ký và dự thi tại đơn vị mà năm trước, thí sinh đã đăng ký dự thi. Thí 
sinh vãng lai và thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký tại một số 
trường trung học phổ thông theo quy định của sở. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 01 - 20/4. 
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Sở  Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị hoàn thành chương trình năm học theo đúng 
tiến độ, đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng Quy chế hiện hành; thực hiện tổ chức ôn thi 
theo sự chỉ đạo của sở và cho giáo viên, học sinh tham khảo đề thi minh họa trong ôn 
luyện và thi thử.. 
 

08. Đinh Quang Huy. HOẠT ĐỘNG HỘI NGƯỜI CAO TUỔI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
/ Đinh Quang Huy, Hoàng Phúc // Người cao tuổi.- Ngày 04/4/2018.- Số 54.- Tr.2. 
 

…TỈNH SƠN LA 

Năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Yên Châu chủ động khắc phục khó khăn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, chăm sóc và phát huy vai trò người cao 
tuổi. Phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” phát triển rộng khắp. 

Phát triển 158 hội viên mới, nâng tổng số lên 6.864 hội viên. Tổ chức chúc thọ, 
mừng thọ 604 người cao tuổi; thăm hỏi tặng quà 462 người cao tuổi có hoàn cảnh khó 
khăn, người có công với cách mạng, số tiền gần 300 triệu đồng. Có 1.550 người cao tuổi 
được bảo trợ xã hội hằng tháng, số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Trên 6.000 hội viên được cấp thẻ 
bảo hiểm y tế. Phối hợp xóa nhà tạm cho 2 hội viên khó khăn tại xã Phiêng Khoài, số tiền 
20 triệu đồng. Khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 496 người cao tuổi. Thành lập 47 câu 
lạc bộ thể dục dưỡng sinh, văn nghệ, thơ ca, bóng chuyền hơi, cầu lông... thu hút trên 
1.000 người cao tuổi tham gia. Người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng nông thôn 
mới, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế, dạy bảo con cháu, vận động bà con chấp hành 
tốt chủ trương chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương. Toàn hội có 153 hội 
viên sản xuất kinh doanh giỏi. 

Tổng kết năm 2017, Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc 
và phát huy vai trò người cao tuổi cho 12 hội viên; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, 
các ngành khen thưởng. 
 

09. Nguyễn Thị Hải. MẬN ĐẦU MÙA ĐƯỢC GIÁ, ĐẮT HÀNG / Nguyễn Thị Hải // 
Người cao tuổi.- Ngày 04/4/2018.- Số 54.- Tr.13. 
 

Những ngày giữa tháng Ba vừa rồi, khi đi du lịch tại cao nguyên Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La, tôi thấy những trái mận hậu đầu mùa tuy còn xanh, nhưng đang là loại hàng hóa 
được ưa chuộng. Theo người trồng mận ở đây cho biết thì năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 
này, trái mận đều rất được giá và đắt hàng. Hằng ngày có nhiều thương lái đến tận các 
nhà vườn thu mua trực tiếp. 

Đến một gia đình trồng mận ở bản Pa Hía (thị trấn Nông trường Mộc Châu), chúng 
tôi thấy gần chục thương lái đang trẩy mận. Anh Lò Văn Tín, chủ vườn mận cho biết: 
Vườn mận 10.000m2 nhà tôi đã cho thu hoạch được hơn 1 tuần nay, mặc dù mận còn 
xanh, thậm chí là non nhưng người ta cứ đến tận vườn nài nỉ mua cho bằng được. Dẫu 
không muốn nhưng thấy giá họ trả đắt gấp 5 - 7 lần lúc mận chín, nên vợ chồng tôi quyết 
định bán”. Rồi anh cho biết thêm, hầu như nhà nào ở đây cũng bán mận xanh như vậy, vì 
nghĩ giá thành sản phẩm cao, có lợi về kinh tế, thì bán già hay bán non không quan trọng, 
miễn là được nhiều tiền... 

Một thương lái đang hái mận cho biết, hiện tại giá mận tại vườn đã rất đắt, từ 
60.000 - 70.000 đồng/kg, trong khi chính vụ mận chín rộ chỉ khoảng 10.000 đồng/kg. 
Nhiều lúc mận rớt giá xuống 5.000 - 7.000 đồng/kg mà cũng ít người mua, vì nguồn cung 
quá dồi dào. Cùng thời gian này, giá bán lẻ mận hậu xanh tại thị trường Hà Nội và các 
tỉnh lân cận từ 150.000 - 200.000 đồng/kg. Một số người buôn bán mận online cũng 
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thường ra giá ship hàng đến tận nhà, dao động trong khoảng 150.000 đồng/kg. Thế mới 
thấy giá mận đi từ gốc - nơi người trồng, tới tay người tiêu dùng có chênh lệch rất lớn, 
hơn cả gấp đôi. Tuy nhiên, việc các thương lái “ăn dày” trên mỗi cân mận lên tới cả gần 
trăm ngàn đồng là không thể, bởi trái mận tới tay người tiêu dùng còn phải qua bao nhiêu 
“cầu”, nghĩa là mỗi công đoạn, trạm trung chuyển thì người buôn lại “ăn” một ít giá... 

Trái mận hậu là đồ ăn vặt được ưa chuộng của mọi người, nhất là các bà, các chị, 
mặc dù nó rất chua, thậm chí khi xanh non còn rất chát. Nhiều chị em thích vị chua chát 
của trái mận nên chỉ cần chấm muối ăn chơi cũng mỗi người hết vài lạng. Vài năm nay, 
mận hậu xanh được chị em chế biến thành món mận dầm đường chua ngọt ăn khá ngon 
và lạ miệng nên rất đắt hàng, đắt giá. Vì giá đắt nên dẫu là món khoái khẩu, người nghiện 
món này cũng chỉ dám mua vài ba lạng, quá lắm là nửa cân, chứ ít ai dám mua một vài 
cân... 

Khi mận còn xanh non, số lượng hạn chế, thương lái đẩy giá mận từ chỗ mua tới 
chỗ bán lên rất cao. Vì vậy, không ít nông dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng 
trọt cho cây ra trái nghịch vụ để bán được giá cao. Chị Vi Thị Hà, trồng 5.000m2 mận hậu 
ở bản Tà Loọng năm nay trúng mùa mận sớm, kể: “Năm nay tôi làm khác so với mọi nhà, 
đó là tưới nước cho cây mận rất nhiều, hầu như ngày nào cũng tưới. Đủ độ ẩm, mận bung 
hoa, kết quả trước so với các vườn khác khoảng chục hôm. Khi quả mận nhà tôi to bằng 
đầu ngón tay cái, thì mận các nhà xung quanh mới bằng hạt ngô, nên tôi bán được 
100.000 đồng/kg”. Chị Hà còn kể, mùa mận năm ngoái, bán cả vườn mận mấy tấn lúc 
chính vụ chỉ được hơn 50 triệu, năm nay bán mận non đầu vụ, chỉ khoảng 1 tấn, nhưng 
thu được 100 triệu đồng, cao gần gấp đôi. 

Tôi hỏi bà Tòng Thị Nên, 56 tuổi, hàng xóm chị Hà, sao không bắt chước làm để 
có thu nhập cao? Bà Nên bảo: “Cũng là ăn may thôi, chứ biết làm sao với ông trời mà 
tính. Với lại, mận đầu mùa chỉ đắt độ mươi hôm, nhà ai trúng vào dịp đó thì hái ra tiền, 
chứ sau đó sản lượng mận nhiều, giá lại rẻ bèo mà...”. 
 

10. Ngọc Ánh. LỄ XÊN LẨU NÓ CỦA ĐỒNG BÀO THÁI Ở SƠN LA / Ngọc Ánh // 
Dân tộc và phát triển.- Ngày 04/4/2018.- Số 1401.- Tr.9. 
 

Mới đây, Lễ Xên lẩu nó được đồng bào Thái ở Sơn La tái hiện tại Làng Văn hóa - 
Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) với ý nghĩa cảm tạ tổ tiên, 
thần sông, thần núi… Đây là dịp để tạ ơn công đức của thầy cúng (ông Một) đã chữa 
bệnh cho mọi người và cũng là dịp để bà con dân tộc Thái thể hiện tình đoàn kết cộng 
đồng, cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. 

Lễ Xên lẩu nó kéo dài gần 3 ngày 3 đêm và được tổ chức trong ngôi nhà sàn của 
ông Một. Trung tâm của lễ hội là cây xăng bók cao gần 3m, được kết từ các loại cây 
trồng xung quanh nhà như cây mía, cây móc, cây chuối đã trổ buồng, hoa ban, hoa píp… 

Lễ vật dâng cúng mời thần linh có: Đầu, đuôi, lòng, tim gan của con lợn, mỗi thứ 
một ít được xếp thành hình con lợn. Ngoài ra trên mâm lễ còn bày 3 bát gạo, 4 quả trứng 
gà, 7 chén rượu, trầu cau… Sau khi bày xong mâm cúng, ông Một cầm bao kiếm đặt vào 
mâm, ngồi xuống lạy 3 lần rồi khấn mời các tạo bản, quan to trên mường Trời, các thầy 
cúng, thầy mo cùng xuống ăn mừng lẩu nó… 

Bên cạnh đó, nhiều phần cúng khác cũng được thực hiện trong 3 ngày lễ hội như: 
Lễ cúng tổ tiên, mè bảu cúng bà tạo hóa thành con người, cúng tiễn đưa các thần linh 
về… Phần quan trọng nhất của lễ hội là lễ cúng các con nuôi. Các “con nuôi” sau khi 
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mang lễ vật đến nhà ông Một, chia nhau ra mỗi gia đình một chỗ, tự mổ gà, vo gạo đồ xôi 
để chuẩn bị cho mâm lễ dâng lên cảm tạ ông Một đã chữa khỏi bệnh. 

Cúng xong cho các con nuôi, ông Một nghe các con nuôi trình bày tâm tư, kể bệnh. 
Ông căn dặn cách làm, đưa ra một số lời khuyên về phòng bệnh tật và cách xử lý rồi lấy 
vòng tay, vòng cổ của các con nuôi làm phép, đọc thần chú sau đó đeo vào cổ, vào tay 
mọi người. 

Phần lễ và phần hội của Xên lẩu nó có sự đan xen với nhau. Sau khi hoàn thành 
mỗi một phần lễ, mọi người lại cùng nhau nhảy múa xung quanh cây xăng bók. 
 

11. Sông Lam. LỄ CÚNG VÍA TRÂU CỦA NGƯỜI THÁI / Sông Lam // Dân tộc và 
phát triển.- Ngày 04/4/2018.- Số 1401.- Tr.9. 
 

Đồng bào Thái quan niệm “con trâu là đầu cơ nghiệp”, cả năm trâu đã vất vả giúp 
sức cho người nông dân cày ruộng làm ra thóc lúa nuôi sống con người nên cần sắm lễ để 
cúng vía cho trâu khỏe mạnh. Hiện nay, ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La (Sơn La), 
đồng bào Thái vẫn tổ chức lễ cúng vào tháng 5, còn lại các vùng cấy lúa 2 vụ thì tổ chức 
sau khi cấy xong vụ mùa (khoảng tháng 7 âm lịch). 

Lễ cúng vía trâu thường diễn ra trong 1 ngày rưỡi. Trước đây, khi dân bản còn 
nhiều trâu, đồng bào sẽ lên rừng tìm một khoảng đất rộng có nhiều cỏ để làm nơi chăn 
thả trâu, gọi là púng. Ngày nay, số lượng trâu không còn nhiều nên các gia đình thường 
làm lễ tại nơi thả trâu của gia đình. Mâm lễ cúng trâu có 1 con gà luộc, 2 bát nước luộc 
gà, 1 đĩa trầu và vỏ chay, 8 chén rượu, 8 đôi dũa, 2 ép xôi, 1 chai rượu. Đặt mâm lễ trước 
bàn thờ tổ tiên của gia đình, thầy cúng thứ nhất khấn mời ông bà tổ tiên về thụ lễ của gia 
đình và xin phép được làm lễ cúng vía cho trâu, phù hộ cho trâu không bị bệnh tật, không 
bị hổ, sói ăn thịt... 

Cúng xong mâm lễ thứ nhất, gia đình chuẩn bị 1 mâm lễ thứ hai đặt tại chỗ nhốt 
trâu của gia đình khấn xin thổ địa về thụ lễ; báo cáo mùa vụ đã làm xong, lúa cấy đã bắt 
đầu bén rễ, xin phép được cúng vía cho trâu để trâu được khỏe mạnh. Thầy treo lên sừng 
mỗi con trâu một cái giỏ đựng lông gà và bắt đầu khấn cúng vía cho trâu. Cúng xong, 
thầy cúng mời trâu ăn một bó cỏ lau, miếng cơm nếp và uống một chén rượu để lỏ lòng 
biết ơn con trâu đã cùng với nhà nông làm mùa vụ vất vả. Cúng xong tất cả mọi người 
cùng nhau tổ chức ăn uống, rồi thả trâu lên bãi thả chung (púng). 

Lễ cúng vía trâu mang đậm dấu ấn văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước. Đây là 
một nghi lễ mang đậm ý nghĩa nhân văn và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, 
văn hóa của dân tộc Thái ở Sơn La. 
 

12. Hờ A Thành. GIAO BAN 3 ĐẢNG ỦY CÔNG AN, QUÂN SỰ, BIÊN PHÒNG 
TỈNH SƠN LA / Hờ A Thành // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 05/4/2018.- Số 95.- Tr.7. 
 

Sáng 03/4 Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức giao ban 3 Đảng ủy 
quý I/2018. Dự và chủ trì hội nghị có ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân tỉnh; ông Cầm Ngọc Minh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn 
La. Tham gia giao ban còn có các đồng chí lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; Đảng ủy Công 
an, Quân sự, Biên phòng tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy 12 huyện, thành phố; Chỉ huy 
trưởng Ban Chỉ huy quân sự 12 huyện, thành phố; trưởng công an 12 huyện, thành phố và 
đồn trưởng 10 đồn biên phòng. 

Trong quý I/2018, ba Đảng ủy công an, quân sự, biên phòng đã phối hợp làm tốt 
công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các 
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vấn đề, vụ việc xảy ra theo chức năng, nhiệm vụ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện 
và thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác không để xảy ra bị động, bất ngờ và các vụ 
việc phức tạp; công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, giữ 
vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được củng cố, vững chắc; 
sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng của 3 lực lượng ngày càng hiệu quả, đi vào chiều 
sâu. 

Trong quý, các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp 
với các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương, trong 
quản lý, bảo vệ biên giới được 02 đợt với 48 cán bộ, chiến sỹ tham gia; phối hợp với dân 
quân các xã, bản biên giới tuần tra được 39 đợt với 164 người tham gia; phối hợp với lực 
lượng công an tuần tra kiểm soát địa bàn được 119 đợt với 293 đồng chí tham gia; phối 
hợp với lực lượng dân quân tự vệ tuần tra được 9.996 lượt với 11.096 công, đặc biệt phối 
hợp hiệp đồng chặt chẽ trong tuần tra bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm vào thời 
gian trọng điểm, trọng tâm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 
Về tội phạm ma túy, đã phát hiện và bắt giữ 300 vụ với 405 đối tượng; tang vật thu giữ 
5,126kg heroin, 19,576kg thuốc phiện, 46.062 viên ma túy tổng hợp, 113 triệu đồng và 
một số tang vật có liên quan khác. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong quý II, 3 Đảng 
ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà 
nước; đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Khóa XII; phối hợp thực hiện tốt công tác huấn luyện, luyện tập và tổ chức thực hiện các 
nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố của tỉnh năm 
2018 theo kế hoạch chương trình đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp với các lực 
lượng chức năng làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, quản lý địa bàn, 
phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái 
phép, di dịch cư tự do trên địa bàn biên giới. 
 

13. Nguyễn Cường. HIỆU QUẢ TỪ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI 
TRƯỜNG RỪNG / Nguyễn Cường, Đình Hải // Tuần tin tức.- Ngày 05/4/2018.- Số 
14.- Tr.18. 
 

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, 
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 
đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, bảo vệ môi trường 
sinh thái, nguồn nước và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, chính sách này 
đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân là các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo 
vệ rừng, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xã Mường Chiên hiện có trên 4.200ha rừng được chi trả chính sách dịch vụ môi 
trường rừng. Để công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả, cấp ủy Đảng, chính 
quyền xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm 
huyện Quỳnh Nhai tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo 
vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở tất cả 6/6 bản. 

Ông Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiên cho biết, những năm 
qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã luôn chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối kết hợp với Hạt 
Kiểm lâm huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát, kiểm tra, đánh giá, 
phân loại các loại rừng. Đồng thời, thống kê diện tích rừng được khoanh khoán bảo vệ. 
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“Từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ và phát triển 
rừng. Đồng thời, nhờ chính sách này đã nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm của cộng 
đồng, dân cư và tập thể, cá nhân được giao khoanh khoán bảo vệ rừng”, Bí thư Đảng ủy 
xã Mường Chiên chia sẻ. 

Hiện nay, huyện Quỳnh Nhai có gần 80.000ha diện tích đất lâm nghiệp; trong đó, 
trên 34.000ha diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, những năm qua, UBND huyện Quỳnh 
Nhai đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã rà soát, lập danh sách 
đối với những diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Huyện đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân về 
chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. 

Cùng với đó, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt 
công tác quản lý, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định từ huyện 
tới xã. Năm 2017, huyện Quỳnh Nhai đã có 136 bản với trên 1.350 chủ rừng của 11 xã 
được chi trả dịch vụ môi trường rừng với số tiền gần 10 tỷ đồng. 

Trong đó, một số xã có diện tích rừng lớn như: Cà Nàng với trên 7.400ha rừng 
được chi trả hơn 2 tỷ đồng; Mường Giôn có trên 6.400ha rừng với số tiền chi trả trên 1,8 
tỷ đồng... Các nguồn lợi thu được từ phát triển kinh tế rừng trong những năm qua ở 
Quỳnh Nhai đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương. 

Ông Vũ Văn Thái, Tổ trưởng Tổ chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Quỳnh 
Nhai cho biết, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai 
mỗi năm được chi trả gần 10 tỷ đồng. 

Chính sách này đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân và bổ sung thêm 
nguồn tài chính để địa phương làm các công trình phúc lợi như: Sửa chữa nhà văn hóa, 
làm đường giao thông nông thôn. Cũng từ nguồn thu này, bà con trên địa bàn huyện đã có 
ý thức hơn về công tác bảo vệ rừng, giảm được các vụ phá rừng, cháy rừng. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng ở Quỳnh Nhai trong những năm qua được thực hiện 
một cách đồng bộ, rộng khắp trên địa bàn các xã; người dân và các tổ chức đã gắn bó hơn 
với rừng. 

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng đã bổ sung 
thêm nguồn lực tài chính để chi cho công tác bảo vệ rừng, giảm thiểu nguy cơ xâm hại 
vào rừng, hạn chế cháy rừng, nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương. Đồng 
thời, chính sách này đã từng bước nâng cao ý thức người dân trong công tác quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng. 
 

14. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA - HỘI CỰU CHIẾN BINH TẬP 

ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM: TẬP HUẤN VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO / 
Xuân Trường // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 05/4/2018.- Số 1222.- Tr.8. 
 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn 
Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hội Cựu chiến binh huyện Phù Yên mở lớp tập huấn về 
chăn nuôi dê nhốt chuồng cho hội viên nghèo. Nguồn kinh phí do Hội Cựu chiến binh 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia hỗ trợ. 

Tham gia lớp tập huấn có 50 hội viên của 6 xã: Tường Tiến, Huy Tân, Huy 
Thượng, Huy Hạ, Huy Tường, Huy Bắc. Đây là các xã có nhiều hội viên nghèo, khó khăn 
do bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét xảy ra tháng 10/2017. Trong thời gian tập huấn, các 
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học viên được cán bộ trung tâm khuyến nông truyền đạt, trao đổi, hướng dẫn về kỹ thuật 
chăn nuôi, chọn giống; công tác vệ sinh chuồng trại, cách làm chuồng; cách nhận biết và 
phòng chống một số bệnh thường gặp ở dê; kiến thức sử dụng thức ăn trong chăn nuôi... 
Để vận dụng kiến thức sau học tập, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí mua 16 con dê 
tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhất trong lớp tập huấn. Hội viên Cầm Văn Ngữ 
(xã Tường Tiến) nhận dê cảm động nói: Cảm ơn các đơn vị giúp gia đình thoát nghèo, em 
hứa sẽ chăm sóc tốt, nhân được nhiều giống để giúp lại đồng đội, đồng chí khó khăn, em 
mong các cấp Hội tiếp tục có nhiều chương trình giúp đỡ đồng đội để thoát nghèo. 
 

15. PV. SƠN LA: LƯU Ý DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC / PV // Giáo dục và thời đại.- 
Ngày 06/4/2018.- Số 83.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện các 
quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các tổ chức 
kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công 
khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng 
đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người đi du học. Chủ động phối hợp với 
các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người đi du học. 
Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp 
theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và 
cam kết của mỗi bên. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về sở theo quy định. 
 

16. Quốc Định. NUÔI BÒ SỮA CHẤT LƯỢNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI 
TRƯỜNG / Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/4/2018.- Số 83.- Tr.13. 
 

Vài năm trở lại đây, các hộ nông dân nuôi bò sữa ở huyện Mộc Châu (Sơn La) 
đã ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải khép kín, cho bò nghe nhạc để vắt được nhiều sữa hơn. 

TRANG TRẠI KHÔNG MÙI HÔI 

Cảm nhận đầu tiên khi vào trang trại của các hộ nông dân nuôi bò sữa ở Mộc Châu 
là đường ra lối vào khu chăn nuôi luôn sạch sẽ, dù mỗi một khu trang trại có từ hàng chục 
đến hàng trăm con bò. Theo các hộ nông dân nuôi bò, mỗi ngày đàn bò thải ra một khối 
lượng lớn chất thải. Thế nhưng điều ngạc nhiên là tại những trang trại này không còn 
nồng nặc mùi chất thải của động vật, đi qua không còn phải bịt mũi như trước đây. 

Khu trang trại bò sữa rộng khoảng 2.000m2 của ông Đậu Đình Thanh (tiểu khu 70, 
thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) đang nuôi gần 30 con bò sữa. 
Trang trại này chỉ nằm cách khu dân cư một con đường nhưng không khí rất trong lành, 
không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.  

Bật mí bí quyết, ông Đậu Đình Thanh chia sẻ: “Để có được môi trường chăn nuôi 
an toàn như bây giờ, cách đây 5 năm tôi đã phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải 
khép kín. Tất cả các hỗn hợp chất thải, như: Nước tiểu, nước vệ sinh chuồng trại... đều 
được gom hết vào bể chứa để xử lý”. 

“Trong quá trình nuôi, bò thải ra một khối lượng chất thải rất lớn, chúng chứa rất 
nhiều vi khuẩn gây bệnh, có hại cho cả đàn bò và con người, gây ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe người dân xung quanh. Vì thế cần xử lý tốt vấn đề môi trường” - ông Thanh cho 
hay. 

Theo ông Thanh, để xử lý lượng chất thải này, trước đó toàn bộ chất thải rắn được 
gom lại vào một bể riêng ủ để làm phân bón. Còn nước thải như nước tiểu, nước rửa 
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chuồng... cho vào bể lắng (được ngăn thành 3 bể riêng biệt) và xử lý qua 3 bước. Bước 1, 
toàn bộ nước thải từ chuồng bò được thu hết vào một bể. Bước 2, cho nước thải chảy từ 
bể 1 sang bể thứ 2 để nuôi cấy vi sinh. Loại vi sinh này được nuôi cấy trong thùng phi 
khoảng một tuần sau đó đem đổ vào bể nước thải, chúng có tác dụng khử mùi, giảm hàm 
lượng chất rắn. Bước 3, ở bể chứa thứ 3 nước thải được đảo và sục khí để vi sinh vật phát 
triển. Khi nước thải qua xử lý, đạt đến độ an toàn nhất định, chúng được lấy quay trở lại 
làm phân bón tưới cho đồng cỏ, vườn rau và cây cối... 

Nhờ cách làm này mà môi trường tại trang trại bò sữa của ông Thanh luôn sạch sẽ, 
đàn bò luôn khỏe mạnh, ít bệnh tật, phát triển tốt. Ngoài ra, cùng với việc đảm bảo vệ 
sinh môi trường, ông Thanh còn tăng cường khẩu phần thức ăn, đảm bảo dinh dưỡng, 
kích thích khả năng tiết sữa cho bò. Chính vì vậy, mỗi trang trại bò của ông Thanh cho 
thu từ 10 - 11 tấn sữa tươi, trung bình mỗi năm ông Thanh bỏ túi hơn 500 triệu đồng tiền 
lãi. 

CHO BÒ NGHE NHẠC 

Trang trại chăn nuôi bò sữa của ông Nguyễn Văn Biên (đơn vị 77, thị trấn Nông 
trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) cứ sáng sáng lại vang lên những khúc nhạc du 
dương, êm ái. Hàng chục con bò sữa, con nào con nấy đứng im lặng như bị thôi miên bởi 
âm nhạc. Bên trong là những công nhân đang làm vệ sinh, tắm rửa cho bò, chuẩn bị vắt 
sữa... 

Ông Biên cho hay: Cho bò nghe nhạc khi vắt sữa sẽ giúp bò không bị giật mình, 
giảm bớt căng thẳng, không gây ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa của bò. Đặc biệt âm 
nhạc có thể làm cho bò tiết sữa nhiều và chất lượng tốt hơn so với bình thường. 

Cách làm này ông Biên học được cách đây 5 năm từ một số kỹ sư dưới Viện Chăn 
nuôi ở Hà Nội lên Mộc Châu hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bò sữa. Qua tìm hiểu thêm 
trên tivi, internet, ông Biên quyết định đầu tư mua một dàn loa về đặt ngay sát bên 
chuồng bò, kết nối với điện thoại di động. Đến giờ vắt sữa là bật nhạc lên, cả đàn bò đứng 
im nghe tiếng nhạc, công việc vắt sữa diễn ra rất thuận lợi. 

Ông Nguyễn Văn Biên (đơn vị 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc 
Châu): Phải lựa chọn những bản nhạc nhẹ nhàng, không được dùng nhạc vui nhộn, nhạc 
có tiết tấu mạnh. Nếu dùng nhạc thể loại Rock, Rap... bò dễ bị kích động, giật mình. Thời 
gian vắt sữa được tiến hành 2 lần trong ngày, sáng và chiều. Trước khi vắt sữa, mở nhạc 
với công suất vừa phải. 
 

17. Hà An. CHUYỆN VỀ NGƯỜI MẸ BƯỚC QUA HỦ TỤC “CƯỚP” LẠI CON 
GÁI Ở SƠN LA / Hà An // Hôn nhân pháp luật.- Ngày 07/4/2018.- Số 42.- Tr.8. 
 

Tình trạng trai, gái tảo hôn đã không còn là chuyện lạ ở đất Lóng Luông, 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Một số em gái bỏ học, theo chồng hoặc là nạn nhân của 
hủ tục “bắt vợ”. Có không ít trường hợp đã dám phá bỏ hủ tục, đến nhà “chú rể”  
đòi “cô dâu” về, không cho cưới. Đó là nét khởi sắc của vùng đất vẫn còn rơi rớt hủ 
tục. 

Tình trạng “bắt vợ” của các chàng trai người Mông ở cao nguyên Mộc Châu vẫn 
diễn ra. Họ ra đường hay đi hội, thấy cô gái nào đó mà mình ưng cái bụng là họ đưa lên 
xe chở về nhà. Sau đó, chàng trai sẽ đến báo cho nhà cô gái kia biết là đã “bắt” được cô 
dâu rồi. Nếu gia đình đồng ý sẽ tổ chức cưới. Cái hủ tục này đã khiến bao cô gái rơi vào 
tình trạng bị “ép” cưới. 
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Tuy nhiên, những năm gần đây, gia đình và cả bản thân các cô gái đã phản kháng 
mạnh mẽ, đứng lên chống lại hủ tục. 

ĐÒI DÂU VỀ NHÀ 

Ngôi nhà của chị Giàng Thị Mý (sinh năm 1980) ở bản Co Chàm nằm thấp thoáng 
dưới tán vườn đào. 3 mẹ con nhà chị Mý, mỗi người, mỗi việc, chị giặt quần áo, còn 
người con dâu và con gái đi chở mía từ trên nương về. Không khí lao động thật khẩn 
trương, ai cũng hồ hởi và vui tươi. 

Chị Mý kể, cháu Tếnh Thị Súa (sinh năm 2002) con gái út của chị đi chơi tết đến 
trưa mà không thấy về. Chị cảm thấy nóng lòng bảo mọi người đi tìm, nhưng không thấy. 
Chị gọi điện cho con không được. 

Sau cả ngày mòn mỏi tìm con không thấy, chị và gia đình đang đứng ngồi không 
yên có một chàng trai người Mông trẻ măng tên là Sồng A Thành ở bản Pa Háng, xã 
Hang Kia (Mai Châu - Hòa Bình) đến “báo cáo” là anh ta đã “bắt” được Súa về nhà làm 
dâu. Cậu ta đến nhà chị Mý để xin phép gia đình cho cậu ta được cưới Súa làm vợ. 

Cả nhà chị Mý không ai đồng ý. Gia đình chị Mý vội vàng lên nhà Thành “cướp” 
lại con gái của mình. Súa đang bị nhốt trong phòng, khóc sưng cả mắt. Vừa gặp mẹ, Súa 
vội ôm chầm lấy mẹ và bảo: “Mẹ ơi! Con không muốn lấy chồng đâu, con muốn đi học”. 
May mà gia đình chị Mý giải cứu con gái kịp thời, không giờ thì Súa đã làm dâu nhà 
người rồi. 

Súa năm nay mới tròn 15 tuổi, Súa đang học lớp 9 Trường Trung học cơ sở Lóng 
Luông. Nhắc lại chuyện bị Thành bắt cóc, Súa vẫn còn sợ. Súa bảo: “Súa còn trẻ lắm! 
Súa muốn đi học. Súa không để người ta ép làm dâu đâu”. 

Giờ được mẹ vỗ về, an ủi, Súa mới lấy lại được bình tĩnh. Chị Mý bảo: “Ngày 
trước tôi bị “bắt” về làm dâu chịu khổ nhiều lắm rồi. Giờ tôi muốn để con gái đủ tuổi mới 
cho lấy chồng. Tôi cũng không ép con gái phải lấy ai, nó thích ai thì nó chọn”. 

Đến nhà trai đòi lại con gái như nhà chị Mý là một hành động dũng cảm ở đất này. 
Việc này không phải ai cũng dám làm vì nhiều người Mông nơi này cho rằng, đã “bắt” 
được con gái về nhà là nó phải làm ma của gia đình đó. Gia đình bố mẹ của các cô gái 
nhiều khi bị “vướng” vào cái hủ tục đó cũng “tặc lưỡi” để cho con gái mình phải làm dâu 
nhà người mà bản thân cô gái không muốn. 

Ở xã Lóng Luông còn có một cô gái khác cũng vừa được “giải cứu” khi bị chàng 
trai lạ “cưỡng ép” cô gái lên xe máy về nhà làm dâu. Đó là cháu Giàng Thị Mái (sinh 
năm 2001) con của chị Sồng Y Chư bản Co Lóng. 

Buổi tối đầu năm, cả nhà chị Chư đang ngồi quây quần bên bếp lửa, nghe tiếng kêu 
thất thanh của con gái. Cả nhà vội chạy ra cửa nhà xem chuyện gì thì con gái đã bị 2 
chàng trai người Mông bắt lên xe máy. Gia đình chị Chư đã cho người đuổi theo và đòi 
lại con gái. Nhờ sự can thiệp kịp thời của gia đình mà Mái không phải về làm dâu nhà 
người. 

QUY ƯỚC CHỐNG TẢO HÔN 

Người Mông thường cho con cái kết hôn sớm. Cái lệ này đã ăn sâu vào tiềm thức 
của bà con từ nhiều năm nay. Ai cũng coi chuyện đó là thường, chứ không có gì bất 
thường, mặc dù theo quy định của pháp luật con cái của họ chưa đủ tuổi lấy nhau. 

Ông Tếnh A Chìa, Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cũng là người dân tộc Mông. 
Bao năm sống ở nơi sơn cước này, ông hiểu rất rõ tâm lý của bà con nhân dân. Nói về 
tình trạng tảo hôn, ông Chìa không giấu giếm: Năm 2015 xã Lóng Luông có 35 trường 
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hợp, 3 tháng đầu năm 2016 đã có 20 trường hợp trai gái lấy nhau chưa đủ tuổi đăng ký 
kết hôn. 

Năm nào cũng vậy, hoa đào, hoa mận nở là thời điểm trai, gái người Mông tổ chức 
cưới nhiều nhất. “Chỉ có gia đình đồng ý thôi, chứ xã luôn phản đối chuyện kết hôn chưa 
đủ tuổi của các đôi trai gái. Chúng tôi cũng vừa yêu cầu triệu tập 5 đôi trai gái kết hôn 
chưa đủ tuổi lên xã để xử phạt hành chính”, ông Chìa cho biết. 

Qua quan sát của ông Chìa, chuyện tảo hôn xảy ra chủ yếu ở 4 bản: Lũng Xá, Tà 
Dê, Lóng Luông và Co Tang. Đây là nơi cư trú của người Mông đỏ. Suốt những năm 
qua, xã liên tục vận động, xử phạt hành chính, không cho đăng ký kết hôn, thậm chí 
“dọa” lập hồ sơ gửi cơ quan công an để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, nhưng thực tế tình 
trạng tảo hôn vẫn diễn ra. 

Trước đó, 4 xã có đông người Mông sống gần nhau gồm Lóng Luông, Vân Hồ 
(Vân Hồ - Sơn La) và xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu - Hòa Bình) đã cùng ký quy ước 
ngăn chặn tình trạng tảo hôn. Tuy nhiên, mọi sự cố gắng của chính quyền 4 xã vẫn còn 
nằm trên giấy. Thực tế là các đôi trai gái vẫn bất chấp luật lệ. 

“Các biện pháp tuyên truyền không làm thay đổi được quan niệm của bà con. Sắp 
tới chúng tôi sẽ làm mạnh hơn, sẽ xử lý cương quyết những đối tượng nam giới, cố tình 
quan hệ tình dục với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Nếu làm được việc này, chắc chắn 
nạn tảo hôn sẽ được ngăn chặn”, ông Chìa cho biết thêm. 

Các đôi trai gái người Mông về ở với nhau là sinh con đẻ cái. Có những cô gái mới 
15 tuổi đã sinh con. Cả bố và mẹ chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn, nên đến khi con của họ 
đủ tuổi đi học, họ mới cùng nhau rồng rắn ra UBND xã đăng ký kết hôn và làm giấy khai 
sinh cho con. 

 

18. Phương Dung. 3.700 HỘ DÂN CÁC XÃ BẢN VÙNG SÂU VÙNG XA SƠN LA 
ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU 
TUẤT / Phương Dung // Tạp chí Điện và đời sống.- Tháng 3/2018.- Số 227.- Tr.45-
46. 
 

Ngày 8/2/2018 vừa qua, tức ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu, Công ty Điện lực 
Sơn La đã tổ chức đóng điện công trình cấp điện cho gần 500 nhân khẩu bản Núi Hồng, 
bản dân tộc Mông duy nhất của xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Như vậy, 
đến nay, Huy Thượng là xã nghèo đạt tỷ lệ 100% bản có điện lưới Quốc gia sử dụng. 

Cách trung tâm xã Huy Thượng khoảng chục cây số, đường lên bản hẹp, dốc cao, 
cua tay áo, di chuyển bắt buộc phải bằng xe bán tải, có đoạn thì phải đi bằng xe máy. 
Nằm trên đỉnh núi, bản Núi Hồng ẩn trong lớp sương mù trắng xóa. Đến trung tâm bản, 
không khí nhộn nhịp bởi bà con tập trung đông giúp dựng nhà cho hộ mới tách ra riêng 
và hỗ trợ đơn vị thi công. Anh Thào A Khay phấn khởi khoe: “Có điện, chúng tôi không 
phải dùng đèn dầu tối tăm, tiết kiệm được thêm một khoản, nhất là không còn phải đi xa 
cả chục cây số xuống xã, huyện mua dầu. Điều mừng nhất là trẻ con không phải học dưới 
ánh đèn dầu leo lét. Trong bản ai cũng thấy vui”. 

Đó không chỉ là niềm vui của riêng anh Khay mà là niềm vui chung của nhân dân 
trong bản. Niềm vui ấy được nhân đôi khi việc đóng điện vào đúng dịp tết đến, xuân về. 
Trưởng bản Thào A Pao chia sẻ: Bản có 81 hộ và 485 nhân khẩu. Đời sống của bà con 
chủ yếu dựa vào cây ngô, cây sắn, chăn nuôi phát triển chậm, 100% hộ thuộc hộ nghèo. 
Không có điện đời sống của người dân cũng nghèo nàn, bà con chủ yếu dùng đèn dầu, 
nhà nào có điều kiện hơn thì sử dụng máy phát điện nước để thắp sáng. Do đó, khi được 
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đầu tư công trình điện về bản bà con đã vận động nhau góp ngày công giúp kéo dây, hỗ 
trợ vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công, hỗ trợ san sửa nền mặt đường phục vụ ô tô chở 
vật liệu và tự nguyện chặt cây tạo điều kiện thuận lợi để thi công, đảm bảo tiến độ. Hôm 
nay được sử dụng điện lưới trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, niềm vui sướng thực sự đến 
với bà con. Họ nói, thu hoạch xong vụ ngô, sắn một số hộ đã sắm sẵn ti vi, nồi cơm 
điện... để dùng điện lưới của ngành điện. 

Từ trung tuần tháng 1 đến nay, các anh em công nhân đã làm việc trong điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt, lạnh kèm mưa phùn, những công nhân thi công được trang bị đầy đủ 
trang phục bảo hộ lao động, đang treo mình trên cột điện nhanh tay kéo dây, lắp xà sứ 
cho kịp tiến độ. Được biết, công trình kéo điện bản Núi Hồng, được đầu tư xây dựng 1 
trạm biến áp 3 pha công suất thiết kế 35/0,4 kV - 50 kVA, 32 vị trí trung thế, 48 vị trí hạ 
thế, hơn 100 cột điện, tổng số đường dây trung thế và hạ thế trên 6km. Công trình có tổng 
mức đầu tư gần 3 tỷ đồng. Triển khai thi công từ tháng 5/2017 đơn vị đã huy động nhân 
lực, máy móc, thiết bị tập trung thi công. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp và 
khắc phục những khó khăn về giao thông cùng bà con địa phương vận chuyển vật liệu thi 
công. Công ty đã huy động nhiều nhân lực làm việc liên tục từ sáng đến chiều, nghỉ trưa 
ngay tại công trình, với các thiết bị có thể lắp đặt sẵn, huy động công nhân làm việc vào 
buổi tối tại lán trại, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình và để đưa vào sử 
dụng trước dịp Tết Nguyên đán. 

Ông Thiều Mạnh Thắng, Giám đốc Ban quản lý Dự án (Công ty Điện lực Sơn La) 
cho biết: Đón xuân mới Mậu Tuất, gần 3.700 hộ của gần 100 bản trên địa bàn 27 xã thuộc 
các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mường La, Sốp 
Cộp... tỉnh Sơn La có điện lưới Quốc gia. Năm 2017, Công ty Điện lực Sơn La đã hoàn 
thành một khối lượng công việc rất lớn trong các hạng mục của Dự án Cấp điện nông 
thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 và Dự án cấp điện lưới 
Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc 
Yên và Phù Yên. Nguồn điện lưới Quốc gia cấp trực tiếp đến các hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số đã góp phần quan trọng làm thay đổi tập quán, nâng cao dân trí. 

Có điện, nhiều hộ dân trong bản dự định mua máy xay xát, máy ấp trứng phát triển 
sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập hộ gia đình, thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển. Để nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm, đúng 
cách, bản tổ chức tuyên truyền và lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp bản hướng 
dẫn bà con mua và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện khi không sử 
dụng. 

Thật sự hạnh phúc đối với bà con bản Núi Hồng khi điện đã về với bản, bởi nhiều 
năm trở về trước, bản Núi Hồng còn nhiều cái không: Không đường, không trường, 
không điện, khiến cái đói cái nghèo đeo bám mãi cuộc sống. Nhưng nay thì khác rồi, ô tô 
đã vào đến tận bản, điện đã kéo về tới từng nhà, chuyện học hành của con trẻ được quan 
tâm, cái khó của vùng đất này đang dần lùi xa. 

Ông Lê Quang Thái - Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho 
biết, với sự hỗ trợ của Nhà nước và nguồn lực của tổng công ty, từ năm 2016 đến nay, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai 3 dự án đưa 
điện về vùng sâu, vùng xa của Sơn La, với tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, gần 13 
nghìn hộ dân nông thôn được cấp điện, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy phát triển 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho các hộ dân, 
đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 
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Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 04 huyện Thuận Châu, 
Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La và Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 
Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020 bằng nguồn vốn của ngân sách Nhà nước và 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã góp phần đưa số hộ dân chưa có điện tỉnh Sơn La phấn 
đấu hoàn thành kế hoạch của Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 12 đến năm 2020 là 
97,5% số hộ có điện (năm 2015 đạt 86,7%; năm 2017 đạt 91,5%). Các dự án đã triển 
khai kịp thời góp phần không nhỏ vào thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch 
vụ... và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cho các hộ dân được cấp điện, đặc biệt là 
vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Năm 2017 Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức triển khai 02 gói thầu thi công xây 
lắp cho các huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên và Phù Yên cấp điện cho 
2.550/6.158 hộ dân. Đến nay các gói thầu đang triển khai thi công, dự kiến trước Tết 
Nguyên đán sẽ cấp điện các hộ dân của 29 bản, 17 xã với khoảng 1.300 hộ dân; đến hết 
tháng 3/2018 sẽ hoàn thành cấp điện cho các hộ dân còn lại của 02 gói thầu trên. 

Trong năm 2018 Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu thi 
công cho các gói thầu còn lại của Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa 
bàn 04 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên. Dự kiến đến hết năm 2018 dự 
án hoàn thành đóng điện cấp cho 6.158 hộ dân, của 143 bản thuộc 50 xã. 
 

19. Quốc Định. VƯỜN LAN TIỀN TỶ ĐẸP RỰC RỠ Ở MỘC CHÂU / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/4/2018.- Số 87.- Tr.13. 
 

Vốn là người yêu hoa từ nhỏ, bà Nguyễn Thị Lan (ở bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, 
huyện Vân Hồ, Sơn La) đã gây dựng một vườn hoa với nhiều loại hoa lan vạn người mê, 
đẹp rực rỡ giữa cao nguyên Mộc Châu lộng gió. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ rất thích hoa, nhất là hoa lan nên bà 
Lan thừa hưởng sở thích đó từ nhỏ... 

Sau nhiều năm làm lụng, kinh qua nhiều ngành nghề, từ kế toán đến kinh doanh... 
nhưng do không đúng đam mê nên bà đều lần lượt từ bỏ. Khi đã có chút vốn trong tay, bà 
quyết định đầu tư làm một vườn hoa nhỏ cho riêng mình với thiết kế công phu, hệ thống 
giàn gió có mái che và hệ thống tưới ẩm tự động. Vườn hoa nằm ven Quốc lộ 6, thích 
hợp cho du khách vào thăm quan. 

“Tôi làm vườn hoa để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, chứ tôi không thiên về 
kinh tế. Khách đến thăm quan thấy hoa đẹp có nhã ý mua thì mình mới bán. Nhiều khách 
hàng cùng sở thích, am hiểu về hoa khi đến đây, họ không chỉ mua hoa mà còn chuyện 
trò, tâm sự, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc hoa lan. Ai vào đây cũng có cảm giác thoải 
mái, thư thái khi ra về...” - bà Lan tâm sự. 

Mới đầu, bà Lan chỉ trồng với diện tích nhỏ khoảng 100 loại hoa, trong đó chủ yếu 
là hoa phong lan. Nhưng sau đó, bà mở rộng dần. Hiện vườn hoa đã rộng trên 2.000m2. 
Lúc cao điểm, khu vườn có tới 300 loại hoa các loại, trong đó chủ yếu là hoa phong lan, 
hoa hồng và một số loại hoa, cây cảnh quý hiếm. 

Kể về thời gian đầu trồng hoa lan, bà Lan chia sẻ: “Hoa lan là một trong những loại 
hoa yêu cầu chăm sóc cầu kỳ, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm... Ban 
đầu, khi mới vào nghề, tôi chưa có kinh nghiệm trồng hoa lan nên nhiều giỏ hoa bị chết 
khô, nhiều nhất là lan hồ điệp. Sau những lần hoa lan chết, tôi lại tìm ra được nguyên 
nhân và lại có thêm kinh nghiệm. Sau này, tất cả các loại hoa, kể cả hoa phong lan trong 
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vườn của tôi đều được chăm sóc một cách bài bản. Cây nào cây nấy xanh tốt, hoa bung 
nở rực rỡ, đẹp đến say lòng”. 

Bà Lan chia sẻ, Mộc Châu, Vân Hồ là đất du lịch nên nhiều vườn hoa, cây cảnh 
ven Quốc lộ 6 đang là nơi hái ra tiền của nhiều gia đình từ việc thu vé khách du lịch thăm 
quan. Nhưng tại vườn hoa của bà Lan, nhiều khách thăm quan đến chụp ảnh lưu niệm, 
ảnh cưới đều miễn phí. 
 

20. Quốc Định. NHIỀU TỶ PHÚ TỪ NUÔI BÒ SỮA TRÊN CAO NGUYÊN / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 12/4/2018.- Số 88.- Tr.13. 

Với lợi thế thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, thổ nhưỡng, nông dân trên cao 
nguyên Mộc Châu đã chọn nuôi bò sữa là nghề để trở thành những triệu phú, tỷ 
phú.  

KHAI THÁC THẾ MẠNH TỰ NHIÊN 

Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao khoảng 1.050m, quanh năm khí hậu trong 
lành, mát mẻ, đất đai màu mỡ rất thuận lợi để sản xuất nông nghiệp. Tận dụng thế mạnh 
này, hàng trăm hộ nông dân ở Mộc Châu đã phát triển kinh tế gia đình bằng nghề chăn 
nuôi bò sữa, gắn với phát triển đồng cỏ làm thức ăn cho bò. Ở Mộc Châu có rất nhiều hộ 
nuôi bò sữa, nhà ít có vài chục con, nhiều có đến cả trăm con và nghề nuôi bò sữa đã trở 
thành nghề làm giàu của nhiều nông dân. 

Vào thăm trang trại nuôi bò rộng hơn 3ha của ông Nguyễn Văn Biên - một hộ nuôi 
bò sữa ở đơn vị 77 (thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), đúng lúc ông 
Biên đang chuẩn bị đồ nghề để làm công việc vắt sữa. Kinh qua nhiều nghề nhưng ông 
Biên chưa thấy nghề nào hiệu quả như nuôi bò sữa. Hơn ai hết, 20 năm gắn bó với bò 
sữa, ông rất thấu hiểu giá trị của đàn bò, luôn coi bò như một phần không thể thiếu của 
gia đình. 

Ông Biên chia sẻ: “Khởi đầu từ 2 con bò sữa nhận khoán từ công ty, đến nay đàn 
bò gia đình tôi đã tăng lên 70 con bò, trong đó có 35 con bò mẹ đang cho sữa, trung bình 
mỗi tháng đàn bò cho thu từ 15 - 20 tấn sữa. Với giá bán ổn định như hiện nay, trừ chi 
phí mỗi năm gia đình tôi lãi hơn 1 tỷ đồng”. 

Còn ông Bùi Duy Minh - người đang sở hữu 84 con bò sữa cho biết: “Xác định 
nuôi bò sữa là nghề làm giàu, mỗi ngày tôi đều phải chăm đàn bò như chăm chính bản 
thân mình, từ khẩu phần ăn, tắm rửa, vệ sinh, cách phòng dịch bệnh...”. 

Để đàn bò luôn khỏe mạnh, cho nhiều sữa chất lượng, ông Minh đã đầu tư xây 
dựng hệ thống chuồng trại khép kín một cách khoa học, từ khâu chăm sóc, vắt sữa đến xử 
lý chất thải, vệ sinh môi trường luôn đảm bảo, không ô nhiễm. Trung bình mỗi năm đàn 

bò cho hơn 300 tấn sữa/năm, lãi hơn 1 tỷ đồng. 
Tuy có thu nhập tiền tỷ nhưng những người nuôi bò sữa ở Mộc Châu rất khiêm 

tốn, họ cho rằng, thu nhập của mình so với những hộ khác vẫn còn ít, bởi có những hộ 
nuôi cả trăm con bò, lãi đến cả chục tỷ. Thu nhập ổn định càng tiếp thêm động lực cho 
nông dân Mộc Châu gắn bó với nghề nuôi bò sữa. 

NÔNG DÂN YÊN TÂM NHỜ CÓ BẢO HỘ 

Tuy mỗi hộ sở hữu đàn bò đến cả trăm con, hàng chục tấn sữa mỗi ngày nhưng 
nông dân luôn yên tâm, không lo đầu ra vì đã có bảo hộ. Với mô hình liên kết với người 

nông dân của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, nguyên liệu sữa đều được công 
ty thu mua hết. Tất cả được thực hiện theo chuỗi khép kín, từ chăn nuôi tạo nguồn sữa 
nguyên liệu đến khâu thu mua, chế biến và xuất ra thị trường tiêu dùng. Sau đó, lợi nhuận 
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thu được lại quay vòng trở lại đầu tư cho chăn nuôi bò sữa, tạo chuỗi liên kết chặt chẽ, 
phát triển bền vững. 

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu ra đời năm 1958, tiền thân là Nông 
trường quốc doanh Mộc Châu, được thành lập bởi các chiến sỹ Trung đoàn 280 (Sư đoàn 
335) sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào trở về, được giao nhiệm vụ 
làm kinh tế ở Mộc Châu. Trải qua hơn 60 năm, công ty luôn gắn bó chặt chẽ với nông 
dân bò sữa, lấy nông dân làm nòng cốt trong quá trình phát triển. 

Ông Phạm Hải Nam - Phó tổng Giám đốc - cho biết: Để ngành bò sữa phát triển 
bền vững, công ty đã tổ chức liên kết với nhân dân, từ khâu hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ 
sở hạ tầng, công tác thú y, thu mua sữa tươi nguyên liệu... đảm bảo điều kiện tốt nhất cho 
người chăn nuôi. Chính vì vậy, công tác chế biến luôn phát triển song hành ngành chăn 
nuôi bò sữa. Hiện nay, công ty đang quản lý gần 600 hộ nông dân nuôi bò, với tổng đàn 
bò trên 23.000 con, mỗi năm sản xuất hơn 90.000 tấn sữa/năm. 

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Mộc Châu giờ đây đã trở thành một cao 
nguyên xanh tốt và trù phú với sự phát triển không ngừng của ngành chăn nuôi bò sữa, 
góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ngày 
càng thịnh vượng.  

Ông Phạm Hải Nam - Phó tổng Giám đốc Công  ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc 
Châu cho biết: Khi tham gia liên kết, các hộ nông dân được hỗ trợ từ 700 - 1.000 
đồng/kg thức ăn tinh bột và cỏ Alfafa, hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi con bò giống. Mỗi năm 
2 lần, công ty cũng cử đội ngũ cán bộ có chuyên môn hướng dẫn cụ thể phòng bệnh cho 
bò, tổ chức tiêm phòng chống dịch lở mồm long móng, chống bệnh tụ huyết trùng cho bò. 
 

Cũng xem: 
21. Quốc Định. Ở NƠI CỨ NUÔI BÒ SỮA LÀ THÀNH TỶ PHÚ / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/4/2018.- Số 90.- Tr.8. 
 

22. Bảo Hân. TRÁI TIM NÔNG DÂN CỦA MỘC CHÂU MILK / Bảo Hân // Thanh 
niên.- Ngày 12/4/2018.- Số 102.- Tr.15. 
 

Thảo nguyên Mộc Châu ngày càng lộ diện nhiều “vua bò sữa” nhờ kế “song 
kiếm hợp bích” giữa người nông dân và doanh nghiệp. 

THÀNH TỶ PHÚ NHỜ… BÒ 

Chúng tôi đến Mộc Châu vào một buổi chiều, ánh nắng đầu mùa nhưng không ai 
thấy oi bức. Xe dừng trước trại bò nhà ông Nguyễn Văn Quất ở tiểu khu 85, thị trấn Nông 
trường Mộc Châu. Ông Quất và gia đình được mệnh danh là “vua bò sữa” của Mộc Châu 
khi sở hữu trang trại rộng lớn với hơn 200 con bò. Giờ đây khi tuổi đã cao, mọi công việc 
ở trại bò được hai người con trai của ông tiếp quản. 

Anh Nguyễn Văn Quang, con trai cả của ông Quất, với nụ cười hiền, anh chia sẻ: 
“Chúng tôi rất an tâm khi đầu tư lớn vào quy mô trang trại hiện nay, vì công ty đã hỗ trợ 
đầy đủ từ vốn, kỹ thuật thú y, con giống và đào tạo chăn nuôi”. 

Hiện trại bò nhà anh cho ra khoảng 2 tấn sữa/ngày, dự kiến năm nay sẽ bán 730 tấn 
sữa cho công ty, thu về hơn 9 tỷ đồng, trừ các loại chi phí gia đình anh bỏ túi khoảng 3 tỷ 
đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho chính mình, gia đình anh còn tạo công ăn việc làm ổn 
định cho 7 nhân công người H’Mông với mức thu nhập 5,5 - 7 triệu đồng/tháng/người. 

Đàn bò nhà ông Quất sinh sôi nảy nở từ 10 con bò ông được nhận “khoán hộ” từ 
Nông trường Mộc Châu những năm 1990. Mô hình chăn nuôi bò tập trung thời kỳ trước 
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năm 1990 bộc lộ nhiều bất lợi khi mà đàn bò bị giảm từng ngày. Để cứu đàn bò và cải 
thiện cuộc sống, lãnh đạo nông trường đã bật ra cách khoán bò cho dân, dù có rất nhiều ý 
kiến trái chiều vào thời điểm đó. “Nếu không có quyết định khoán hộ ngược dòng ngày 
ấy, tôi đã bỏ nghiệp từ lâu”, ông Quất kể. 

Nằm cách nhà ông Quất vài cánh đồng cỏ xanh mướt là trại bò của đại gia đình anh 
Phan Doãn Huấn, sinh năm 1982 ở 26/7 Tân Cương, thị trấn Nông trường Mộc Châu. Gia 
đình anh là hộ điển hình vì nuôi bò bằng vốn tự có. Anh Huấn tốt nghiệp đại học ngành 
điện tử viễn thông với tấm bằng loại ưu nhưng 9 năm qua anh sống bằng nghề nuôi bò 
sữa, với thu nhập 70 - 80 triệu đồng/tháng, vượt xa 10 lần so với thu nhập của anh tại Hà 
Nội. 

“Nhờ sự hỗ trợ bền vững của công ty từ vốn, đất đai, nguồn thức ăn, cập nhật 
những kiến thức chăn nuôi bò khiến chúng tôi thấy không còn cơ hội đổi đời nào tốt và 
bền vững hơn nghề nuôi bò”, anh Huấn chia sẻ. 

Đây chỉ là hai trong số gần 600 trang trại chăn nuôi, với tổng số 23.000 con bò ở 
Mộc Châu đã, đang và sẽ được hưởng lợi từ chính sách phát triển đàn bò sữa của tỉnh Sơn 
La, huyện Mộc Châu nói chung và của Công ty Mộc Châu Milk nói riêng. 

COI NÔNG DÂN LÀ TRÁI TIM CỦA NÔNG TRẠI 

Truyền thống 60 năm nay tại Nông trường Mộc Châu là dân làm gốc. Nông dân 
dựa vào công ty và ngược lại. Đó là câu đầu tiên ông Chiến khẳng định mỗi khi tiếp xúc 
với một ai đó ở vùng thảo nguyên này. 

“Nhìn thấy đàn bò sữa ngày một gia tăng, người nông dân thoát khỏi đói nghèo, 
kinh tế khá giả. Các thế hệ con cháu trong nhà không có ý định rời bỏ con bò. Tôi thấy họ 
tự hào về nghề của mình giống như tôi vậy”, ông Chiến khẳng định chắc nịch, họ cần 
phải nhìn thấy những quyền lợi sát sườn, lúc đó họ mới thực sự làm việc hết mình. 

Một điều ít người biết, cách đây 14 năm, Mộc Châu Milk là một trong số ít doanh 
nghiệp tiên phong thực hiện chính sách bảo hiểm vật nuôi và giá sữa cho nông dân 100%. 
Ý tưởng xuất phát từ việc công ty chứng kiến cảnh không ít hộ nông dân bị phá sản bởi 
thiên tai, dịch bệnh, giá cả bấp bênh mà không biết phải xoay xở như thế nào. Và đây là 
cách để công ty chia sẻ những rủi ro với người chăn nuôi, giúp nông dân tin tưởng, phát 
triển đàn bò, gắn bó lợi ích công ty. 

Chiến lược phát triển đàn bò sữa của tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu, đến năm 
2020 Mộc Châu Milk phải tăng số lượng đàn bò lên tới 35.000 con và đến năm 2030 có 
thể đạt 70.000 -100.000 con. Để giấc mơ “đại nông trường 100.000 con bò sữa” sớm trở 
thành hiện thực, Công ty Mộc Châu Milk quyết tâm giữ vững truyền thống “song kiếm 
hợp bích” với người nông dân. Đó là cái gốc nuôi sống Nông trường Mộc Châu mãi mãi. 
 

23. Hoàng Hưng. SƠN LA: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN VI PHẠM TỐ 
TỤNG / Hoàng Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 13/4/2018.- Số 30.- Tr.5. 
 

Giữa các bên xảy ra tranh chấp nhưng tòa án cấp sơ thẩm lại giải quyết việc 
dân sự là không đúng mà phải giải quyết theo trình tự vụ án dân sự, vì thế phải hủy 
quyết định sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định. 

Ngày 11/01/2017, Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã mở phiên họp 
công khai giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng đối với 
di chúc của ông Nguyễn Thanh Cao vô hiệu. Người yêu cầu là chị Nguyễn Thường 
Huyền (sinh năm 1990) và chị Nguyễn Bảo Thanh (sinh năm 2000), cùng trú tại thị trấn 
Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 
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Trong đơn yêu cầu, bản tự khai và biên bản làm việc, chị Nguyễn Thương Huyền 

và chị Nguyễn Bảo Thanh trình bày: Bà Nguyễn Thu Thủy kết hôn với ông Nguyễn 

Thanh Cao có hai con chung là Nguyễn Thương Huyền và Nguyễn Bảo Thanh. Năm 

2011, do có bất đồng nên bố mẹ hai chị là ông Cao và bà Thủy đã ly hôn. Chị Huyền, chị 

Thanh sống cùng mẹ là bà Thủy. 

Ngày 06/7/2016, ông Cao chết vì bệnh ung thư. Bà Võ Thị Yến là vợ hiện tại của 

ông Cao đã đưa ra bản di chúc của ông Cao được công chứng số 460 quyển số 01/TP/CC-

SCC/HĐGD, ngày 22/6/2016 tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Sơn La. 

Sau khi xem xét, chị Huyền và chị Thanh cho rằng bản di chúc được lập khi ông 

Cao không minh mẫn, bị chi phối bởi ý chí của người khác do: Ông Cao trước khi mất bị 

bệnh ung thư vùng hầu họng giai đoạn cuối, hạn chế về giao tiếp và năng lực hành vi dân 

sự; ông Cao sinh năm 1956, nhưng trong bản di chúc lại ghi là sinh năm 1960; cháu 

Nguyễn Võ Gia Hưng không phải là con đẻ của ông Cao nhưng lại được ghi là con đẻ và 

được nhận di sản thừa kế. 

Trong bản tự khai và biên bản làm việc, biên bản trình bày quan điểm người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Võ Thị Yến trình bày: Bà và ông Nguyễn Thanh Cao 

kết hôn với nhau từ năm 2012, có đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Sau khi 

kết hôn, tình trạng sức khỏe của ông Cao không tốt, trong khoảng thời gian đó không 

thấy con của ông Cao thăm hỏi, động viên ông. Đầu năm 2016, ông Cao phát hiện bị 

bệnh ung thư vòm họng giai đoại cuối. 

Ngày 22/6/2016, ông Cao đã lập sẵn di chúc và đề nghị bà đi cùng để công chứng. 

Tại Phòng công chứng số 3, ông Cao làm việc với Công chứng viên Hà Văn Lanh, 

bà không được tham dự, nhân viên phòng công chứng hướng dẫn bà làm phiếu yêu cầu 

công chứng. Cho đến trước khi mất, ông Cao vẫn đủ minh mẫn, việc lập di chúc là hoàn 

toàn dựa trên ý chí của ông Cao. Vì vậy, bà Yến yêu cầu giữ nguyên nội dung bản di 

chúc của ông Nguyễn Thanh Cao. 

Trong bản tự khai và biên bản làm việc, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

ông Hà Văn Lanh là công chứng viên trình bày: Ngày 22/6/2016, vợ chồng ông Nguyễn 

Thanh Cao và bà Võ Thị Yến có đến Phòng công chứng số 3 tỉnh Sơn La để yêu cầu 

công chứng di chúc của ông Nguyễn Thanh Cao. Khi đó, ông Cao đã đưa cho ông một 

bản di chúc đánh máy sẵn ghi các nội dung chủ yếu, do bản di chúc chưa đầy đủ về hình 

thức nên ông đã đánh máy lại di chúc cho ông Cao. Trực tiếp ông Cao ký vào bản di chúc 

đó. Khi làm việc chỉ có ông và ông Cao, bà Yến không có mặt. Nhân viên phòng công 

chứng là chị Hoàng Thị Hoa đã cho bà Yến viết phiếu yêu cầu công chứng. 

Tại Quyết định số 01/QĐNDS-ST, ngày 11/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện 

Mai Sơn đã quyết định: Văn bản công chứng số 460, quyển số 01/TP/CC-SCCHĐGD đối 

với di chúc của ông Nguyễn Thanh Cao do Công chứng viên Hà Văn Lanh soạn thảo 

ngày 22/6/2016, được công chứng ngày 22/6/2016, tại Phòng công chứng số 3, tỉnh Sơn 

La là vô hiệu. 

Ngày 18/01/2017, bà Võ Thị Yến kháng cáo với nội dung không nhất trí toàn bộ 

quyết định sơ thẩm. 

Ngày 21/4/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên họp phúc thẩm đối với 

yêu cầu kháng cáo của bà Võ Thị Yến. Hội đồng phiên họp phúc thẩm nhận định: 
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Về tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn đã giải quyết theo trình tự việc dân sự 

là không đúng trình tự tố tụng, không đúng với quy định của pháp luật. Bởi lẽ, chị 

Nguyễn Thương Huyền và chị Nguyễn Bảo Thanh đều không nhất trí với bản di chúc của 

ông Cao được công chứng số 460 và đề nghị tuyên bố văn bản công chứng là vô hiệu, bà 

Võ Thị Yến yêu cầu giữ nguyên hiệu lực của văn bản công chứng. Như vậy, giữa các bên 

đã xảy ra tranh chấp, khi đã có tranh chấp thì phải được giải quyết bằng một vụ án dân 

sự, theo quy định tại khoản 11 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 

39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Về nội dung: Cấp sơ thẩm xác định và tuyên bố văn bản công chứng do ông 

Nguyễn Thanh Cao lập là vô hiệu là chưa đủ căn cứ, bởi lẽ: Tại phiên họp phúc thẩm, bà 

Võ Thị Yến xuất trình giấy chứng minh nhân dân, thẻ ngành công an của ông Nguyễn 

Thanh Cao và sổ hộ khẩu đều ghi năm sinh của ông Nguyễn Thanh Cao là 1960. Công 

chứng viên Hà Văn Lanh thừa nhận có sai sót, nhầm lẫn về phần thủ tục, tuy nhiên, ông 

Lanh khẳng định khi đến phòng công chứng, ông Nguyễn Thanh Cao hoàn toàn tỉnh táo, 

minh mẫn và tự nguyện, không bị ai ép buộc. Việc sai sót, nhầm lẫn của công chứng viên 

không làm thay đổi nội dung cũng như bản chất của bản di chúc, ông Hà Văn Lanh cho 

rằng không cần thiết phải tuyên bố văn bản công chứng trên vô hiệu. 

Từ phân tích trên, cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã có những vi phạm về tố 

tụng và nội dung. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 375 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân 

dân tỉnh Sơn La quyết định hủy Quyết định sơ thẩm số 01/QĐVDS-ST, ngày 11/01/2017 

của Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn về việc: Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô 

hiệu. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La giải quyết lại vụ 

án theo quy định của pháp luật. 

Bà Võ Thị Yến cho biết, từ khi có quyết định phúc thẩm (từ ngày 21/4/2017) cho 

đến nay, Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn vẫn chưa đưa vụ việc ra giải quyết theo quyết 

định của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La. 
 

24. Xuân Tuấn. MẬN XANH “HÚT” KHÁCH, NGƯỜI TRỒNG THU TIỀN 

TRIỆU / Xuân Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/4/2018.- Số 89.- Tr.11. 
 

Vườn mận, vườn đào xanh mướt của bà con nông dân tỉnh Sơn La đã vào vụ 

thu hoạch. Tuy trái mận chưa chín, nhưng nhiều gia đình đã thu hoạch vì trái đang 

hút hàng, bán chạy như tôm tươi. 

Đầu tháng 4, trái mận còn nhỏ hơn cả chuôi dao và xanh lét, vậy mà bà con người 

Mông ở xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) đã hái đi bán. Những gian hàng dọc Quốc lộ 

6 bày la liệt các rổ mận. Khách du lịch tấp nập vào mua hàng. Không ai nghĩ, quả mận 

xanh lại được nhiều người mua đến thế. 

Giá bán 1kg mận dao động từ 25.000 - 35.000 đồng. Chị Dở - một người bán hàng 

ở xã Vân Hồ, chia sẻ, mận chưa chín nhưng nhà đang bí tiền tiêu với lại thấy bán giá 

cũng được nên hái mận mang bán. Mỗi ngày bán được vài chục cân là có tiền mua gạo, 

đóng học cho con... 

Thường thì cuối tháng 5 mận ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ mới chín. Năm nay, 

do nhu cầu mận xanh tăng cao, bà con vẫn sẵn sàng hái mận khi còn xanh. Anh Tráng A 

Cao - Bí thư Chi bộ bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, cho biết, hầu như hộ dân nào trong bản 
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cũng trồng mận. Nhà ít vài chục cây, nhà nhiều có vài trăm cây. Năm ngoái, giá mận lên 

cao, nhiều nhà thu được cả trăm triệu đồng. Năm nay, do dính trận mưa đá đầu mùa, 

nhiều diện tích mận bị ảnh hưởng nên ít ra hoa, trái. 

Đi qua các vùng trồng mận khác của tỉnh Sơn La như Bắc Yên, Thuận Châu, thành 
phố Sơn La, Mai Sơn... phóng viên cũng ghi nhận bà con các dân tộc Mông đã rục rịch 
hái mận bán. Với giá bán mận xanh trên 20.000 đồng/kg, lại dễ bán, nên nhiều gia đình 
đang coi là cơ hội tốt để bán sản phẩm. Bởi khi quả mận chín, nó chín rất nhanh, nếu 
không thu kịp sẽ bị thối và rụng nhiều. 

Ngoài cây mận, bà con nông dân nơi đây cũng đang khẩn trương thu hoạch đào. 
Giá đào bán khá cao 35.000 đồng/kg. 

Cây đào, cây mận đã mang lại khoản thu nhập không nhỏ cho bà con nông dân tỉnh 
Sơn La. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, hiện toàn 
tỉnh có 4.000ha mận, tập trung chủ yếu ở cao nguyên Mộc Châu, tổng sản lượng đạt hơn 
40.000 tấn mỗi năm. Mận hậu Sơn La nổi tiếng to ngon, đỏ mọng, ngọt giòn nhờ khí hậu 
và thổ nhưỡng ưu đãi. 
 

25. Hoa Thái. NGUỒN CƠN KHIẾN NGƯỜI MẸ KẾ Ở SƠN LA NHẪN TÂM 
PHA THUỐC DIỆT CỎ ĐẦU ĐỘC CON RIÊNG 6 TUỔI CỦA CHỒNG / Hoa 
Thái // Chuyện đời.- Ngày 14/4/2018.- Số 25.- Tr.3. 
 

Mấy ngày gần đây, vụ mẹ kế pha thuốc trừ cỏ trộn với phân đạm để đầu độc 
con chồng làm xôn xao vùng đất vốn bình yên ở miền Tây Bắc này. Vợ chồng mâu 
thuẫn, chồng thường xuyên đi làm xa đã khiến Lò Thị Pưng có những hành động 
dại dột, ngu muội. 

MỘT MÌNH ĐI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐỂ CHỒNG CÓ TRÁCH NHIỆM NUÔI CON 

Câu chuyện mẹ kế nhẫn tâm hạ độc con chồng khiến nhiều người quanh vùng ớn 
lạnh suốt mấy ngày qua. Được biết, trước khi hạ độc con chồng, Pưng và chồng đã “ly 
thân”. Bản thân người đàn bà này từng một mình đi làm đăng ký kết hôn để yêu cầu 
chồng có trách nhiệm nuôi con chung hai người. 

Thông tin về vụ việc trên, ngày 12/4, Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) 
cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ hành vi 
giết người đối với Lò Thị Pưng (31 tuổi, trú tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 
Sơn La). Nạn nhân là cháu Lò Văn Tuân (6 tuổi), con riêng của anh L.V.L. - chồng Pưng. 

Liên hệ trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Thịnh - Trưởng Công an xã Chiềng 
Khay cho biết: “Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng anh L. bố cháu Tuân lại rất 
ham chơi. Sau khi chia tay mẹ đẻ cháu Tuân, anh L. đã qua lại với Lò Thị Pưng, một cô 
gái cách nhà vài trăm mét. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà anh L. và Pưng không ra 
UBND đăng ký kết hôn”. 

Cuối năm 2016, Pưng sinh hạ một bé gái. Những tưởng, cô con gái nhỏ sẽ làm mái 
ấm của Pưng và anh L. thêm hạnh phúc, nhưng vài tháng sau, anh L. bắt đầu tỏ ra lạnh 
nhạt với Pưng. Hai vợ chồng thường xuyên bất hòa, cãi vã. Anh L. nghi ngờ Pưng không 
chung thủy, còn Pưng cũng thường xuyên đa nghi và nghĩ xấu về chồng mình. Mối quan 
hệ giữa hai vợ chồng ngày càng trở nên căng thẳng, mâu thuẫn xung đột dường như vào 
đường cùng, không hướng giải thoát. 

Hôn nhân không hạnh phúc, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Pưng và anh L. đã “ly 
thân” mỗi người ở một nhà. Pưng ôm con gái về ở với bố mẹ đẻ, anh L. đi làm xa, còn 
cháu Tuân ở với ông bà nội. 
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Sau khi chia tay, Pưng tìm mọi cách để kiện anh L. Trước đó Pưng đã cố tình ép 

anh L. ra UBND xã đăng ký kết hôn để chia chác đất đai, tài sản và trách nhiệm với con 

cái. “Pưng từng một mình ra UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn với anh L. để có căn 

cứ kiện anh L. có trách nhiệm nuôi con gái chung. Tuy nhiên, UBND xã yêu cầu nếu 

Pưng muốn làm thủ tục kết hôn phải có cả anh L. tự nguyện tới đăng ký”, ông Lò Văn 

Thịnh thông tin thêm. 
GÂY TỘI ÁC VÌ OÁN GIẬN CHỒNG 

Theo nội dung vụ việc, khoảng 14h chiều ngày 7/4, người dân phát hiện cháu Tuân 

ngã gục tại nhà bố mẹ Pưng, lúc này toàn thân cháu Tuân đã tím tái, miệng sùi bọt mép 

nên mọi người đã đưa cháu đi trạm xá xã cấp cứu. Tuy nhiên tới 17h cùng ngày, cháu 

Tuân đã tử vong. 

Trước những dấu hiệu bất thường, lực lượng công an xã nghi ngờ cháu Tuân bị đầu 

độc dẫn đến tử vong. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên Công an xã Chiềng Khay 

đã báo cáo Công an huyện Quỳnh Nhai điều tra vụ việc. 

Khoảng 20h tối cùng ngày, nghi ngờ chính người mẹ kế có liên quan trực tiếp đến 

vụ án này, đội điều tra Công an huyện Quỳnh Nhai đã mời Pưng về trụ sở công an xã để 

xác minh. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Pưng trở nên lì lợm một mực khai không biết 

gì vì đi chơi ở nhà hàng xóm từ sáng. 

“Ngồi trước các cán bộ điều tra, Pưng tỏ ra khá bình tĩnh, nét mặt không hề có biểu 

hiện sợ hãi. Thậm chí có lúc Pưng còn tỏ ra buồn rầu, thương tiếc con chồng và ngạc 

nhiên về vụ việc”, vị trưởng Công an xã Chiềng Khay thông tin. 

Tuy nhiên, trước lời khai từ nhân chứng là người hàng xóm nhà Pưng và 2 cháu bé 

chơi cùng cháu Tuân hôm đó, sau một ngày ngoan cố không chịu hợp tác với cơ quan 

điều tra, tới 11h trưa hôm sau (tức ngày 8/4), biết không thể chối cãi vòng vo mãi được, 

Pưng mới cúi đầu nhận tội. 

Theo đó, nhân chứng là người hàng xóm Pưng cho biết, Pưng không sang nhà 

người này chơi từ sáng như đã khai với cơ quan điều tra. Khoảng giữa trưa ngày xảy ra 

vụ việc, Pưng chỉ sang chơi một lúc thì người dân phát hiện cháu Tuân gặp nạn. 

Khai thác thông tin từ phía hai cháu bé chơi cùng cháu Tuân, cơ quan điều tra được 

biết, Pưng dụ dỗ Tuân và 2 cháu lên nhà Pưng chơi sẽ cho nhiều bim bim ăn. Thế nhưng, 

không như những gì Pưng nói, sau khi 3 đứa trẻ xuất hiện, Pưng bảo hai cháu bé đi chặt 

mía ăn ở vườn xa phía sau nhà, còn Tuân ở nhà chơi cùng con của Pưng (là em gái cùng 

cha khác mẹ với Tuân). 

“Pưng đã khuỵu gối và thừa nhận hành vi pha thuốc diệt cỏ và phân đạm vào nước 

để cháu Tuân uống. Như đã lên kế hoạch trước đó, sau khi Tuân uống xong, Pưng ngay 

lập tức chạy sang nhà hàng xóm chơi với mục đích tạo chứng cứ ngoại phạm về sự việc 

cháu Tuân trúng độc”, ông Thịnh cho biết. 

Tại cơ quan công an, khi được hỏi lý do tại sao lại nỡ ra tay với một đứa trẻ vô tội 

như vậy, đối tượng Pưng khai nhận do mâu thuẫn trước đây dồn nén, chồng cấm kỵ nhiều 

chuyện nên đâm ra bức xúc và giận chồng. Hơn nữa chồng Pưng thường xuyên bỏ nhà đi, 

không quan tâm đến vợ con và việc nhà nên Pưng đã nảy ra ý định dùng thuốc diệt cỏ 

cho cháu Tuân uống với mục đích là để cháu Tuân ốm đau dai dẳng, anh L. chồng Pưng 
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sẽ không bỏ nhà đi nữa. Nhưng không ngờ, sự việc lại đi quá giới hạn, khiến cháu Tuân 

tử vong. 

Giờ đây, Pưng đã vướng vào vòng lao lý, anh L. mất đi đứa con của mình, một gia 

đình tan vỡ. Tất cả bắt đầu từ một phút bồng bột không làm chủ được bản thân của Pưng. 




