




Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2018 1 

01. Nguyễn Hồng Sáng. NHƯ NGƯỜI MẸ, NGƯỜI CHỊ THÂN THƯƠNG / Nguyễn 
Hồng Sáng // Quân khu 2.- Kỳ 3.- Tháng 4/2018.- Số 989.- Tr.6. 
 

Hằng năm, cứ vào dịp đơn vị tiếp nhận huấn luyện chiến sỹ mới, công việc của những 
cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La lại bận rộn 
hơn. Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chị còn là những người bạn tâm 
giao, người chị thảo hiền, chăm lo đời sống của bộ đội. 

Ngày cuối tuần, mặc dù đã cuối giờ làm việc nhưng Trung úy quân nhân chuyên 
nghiệp Đèo Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung đoàn 754 không về nhà ngay mà 
tranh thủ cùng chị em hội viên đến từng phòng giúp chiến sỹ mới sửa chữa quân phục chuẩn 
bị cho tuần huấn luyện tiếp theo. Thấy chiến sỹ nào có biểu hiện ốm đau, mệt mỏi, bệnh “tư 
tưởng” do nhớ nhà, nhớ người thân, các chị ân cần khuyên nhủ, động viên. Theo chị Hằng, 
hằng năm, chiến sỹ mới nhập ngũ về các đơn vị thường vào đúng thời điểm giao mùa, nóng, 
lạnh, mưa nắng thất thường, cùng với thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt, trong 
khi cường độ huấn luyện cao, nên bộ đội dễ mắc các bệnh cảm cúm, viêm họng, đau mắt đỏ, 
đau xương khớp, dị ứng... tác động đến tư tưởng của chiến sỹ. Vì vậy, cán bộ, hội viên phụ 
nữ trung đoàn xác định, ngoài việc chăm sóc tận tình, chu đáo đời sống vật chất, tinh thần 
cho bộ đội, mỗi khi tiếp xúc với chiến sỹ, nhất là các bạn trẻ xuất thân trong gia đình cán bộ, 
công chức; sinh sống ở địa bàn thành phố; những chiến sỹ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt 
khó khăn, chị em đều dành thời gian nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, tâm sự, phân tích 
để chiến sỹ thấy rõ những điều hay, lẽ phải, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường 
quân đội, có động lực phấn đấu vươn lên. 

Cùng các đồng chí chỉ huy trung đoàn tham quan một vòng doanh trại, chúng tôi vào 
thăm “Câu lạc bộ cắt tóc thanh niên”. Nơi đây như một nhà văn hóa thu nhỏ, với hoạt động 
giáo dục truyền thống, các vị trí để sách, báo, tạp chí, ghế đá và đầy đủ các trang bị thiết yếu, 
như gương, lược, tông-đơ... như các hiệu cắt tóc ở thành phố. Thiếu tá Bùi Trọng Hiếu, Bí 
thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 754 cho biết, “Câu lạc bộ cắt tóc thanh niên” của đơn vị 
mang lại lợi ích thiết thực đối với cán bộ, chiến sỹ, giúp bộ đội tiết kiệm thời gian, chi phí; 
đồng thời tạo sự thống nhất, chính quy trong đơn vị, đúng với quy định của quân đội. Trong 
khuôn viên của câu lạc bộ, đơn vị còn bố trí hai chiếc máy khâu, một bàn là quần áo, phục 
vụ cho việc cắt may, sửa chữa quân phục cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, nội dung này 
giao cho hội phụ nữ trung đoàn đảm nhiệm. 

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đèo Thị Thúy Hằng chia sẻ, mặc dù cán bộ, chiến 
sỹ đơn vị được cấp phát quân trang theo số đăng ký, nhưng do quá trình học tập, huấn luyện 
không tránh khỏi hư hỏng, xuống cấp. Cùng với đó, sau một thời gian nhập ngũ, bộ đội 
thường có sự thay đổi về chiều cao, cân nặng, nên kích cỡ quần áo của một số đồng chí cần 
sửa chữa, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm chính quy, thống nhất. Chiến sỹ Lường Văn 
Diêm, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, quê ở bản Đứa Mòn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã (Sơn 
La) bộc bạch: “Cùng với sự quan tâm, chăm lo của chỉ huy các cấp, thì sự giúp đỡ nhiệt tình, 
sự chia sẻ ân cần của các hội viên phụ nữ đơn vị dành cho chúng tôi khiến mỗi người như 
thấy bóng dáng những người mẹ, người chị của mình nơi quê nhà, giúp vơi đi nỗi nhớ người 
thân, từ đó thêm vững tâm hơn trong quân ngũ”. Được biết, Lường Văn Diêm đã tốt nghiệp 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trước khi nhập ngũ là phóng viên tập sự của một báo ở 
địa phương. Mong muốn của Diêm là được phục vụ lâu dài trong quân đội. 

Trước khi chia tay cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 754, chúng tôi không khỏi ấn tượng 
khi được nhận từ tay Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đèo Thị Thúy Hằng một cốc nước 
ấm nóng, thoang thoảng mùi thơm. Chị Hằng chia sẻ: “Nước uống phục vụ bộ đội hằng ngày 
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đều do chị em tự tay đun nấu bằng các loại thảo dược có sẵn, như rễ đinh lăng, lá cơm nếp, 
cây mỏ quạ, cây lạc tiên, lá vối, vừa ngon, vừa góp phần nâng cao sức khỏe bộ đội. Sự quan 
tâm đó đều xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của các chị em hội viên và là những việc làm 
thiết thực mà chị em muốn thay mặt những người mẹ, người chị nơi quê nhà chăm sóc, giúp 
đỡ chiến sỹ”.  
 

02. Quốc Định. VƯỜN HOA LAN VẠN NGƯỜI MÊ TRỊ GIÁ TIỀN TỶ Ở CAO 
NGUYÊN MỘC CHÂU / Quốc Định // Trang trại Việt.- Tháng 4/2018.- Số 82.- Tr.67. 
 

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, trong đó có nhiều loại lan 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 được thừa hưởng sở thích đó từ nhỏ... 

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

“Tôi làm vườn hoa để thỏa mãn niềm đam mê của bản thân, chứ 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 đến đây 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 
phong lan. Sau đó bà mở rộng dần, hiện vườn hoa rộng trên 2.000m2, lúc cao điểm khu vườn 
của bà 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: 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 
mới vào nghề, tôi chưa có kinh nghiệm trồng nên nhiều giỏ hoa lan bị chết khô, nhất là lan 
hồ điệp. Sau những lần hoa lan chết, tôi lại tìm ra được nguyên nhân và lại thêm một lần 
kinh nghiệm. Sau này, tất cả các loại hoa, kể cả phong lan trong vườn  đều được chăm sóc 
một cách bài bản, cây nào cây nấy xanh tốt, hoa bung nở rực rỡ”. 

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 được miễn phí. 

Hiện nay, vườn hoa của bà Lan được rất nhiều khách đam mê hoa lan, hoa hồng đến 
thăm quan, mua về chơi, nhất là khách hàng ở các tỉnh miền xuôi. Chỉ tính tiền bán hoa, mỗi 
năm bà Lan cũng thu về hàng trăm triệu đồng. “Mình vừa chơi hoa, vừa kiếm ra tiền, lấy số 
tiền đó quay lại chăm hoa nên càng có động lực...”  - bà Lan chia sẻ. 
 

03. Kiều Thiện. SƠN LA: NHIỀU GIẢI PHÁP KÍCH CẦU NÔNG THÔN MỚI / Kiều 
Thiện // Trang trại Việt.- Tháng 4/2018.- Số 82.- Tr.64-65. 
 

Cốt lõi của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chính là 
xây dựng nông nghiệp - nông thôn hiện đại, nông dân no ấm. Vì thế, đồng thời với quá 
trình đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng cho tam nông, tỉnh Sơn La luôn chú trọng xây 
dựng vùng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng chuỗi liên kết - ông 
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Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao đổi với phóng viên Trang trại 
Việt về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

CHỈ RA LỢI THẾ ĐỂ ĐẦU TƯ ĐÚNG HƯỚNG 

Sơn La vốn là tỉnh đặc biệt khó khăn. Quỹ đất sản xuất vốn đã hạn chế bởi địa hình 
chia cắt hiểm trở, nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau, sau khi thực hiện Dự án Di dân tái định 
cư Thủy điện Sơn La với gần 13.000 hộ phải di dời và tái định cư nội tỉnh thì quỹ đất sản 
xuất càng trở nên khan hiếm. Nhưng Sơn La đã nỗ lực hơn bao giờ hết, đi tắt đón đầu, biến 
khó khăn thành lợi thế, biến thách thức thành thời cơ, tạo nên bộ mặt tam nông khởi sắc 
nhanh và mạnh. 

Nhiều tiểu vùng khí hậu, tỷ lệ đất dốc cao chính là khó khăn của nông nghiệp Sơn La 
trong bao năm qua giờ đây đã từng bước trở thành thế mạnh. Đất dốc nếu cứ trồng cây ngắn 
ngày thì không chỉ thu nhập thấp mà còn gây hỏng đất bởi sự xói mòn, bạc màu hóa và Sơn 
La đã quy hoạch thành những vùng cây ăn quả lâu năm, cây công nghiệp, trang trại chăn 
nuôi có giá trị kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với phương pháp sản xuất trước đây. 

Những tiểu vùng khí hậu lạnh giá khắc nghiệt như: Mộc Châu, Vân Hồ, vùng cao Bắc 
Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Phù Yên, Mường La... vốn từ trước tới nay “nổi 
tiếng” là nghèo bởi “nuôi con gì cũng chết, trồng cây gì cũng khó” thì bây giờ lại thành 
những mũi nhọn kinh tế với nhiều nông sản hút khách: Chè Mộc Châu, chè Vân Hồ, táo sơn 
tra Bắc Yên, rau sạch Mộc Châu, hoa lan nhiệt đới... 

Nói về việc “biến khó thành thuận”, lão nông Lò Văn Bun - một trong những nông 
dân giỏi nhiều năm liền của bản Noong Lào (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu), bảo: Chính 
Nhà nước chỉ ra cho dân Chiềng Pha chúng tôi lợi thế về cây chè và cây cà phê. Dưới cái 
chân đèo Pha Đin lạnh giá và cằn khô này, bao năm qua, nông dân chúng tôi cứ nghèo khổ 
mãi vì không biết trồng cây gì, nuôi con gì để thoát nghèo. Thế nhưng mấy năm gần đây, 
vùng đất này đã có nhiều tỷ phú nhờ trang trại cây ăn quả, cây công nghiệp. Vừa qua, sản 
phẩm chanh leo của vùng đất này đã được xuất khẩu ra nước ngoài rồi đấy”. 

Một trong những nông dân chấp nhận đớn đau vì khát vọng làm giàu từ nông nghiệp ở 
vùng đất khô khát - xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn - ông Hoàng Văn Chất, thì bảo: Chiềng 
Ban ngày xưa, cứ đến mùa ban nở trắng rừng là ai cũng sợ vì lúc ấy cái đói giáp hạt đeo 
đẳng, hành hạ con người. Tôi không muốn mình bị đói nên mạnh dạn vay tiền Nhà nước để 
đầu tư trồng mía. Tưởng mình bứt phá được lên, ai ngờ mía chết hết vì khô, rét, thế là đi tù 
vì nợ nần. 

Ra tù vào đúng thời điểm vùng đất khô cằn Chiềng Ban được quy hoạch thành vùng 
kinh tế trọng điểm với mũi nhọn là cây công nghiệp, cây ăn quả có múi, ông Chất lại tiếp tục 
nuôi chí làm giàu. Nhờ đi đúng hướng nên cũng chính trên mảnh đất xưa với nghề nông từng 
gây nên lao lý, chỉ trong vòng chục năm tái đầu tư, ông Chất trở thành một trong những tỷ 
phú lớn nhất vùng với trang trại cây ăn quả có múi. Thành công ấy còn đưa gia đình ông 
thành gia đình làm dịch vụ nông nghiệp có uy tín đến nỗi “tuy không phải làm giám đốc, 
quan chức gì nhưng ít khi ai thấy tôi ở nhà bởi nông dân nhiều nơi đón về giúp họ phát triển 
trang trại hiệu quả cao. Bây giờ ở nhiều nơi mà trước đây đất bỏ hoang hóa lại thành những 
trang trại thu bộn tiền vì ở đó Nhà nước đã chỉ rõ nên nuôi con gì, trồng cây gì, trồng như thế 
nào…” - ông Chất tự hào khoe. 

HỖ TRỢ TỐI ĐA ĐỂ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA 

Sau nhiều quyết sách quan trọng được chỉ đạo triển khai quyết liệt, thế trận hàng hóa 
nông sản của Sơn La đã lộ rõ nhiều mũi nhọn đáng kể: Diện tích cây sắn với tính chất là 
nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tinh bột sắn và xuất khẩu sang thị trường các 
nước lân cận đã lên tới hơn 32.100ha, sản lượng hàng năm đạt gần 377.000 tấn. Cây mía đạt 
hơn 8.000ha với sản lượng mỗi năm xấp xỉ 530.000 tấn. Điều đặc biệt là ngay trong những 
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năm ngành mía đường khó khăn như 2018 này thì ở Sơn La, việc thu mua, chế biến mía 
đường vẫn được quan tâm. Nhà máy chế biến chạy hết công suất, thu mua với giá cả ổn định, 
nông dân tiêu thụ được nông sản nên rất yên tâm. 

Cây chè, cà phê ở Sơn La không chỉ giữ vững được thương hiệu mà ngày càng phát 
triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện, diện tích cây cà phê đã lên tới hơn 13.000ha; diện 
tích chè trên 4.500ha. Các cơ sở chế biến 2 loại nông sản này ngày càng nhiều và được quan 
tâm đầu tư nâng cấp, đáp ứng tiến độ thời vụ thu hoạch cũng như bảo vệ thương hiệu chè, cà 
phê trên đất Sơn La. 

Từ một địa phương mới chỉ vài chục năm trước, mỗi ngày phải nhập rau từ Hà Nội lên 
để lấy rau xanh hàng ngày thì bây giờ, Sơn La đã có hơn 7.100ha rau, chủ yếu được sản xuất 
theo phương pháp VietGAP. Sản lượng rau xanh hàng năm của Sơn La đạt hơn 92.000 
tấn/năm. Không chỉ chủ động rau xanh cho sinh hoạt hàng ngày, Sơn La còn cung cấp lượng 
rau xanh khá lớn về Hà Nội, Hòa Bình và nhiều tỉnh miền xuôi. Rau sạch của Sơn La đã có 
mặt trong nhiều siêu thị của Hà Nội. 

Đặc biệt, nếu như trước đây khoảng một thập niên, hầu hết nông sản của Sơn La mới 
dừng ở mức quảng canh, nhỏ lẻ, nội tiêu trong tỉnh thì những năm gần đây, nhiều thương 
hiệu hoa quả: Chanh leo, xoài tròn, xoài hôi, nhãn Sông Mã, bơ Mộc Châu, táo sơn tra Bắc 
Yên... đã bay xa sang cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Diện tích cây ăn quả của 
Sơn La đạt gần 43.000ha, chiếm 15% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh với sản lượng 
hàng năm lên tới gần 200.000 tấn quả tươi. 

Không chỉ chỉ rõ lợi thế, quan tâm hỗ trợ đầu tư mà cấp ủy, chính quyền các cấp ở 
Sơn La còn chú trọng giải quyết đầu ra cho nông sản, giúp nông dân yên tâm sản xuất, đảm 
bảo tăng trưởng thu nhập. Chủ trương đầu tư phát triển công nghệ chế biến nông sản tại chỗ 
và liên kết để tiêu thụ hàng hóa theo hướng xuất khẩu của Tỉnh ủy Sơn La được triển khai rất 
bài bản. Hàng chục nhà máy chế biến nông sản các loại được thu hút đầu tư xây dựng trên 
nhiều địa bàn của tỉnh: Nhà máy chế biến cao su (Thuận Châu), Nhà máy mía đường và tinh 
bột sắn (Mai Sơn), Nhà máy chế biến sữa, chè, hoa quả (Mộc Châu, Vân Hồ)... 

Bên cạnh đó, nhiều giấy chứng nhận mã vùng, hàng chục chỉ dẫn địa lý, hàng chục đề 
án xuất khẩu nông sản đã và đang được thực hiện một cách quyết liệt. Nói như nông dân giỏi 
Đặng Đình Thị ở xã nông thôn mới - Chiềng Ban: Bây giờ làm nông dân sướng như làm ông 
chủ. Tỉnh lo hướng dẫn từ cách làm tới khâu tiêu thụ. Đến cả công nghệ tưới ẩm, phương 
pháp bón phân cho cây, cách thu hái quả... cũng được tỉnh, huyện quan tâm thì đúng là 
chúng tôi đã trở thành những chủ nhân thực sự của nông thôn mới rồi. 
 

04. Vì Định. SỨC DÂN TRÊN NHỮNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở MƯỜNG CHÙM / 
Vì Định // Trang trại Việt.- Tháng 4/2018.- Số 82.- Tr.44. 
 

Làm đường giao thông nông thôn là nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở 
xã Mường Chùm (Mường La, Sơn La). Nhiều bà con tham gia đóng góp tiền của, ngày 
công, hiến đất... làm nên những tuyến đường bê tông nối dài, đáp ứng nhu cầu đi lại, 
sản xuất của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đất nhiều gian khó này. 

NHÂN DÂN HĂNG HÁI LÀM ĐƯỜNG 

Trở lại Mường Chùm, điều dễ nhận thấy là những con đường đất gồ ghề sỏi đá, mùa 
mưa lầy lội, mùa khô bụi bẩn... đã được bê tông kiên cố, sạch đẹp, nối dài đến khắp các bản, 
tới từng hộ dân. 

Mường Chùm có 27 bản, trên 1.500 hộ, đến nay đường vào các bản phần lớn đều 
được bê tông hóa, có thể đi lại được bốn mùa. Có được thay đổi này là nhờ sự đồng tâm, 
đồng lòng của nhân dân Mường Chùm trong phong trào làm đường giao thông nông thôn. 
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Anh Lò Văn Văn - Trưởng bản Chang tâm sự: Cả bản có 62 hộ, với hơn 262 khẩu, 
100% làm nông nghiệp. Trước đây, đường vào bản là con đường đất, nhiều rãnh nước cắt 
qua, mùa khô đi lại đã khó, mùa mưa đành bó tay. Ngô, sắn đến mùa thu hoạch phải làm túp 
lều tạm để lại trên nương, vì không chuyển về được. Thương nhất là các em học sinh, mùa 
mưa phải lội bùn đến lớp, quần áo lúc nào cũng nhem nhuốc bùn... 

Từ khi Nhà nước có phong trào xây dựng nông thôn mới, bản đã tổ chức họp lấy ý 
kiến nhân dân, phát động bà con đóng góp tiền của, ngày công kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà 
nước để làm đường giao thông vào bản. Với sự chung sức của bà con, chưa đầy 1 tháng, 
tuyến đường dài hơn 2km từ đường lớn vào bản đã nhanh chóng hoàn thành. 

Từ phong trào của bản Chang, các bản khác trong xã cũng tích cực hưởng ứng làm 
đường giao thông nông thôn. Ông Quàng Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Mường Chùm chia 
sẻ: “Cái được lớn nhất trong phong trào làm đường giao thông nông thôn là đem lại cho bà 
con những con đường mới, đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận tiện. Ngô, sắn không còn bị 
ép giá, ngược lại có người đến thu mua tận nơi, con lợn, con gà nuôi được đều bán ra tiền. 
Một số bản đã xây dựng quy chế quản lý và bảo quản các tuyến đường, đưa vào quy ước, 
hương ước của bản và vận động người dân chấp hành”. 

CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM 

Mường Chùm là địa bàn có nhiều đồi núi với độ dốc lớn, dân cư sống rải rác, cơ sở hạ 
tầng giao thông còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông 
nghiệp; trình độ dân trí thấp... Tuy vậy, theo ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch UBND 
huyện: Xét trên những tiêu chí đã đạt được, năm 2018 Mường La quyết định chọn Mường 
Chùm làm xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện. Tuy còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ 
nhưng với sự quyết tâm và sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân các dân tộc, Mường Chùm 
sẽ bứt phá về đích nông thôn mới trong năm nay. 

Đến nay, các tuyến đường giao thông nông thôn nội bản, ngõ xóm ở Mường Chùm đã 
cứng hóa được 16/38km, đạt 42,5% chỉ tiêu. Xã đã đạt 14/19 tiêu chí và 41/49 chỉ tiêu nông 
thôn mới và đang cố gắng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối 2018. 
 

05. Vì Văn Định. NÔNG DÂN ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG NHỜ BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TỰ NGUYỆN / Vì Văn Định // Trang trại Việt.- Tháng 4/2018.- Số 82.- Tr.43. 
 

“Khi về già, người ta chỉ muốn được an nhàn, vui với con cháu, chứ kham sao 
được công việc, nhưng không vì thế mà phụ thuộc vào con cái. Nghĩ vậy, tôi quyết định 
tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến giờ cũng được hưởng lương hưu như 
cán bộ Nhà nước” - bà Phạm Thị Nhung, ở tổ 5 (phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La) tâm sự. 

Tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ năm 2016 đến nay, hàng tháng bà 
Nhung lĩnh về hơn 3 triệu đồng, một khoản tiền đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình. 
Bà Nhung kể: “Trước đây, tôi từng là giáo viên nhưng do hoàn cảnh gia đình nên đã bỏ 
nghề. Khi con cái trưởng thành mới tính đến khoản lương hưu cho riêng mình nhưng do thời 
gian công tác và số tiền để hưởng lương theo bảo hiểm chưa đủ nên tôi chuyển sang đóng 
bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến nay, tôi đã được hưởng lương hưu với mức xấp xỉ 3 triệu 
đồng/tháng”. 

Hiện, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được rất nhiều người quan tâm, đây là loại hình 
bảo hiểm mà mỗi người lao động đều có thể tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng 
phù hợp với thu nhập cá nhân, để được hưởng lương theo bảo hiểm xã hội khi về già. 

Nói về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bà Tòng Thị Toàn (sinh năm 1960), ở tổ 8 (phường 
Quyết Thắng, thành phố Sơn La) cho hay: Trước bà làm công nhân cho Công ty Môi trường 
đô thị Sơn La. Cách đây 7 - 8 năm, bà bất ngờ bị bệnh tim, phải nghỉ việc về nhà chữa bệnh 
dù chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Được biết nếu đóng đủ năm bảo hiểm vẫn được hưởng chế độ hưu 
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trí và thế là bà Toàn quyết định chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến năm 
ngoái, thời gian đóng bảo hiểm của bà đã đủ 20 năm, hiện mỗi tháng bà Toàn lĩnh về gần 3,5 
triệu đồng tiền lương. 

LỢI ÍCH THIẾT THỰC 

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất cần thiết đối với mỗi gia đình, đặc biệt là 
người lao động và nông dân khu vực nông thôn... giúp người dân có thể tích lũy, hưởng 
lương hưu khi về già, hạn chế phụ thuộc vào con cái, đặc biệt là đối với những lao động 
không có việc làm ổn định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh xã 
hội. 

Tuy nhiên, hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít, do nhiều 
nguyên nhân, đối tượng tham gia chủ yếu là người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, không đủ thời gian công tác nên mới tham gia tiếp để được hưởng lương hưu. Số 
người trong độ tuổi lao động tự nguyện tham gia còn hạn chế. Phần lớn người tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện đều ở thế bị động, do hiểu biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít, 
rất nhiều người không hiểu được bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có lợi gì cho đến khi được cơ 
quan bảo hiểm tư vấn. 

Là người thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền về chế độ chính sách, trong đó có 
bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Quàng Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND phường Tô Hiệu 
(thành phố Sơn La) cho biết: Về lâu dài, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm rất 
thiết thực đối với mỗi người dân. Hiện nay, người già có lương hưu chiếm tỷ lệ rất thấp, họ 
đều hết độ tuổi lao động, chủ yếu sống dựa vào con cháu hoặc tài sản tích lũy nhưng điều 
này không bền vững. Trước thực tế đó, hiện tại bảo hiểm xã hội tự nguyện là phương tiện 
hữu hiệu nhất giúp người dân hưởng lương hưu khi về già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, 
nâng cao chất lượng cuộc sống.  
 

06. Nguyễn Văn Chiến. “VÀNG TRẮNG NẢY MẦM”, DÂN SƠN LA VUI NHƯ TẾT / 
Nguyễn Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 4/2018.- Số 82.- Tr.42. 
 

Những dòng mủ trắng xuất hiện mỗi năm một nhiều như “liều thuốc an thần” 
cho người dân góp đất trồng cao su ở Sơn La. Những nghi ngờ, lo lắng của không ít 
người dân về loại “vàng trắng” này đang dần được thay bằng niềm tin và hy vọng vào 
một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, bởi diện tích cao su đưa vào khai thác năm sau cao hơn 
năm trước. 

Cao su được đưa vào trồng trên đồng đất Sơn La bắt đầu từ năm 2007 và phát triển nở 
rộ “như hoa mùa xuân” cho đến năm 2010. Chủ trương trồng cao su của Sơn La thời điểm đó 
sớm đi vào lòng dân, được nhân dân ủng hộ, nhất trí cao, tạo nên phong trào người người 
góp đất, nhà nhà góp đất trồng cao su. 

Nói như ông Võ Nhật Duy - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, nếu 
không có sự đồng thuận của đại đa số người dân thì khó có thể trồng được diện tích cao su 
lớn như vậy. Trước khi đưa cao su vào trồng ở Sơn La, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã tiến 
hành khảo sát, nghiên cứu địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Nhận thấy địa hình, đất đai 
ở Sơn La hoàn toàn phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cao su nên Tập đoàn Cao su 
Việt Nam mới mạnh dạn đầu tư trồng với diện tích lên đến 6.000ha cao su như hiện nay. 

“Năm 2016, Công ty Cổ phần Cao su Sơn La đã đưa gần 150ha cao su vào khai thác 
mủ, đánh dấu bước phát triển mới của cao su Sơn La; đồng thời xóa đi nỗi nghi ngờ, lo lắng 
của một số cán bộ, người dân về khả năng cho mủ của cây được xem là “vàng trắng” này” - 
ông Duy cho hay. 

Anh Lò Văn Thông, công nhân Nông trường Châu Quỳnh thuộc Công ty Cổ phần Cao 
su Sơn La, vui vẻ cho biết: “Đến giờ tôi vẫn nhớ như in nét mặt vui mừng, phấn khởi của 
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anh em công nhân tại thời điểm những dòng mủ trắng đầu tiên tuôn chảy. Gia đình tôi có 
hơn 1ha đất trồng ngô, sắn, thu nhập vừa thấp, vừa không ổn định; được cán bộ vận động, tôi 
mạnh dạn góp đất trồng cao su. Tháng 8/2016, tôi và nhiều công nhân khác trong nông 
trường được giao phần cây cao su để cạo mủ. Tôi như vỡ òa niềm vui khi tự tay cạo và 
chứng kiến những bát mủ trắng đầy ắp”. 

Ông Võ Nhật Duy cho biết thêm: Nếu như năm 2016, diện tích cao su đưa vào khai 
thác mủ mới đạt gần 150ha, thì sang năm 2017, diện tích cao su cho mủ đã tăng lên hơn 
900ha. Để nâng cao hiệu quả khai thác, công ty tiến hành chia phần cây, ban hành quy chế 
giao nhận khoán phần cây, đặc biệt ưu tiên cho những hộ đã có đất góp và đưa vào khai thác. 

“Từ khi đưa vào khai thác mủ đến nay, năm nào công ty cũng vượt chỉ tiêu về sản 
lượng mủ Tập đoàn Cao su Việt Nam giao. Năm 2017, công ty thu hơn 470 tấn mủ quy khô. 
Năm 2018, công ty sẽ đưa thêm gần 1.700ha cao su vào khai thác, tạo việc làm, thu nhập cho 
hàng trăm công nhân” - ông Duy thông tin. 

“Năm 2017, thu nhập bình quân của công nhân cạo mủ Công ty Cổ phần Cao su Sơn 
La đạt hơn 2,3 triệu đồng/người/ tháng. Khi toàn bộ diện tích cao su đưa vào khai thác, chắc 
chắn thu nhập của công nhân và người dân góp đất trồng cao su sẽ nâng lên. Đặc biệt, khi 
nhà máy chế biến công suất 9.000 tấn mủ cao su/năm của công ty đang được xây dựng tại 
huyện Thuận Châu đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương” - ông 
Duy khẳng định.  
 

07. Minh Quân. ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SƠN LA LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2018 - 2023: CÔNG 
ĐOÀN SƠN LA GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH NHÀ NGÀY CÀNG GIÀU MẠNH, 
VĂN MINH / Minh Quân // Tạp chí Lao động và công đoàn.- Tháng 4/2018.- Số 639.- 
Tr.63-64. 
 

Trong 2 ngày 4 - 5/4/2018, với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại 
hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra và thành công tốt đẹp, với 
sự có mặt của 245 đại biểu chính thức đại diện cho 75.000 đoàn viên, công nhân viên chức 
lao động trong tỉnh. Các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh; Trần Văn Thuật, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặng Ngọc 
Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam đã tới dự Đại hội. 

Cùng với sự phát triển về số lượng, trên 75.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao 
động (tăng hơn 5.000 người so với đầu nhiệm kỳ), trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, 
tay nghề của đoàn viên, công nhân viên chức lao động Sơn La nhiệm kỳ qua đã được nâng 
lên rõ rệt. Trong đó, 90,8% tốt nghiệp phổ thông trung học, 76,5% được đào tạo nghề, 27% 
có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học. Mặc dù còn băn khoăn, lo lắng về việc làm, thu 
nhập, nhà ở, nhà trẻ và việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; song, đại đa 
số đoàn viên, công nhân viên chức lao động của tỉnh dưới mái nhà chung của tổ chức công 
đoàn luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; có ý thức trách nhiệm, năng động, 
sáng tạo, khắc phục khó khăn trong sản xuất, công tác và cuộc sống để phấn đấu hoàn thành 
nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, tích cực thực 
hiện cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Xác định rõ chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn 
viên, công nhân viên chức lao động, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Sơn La đã thực 
hiện tốt công tác tham gia ý kiến xây dựng nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước và cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là 
các vấn đề liên quan đến người lao động như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh 
lao động... và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành liên quan đến pháp luật lao động, 
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Luật Công đoàn, các cơ chế, chính sách của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, 
người lao động... Nhiều đề xuất của các cấp công đoàn đã được tiếp thu, góp phần quan 
trọng vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. 
Các cấp công đoàn tỉnh cũng tích cực tham gia, phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh 
trong việc sắp xếp, đổi mới hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và chuyển đổi các đơn vị 
sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, phương án giải quyết lao động dôi dư, hỗ trợ tạo 
việc làm cho công nhân lao động. 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
(Khóa X) về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài 
hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, Chương trình “Nâng cao chất lượng thương 
lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể” của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động người lao động và người sử dụng lao động thương lượng, ký kết thỏa 
ước lao động tập thể; phối hợp tổ chức hơn 300 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có 
tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 70 - 80%, trong đó loại A 17%; loại 
B 23%, loại C 32%. Hoạt động tư vấn pháp luật cho công nhân viên chức lao động tiếp tục 
được đẩy mạnh. 

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người 
sử dụng lao động triển khai bước đầu đạt hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở. Số lượng, 
chất lượng hội nghị cán bộ, công chức viên chức, hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ 
được nâng lên hàng năm, đảm bảo 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội 
nghị cán bộ, công chức viên chức, gần 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội 
nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc. 

Chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động và các hoạt động xã hội 
được xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp 
phần thực hiện có hiệu quả chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Các cấp 
công đoàn đã chú trọng thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, nâng cao “Chất 
lượng bữa ăn ca của người lao động”, các hoạt động trong “Tháng Công nhân” hàng năm, 
các thỏa thuận hợp tác về nâng cao phúc lợi cho đoàn viên giữa Tổng Liên đoàn với các tập 
đoàn kinh tế, ký cam kết thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên với một số doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Quỹ xã hội do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động và 
quản lý đã kịp thời ủng hộ, giúp đỡ, thăm hỏi, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao 
động có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa và xây dựng 177 nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức 
“Tết Sum vầy” cho 700 lượt đoàn viên, công nhân viên chức lao động; thăm và tặng quà các 
gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiên tai, hỏa hoạn với tổng số 
tiền và hiện vật trị giá 6.410 triệu đồng. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động 
tích cực hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” 
do Tổng Liên đoàn phát động với tổng số tiền 5.900 triệu đồng. Quỹ Quốc gia giải quyết 
việc làm được duy trì, quản lý với nguồn vốn 2.220 triệu đồng đã phát huy hiệu quả, giúp đỡ 
hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức lao động thêm việc làm, tăng thu nhập bình quân 1 
triệu đồng/người/tháng. 

Các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động trong nhiệm kỳ 
qua có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục là động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, từng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp của tỉnh. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với nhiều mô hình 
hay, cách làm mới, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác và sản xuất 
kinh doanh. Phong trào thi đua trong khu vực hành chính được nhiều đơn vị cụ thể hóa nhằm 
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đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước và chất lượng 
phục vụ nhân dân. Hoạt động các cụm, khối thi đua của các cấp công đoàn đã dần đi vào nề 
nếp. Hàng năm, toàn tỉnh có từ 3.500 đến 4.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được 
nghiệm thu và ứng dụng phục vụ vào công tác chuyên môn, sản xuất kinh doanh đạt hiệu 
quả. Trong nhiệm kỳ đã có 21 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo, 3 
cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 518 cá nhân được công nhận Chiến sỹ 
thi đua cấp tỉnh. Thông qua các phong trào thi đua đã có nhiều mô hình điểm, nhiều tập thể, 
cá nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước được các cấp, các 
ngành ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt công tác, song hoạt động 
Công đoàn Sơn La nhiệm kỳ qua vẫn tồn tại một số hạn chế mà Đại hội XIV đã thẳng thắn 
nhìn nhận, đó là: Chất lượng tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, đại diện bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động ở một số cấp công 
đoàn còn hạn chế. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với cơ quan 
chức năng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động có lúc, có nơi chưa 
kịp thời. Việc phối hợp xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập 
thể ở một số doanh nghiệp chất lượng chưa cao. Công tác tuyên truyền, nội dung còn dàn 
trải, chưa đa dạng về hình thức. Phong trào thi đua ở một số công đoàn cơ sở, công đoàn cấp 
trên cơ sở chưa phù hợp với thực tiễn;... 

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đồng thời kế thừa truyền thống 55 năm xây 
dựng và phát triển (1963 - 2018) và thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Đại hội 
Công đoàn Sơn La lần thứ XIV xác định rõ mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó 
chú trọng đẩy mạnh việc chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời 
sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu 
nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hiện tốt nhiệm vụ 
phát triển đoàn viên, đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đủ 
điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng tổ chức công đoàn các 
cấp vững mạnh, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIV. 

Để đạt được thắng lợi những mục tiêu đề ra, Liên đoàn Lao động Sơn La cũng như 

các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tranh thủ sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Tỉnh ủy Sơn La, các cấp ủy Đảng cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền, 

chuyên môn và các đoàn thể chính trị - xã hội đồng cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp để tổ 
chức tốt phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn và chăm lo lợi ích 
đoàn viên, người lao động. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy đó làm địa bàn hoạt động 

chủ yếu, lấy lợi ích đoàn viên làm phương châm hành động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện 
vọng của người lao động để chủ động tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở, 
qua đó tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công 
nhân viên chức lao động tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp 
phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Sơn La ngày càng giàu 
mạnh, văn minh. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La Khóa XIV, nhiệm kỳ 
2018 - 2023 gồm 39 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 

gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn, Ủy viên Ban 
Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa 
XIII tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La Khóa XIV. 
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08. Tương Mai. MỘC CHÂU VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO ĐẶC 
SẢN TRÀ / Tương Mai // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 12/4/2018.- Số 247.- Tr.3. 
 

Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với các 
điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp cho cây chè phát triển. Trải qua gần 60 
năm được trồng đại trà và phát triển với quy mô lớn, cây chè đã góp phần quan trọng 
trong đời sống của người dân ở đây. Các sản phẩm từ cây chè mang hương vị độc đáo 
của núi rừng Tây Bắc đang từng bước khẳng định vị trí trong nước và quốc tế. Nhờ có 
cây chè, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở đây ngày càng ổn định, khấm khá hơn. 

Nhân dịp Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III - 2018 và Lễ Kỷ niệm 60 năm 
ngày thành lập Nông trường Quốc doanh Mộc Châu (8/4/1958 - 8/4/2018), phóng viên có 
cuộc trao đổi xung quanh chủ đề này với ông Phạm Đức Chính - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ 
tịch UBND huyện Mộc Châu. 

PV: Thưa ông Phạm Đức Chính, xin ông có thể cho biết một số những nét khái quát 
về tiềm năng vùng chè Mộc Châu hiện nay? 

Ông Phạm Đức Chính: Hiện nay, vùng cao nguyên Mộc Châu có hơn 2.000ha chè 
với hơn 14 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã làm chè, tiêu biểu là Vinatea Mộc Châu, Công 
ty chè Cờ Đỏ, Chiềng Ve... Sản phẩm chè Mộc Châu có điểm khác biệt so với các vùng chè 
khác là được trồng ở độ cao 1.050m, ở nơi có băng tuyết và hương liệu khác biệt. 

Ý thức được việc phát huy tiềm năng thế mạnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, 
các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè trên cao nguyên Mộc Châu đã 
ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại từ khâu trồng đến chăm sóc chế biến theo tiêu chuẩn 
VietGap. Nhờ đó, đã đảm bảo nguyên liệu sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thông 
qua việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu chè Mộc Châu ngày càng có 
uy tín. Sản phẩm chè đa dạng về các mẫu mã chủng loại, chất lượng từng bước đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Sản lượng chè mỗi năm đạt hơn 30.000 tấn, với thị trường chủ yếu là xuất khẩu sang 
Đài Loan, các nước Trung Đông và một phần tiêu thụ tại các thị trường trong nước.  

PV: Như ông vừa nói, lượng chè Mộc Châu hiện nay chủ yếu là xuất khẩu. Vậy, địa 
phương đã có những chính sách gì nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xúc tiến thương 
mại, xuất khẩu sản phẩm chè sang thị trường ngoài nước? 

Ông Phạm Đức Chính: Phát triển cây chè theo hướng xuất khẩu cũng chính là hướng 
đi được huyện Mộc Châu chú trọng để phát triển bền vững cây chè trong những năm tiếp 
theo. Huyện đã thường xuyên giới thiệu các doanh nghiệp trên địa bàn quảng bá, giới thiệu 
tại các hội chợ, các chương trình xúc tiến thương mại do Bộ Công thương, UBND tỉnh tổ 
chức. Nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu sản phẩm tại Pháp, Anh, Qatar, Pakistan, 
Afghanistan và 1 số nước Trung Đông, được các thị trường đánh giá cao về chất lượng và 
mẫu mã.  

Vài năm trở lại đây, chúng tôi đã tích cực xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè 
Mộc Châu, xây dựng thương hiệu chè Shan tuyết và chè Ô long nhằm giới thiệu đến thị 
trường trong nước, quốc tế các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý và thương hiệu. Năm 2010, Chè 
Shan tuyết Mộc Châu đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. Sau 8 năm 
sản xuất và nâng cao chất lượng, sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu đã có mặt tại thị 
trường nước ngoài và là 1 trong 2 đối tượng đã được Cục Sở hữu trí tuệ đưa vào vùng đăng 
ký chỉ dẫn địa lý tại thị trường nước ngoài. 

Ngoài ra, việc tổ chức Hội trà cao nguyên Mộc Châu hằng năm tại chính mảnh đất cao 
nguyên này cũng là kênh thông tin cụ thể nhất nhằm giới thiệu sản phẩm chè đến khách hàng 
trong nước và quốc tế, tôn vinh những người làm chè trên cao nguyên Mộc Châu. 
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Vừa qua, trong Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III - 2018, chúng ta được vinh 
dự công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với chè Shan tuyết 
Mộc Châu tại Thái Lan. Đây sẽ là cơ hội để thương hiệu chè Mộc Châu bứt phá, vươn xa 
hơn nữa. 

PV: Xin ông cho biết tiềm năng phát triển và điểm nhấn của du lịch Mộc Châu? 
Ông Phạm Đức Chính: Là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, cao nguyên Mộc Châu có địa 

hình đa dạng, khí hậu ôn đới trong lành, cảnh quan đẹp, là điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng 
dành cho du khách. Mộc Châu đã được xác định là một trong những trung tâm du lịch trọng 
điểm Quốc gia nằm trong chiến lược phát triển du lịch vùng Tây Bắc. 

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2050/QĐ-TTg phê duyệt “Quy 
hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030”. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh Sơn La khơi dậy, phát huy thế mạnh về du 
lịch, xúc tiến mời gọi đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Mục tiêu phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu trở thành khu vực động lực phát 
triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản 
phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu, sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự 
nhiên cũng như bản sắc văn hóa các dân tộc. Đến với Mộc Châu, hướng đến chủ yếu là du 
lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, cân bằng lợi ích giữa cảnh quan, thiên nhiên, nông nghiệp gắn 
liền với du lịch bền vững. 

PV: Với tiềm năng phát triển như vậy, trong thời gian tới, chính quyền huyện Mộc 
Châu có những giải pháp, kế hoạch gì nhằm phát triển du lịch để xứng đáng với tiềm năng 
hiện nay? 

Ông Phạm Đức Chính: Hiện nay, quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu 
do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư đang được hoàn thành. Sau khi hoàn thành quy hoạch 
chung, các đơn vị sẽ tiến hành các công việc cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch 
được duyệt, với mục đích làm sao giữ được bảo tồn thiên nhiên và không phá vỡ cảnh quan. 

Chúng tôi sẽ xây dựng Mộc Châu thành một mắt xích quan trọng trong hành lang các 
khu du lịch phía Tây Bắc, cụ thể là Hà Nội - Khu du lịch hồ Hòa Bình - Khu du lịch Mộc 
Châu - Điện Biên Phủ, mở rộng kết nối tới tỉnh Hủa Phăn (Lào) tới khách du lịch trong 

nước, quốc tế. 
Không những vậy, với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, cây chè đã trở 

thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở cao nguyên Mộc Châu. Khi Khu du lịch Quốc gia 
Mộc Châu đang dần được hoàn thiện, thì những đồi chè trải dài ở đây sẽ trở thành dấu ấn đặc 
biệt với du khách gần xa khi đến vùng đất này. Vừa qua, huyện đã xây dựng quy hoạch để 
bảo tồn các khu đồng cỏ, đồi chè để phục vụ du lịch và xác định sẽ tạo mọi điều kiện cho 
người nông dân Mộc Châu tham gia làm du lịch. Trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu mỗi 
người dân Mộc Châu sẽ là một đại sứ du lịch để giới thiệu với bạn bè và du khách về cảnh 
đẹp, sản phẩm của Mộc Châu. Đặc biệt, với tiềm năng, lợi thế sẵn có cây chè sẽ là loại cây 
đa mục tiêu, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương và là sản phẩm hấp dẫn của 
khách du lịch. 

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này, và xin chúc Mộc Châu sẽ sớm trở thành 
một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với bạn bè gần xa. 
 

09. Sơn Thủy. THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU (SƠN LA): 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
PHÁT TRIỂN / Sơn Thủy // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 12/4/2018.- Số 247.- Tr.8. 
 

Sáng ngày 08/4/2018, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đã long trọng 
tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường Quốc doanh Mộc Châu, tiền  
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thân của các doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp như Công ty Cổ phần Giống 
bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk), Công ty Cổ phần Chè Mộc Châu... 

Sau khi thành lập nông trường hơn một năm, vào ngày 8/5/1959 Bác Hồ và đoàn đại 
biểu Chính phủ lên thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tại đây Bác nói chuyện với cán bộ, 
chiến sỹ nông trường và Người đã ghi tặng bốn câu thơ cho cán bộ, chiến sỹ Nông trường 
Mộc Châu: “Luôn cố gắng/ Khắc phục khó khăn/ Tiến lên thật hăng/ Làm tròn nhiệm vụ”. 

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến dâng hương tại di tích lịch sử, nơi 
Bác Hồ lên thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Nông trường Quân đội Mộc Châu, tại 
Tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

Vào đầu năm 1958, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Lào, được 
lệnh của Quân ủy Trung ương, 1.700 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 280, Sư đoàn 335, Trung 
đoàn 83 Quân tình nguyện Việt Nam đã về tập kết tại cao nguyên Mộc Châu. Ngày 
8/4/1958, Trung đoàn 280 nhận được lệnh của cấp trên chuyển sang xây dựng nông trường 
quân đội với nhiệm vụ chính trị: “Xây dựng cao nguyên Mộc Châu thành vùng giàu về kinh 
tế, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng”. 

Sau đó Nông trường Quân đội đổi thành Nông trường Quốc doanh Mộc Châu và đến 
nay đã được chuyển đổi, chia tách thành nhiều doanh nghiệp, gồm: Công ty Cổ phần Giống 
bò sữa Mộc Châu; Công ty Cổ phần Chè Mộc Châu; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 
Mộc Châu; Công ty Cổ phần Chè Cờ Đỏ Mộc Châu; Bệnh viện Nông nghiệp Mộc Châu; 
Công ty Dâu tằm tơ Mộc Châu; Công ty Cổ phần du lịch Công đoàn Mộc Châu. 

Từ một nông trường quốc doanh thời kỳ bao cấp đã chuyển đổi cơ chế quản lý mới, 
hình thành nhiều đơn vị kinh tế. Trong đó, phải kể đến Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc 
Châu đang phát triển rất năng động, là một trong bốn doanh nghiệp chuyên ngành chăn nuôi, 
chế biến sữa lớn nhất Việt Nam... 

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc 
Châu Milk) đánh dấu một chặng đường phát triển và gìn giữ nguồn sữa mát lành từ thảo 
nguyên Mộc Châu, tiếp tục khẳng định Mộc Châu Milk là thương hiệu sữa tươi được người 
tiêu dùng tin cậy và yêu thích trong nhiều năm qua. 

Mộc Châu Milk đã và đang lựa chọn con đường đi cho riêng mình để mang đến nguồn 
sữa sạch, chất lượng phục vụ người tiêu dùng trên khắp cả nước. Các sản phẩm sữa tươi của 
Mộc Châu Milk đảm bảo 100% tươi sạch, thơm ngon, sản xuất trên dây chuyền hiện đại của 
Tetra Pak (Thụy Điển). Các trang trại chăn nuôi bò sữa tại đây đều đạt tiêu chuẩn VietGAP, 
sản lượng đạt gần 80.000 tấn/năm với quy mô hơn 23.000 con bò sữa. 

Mộc Châu là vùng đất tuyệt vời nhất tại Việt Nam để chăn nuôi bò sữa với điều kiện 
thời tiết lý tưởng, là thế mạnh của Mộc Châu Milk mà không nơi nào có được. Từ vùng đất 
xanh tươi này, công ty luôn có trách nhiệm phát triển bền vững, gìn giữ thiên nhiên cùng với 
sự tập trung đầu tư cho hệ thống nhà máy, nâng cao kỹ thuật nuôi trồng để cung cấp cho thị 
trường những sản phẩm sữa tươi chất lượng và mát lành nhất. Với chặng đường 60 năm 
không ngừng nỗ lực, Mộc Châu Milk cũng như thế hệ những người dân Mộc Châu tự hào đã 
cùng nhau phát triển nên vùng nguyên liệu sữa tốt nhất Việt Nam, cung cấp đa dạng những 
sản phẩm sữa được người tiêu dùng yêu thích. 

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. Theo đó, Mộc Châu Milk là trung tâm đào tạo kỹ năng và chuyển giao công 
nghệ chăn nuôi cho người nông dân, giúp họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật để sản xuất, kết 
nối thị trường. 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 của mình. Với cam kết mang tới 
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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. 

Đặc biệt, người dân tại Tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu với khoảng 42 
hộ dân chăn nuôi bò sữa trên 69 hecta đã góp phần xây dựng kinh tế cho bà con phát triển, 
góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong đó tại Tiểu khu 
77 là một trong những trang trại nông trường nhận và nuôi giống bò sữa đầu tiên của Cuba 
tại Việt Nam. Mấy chục năm qua cuộc sống của bà con bao nhiêu đời, thế hệ đều tập trung 
vào chăn nuôi bò sữa và trồng chè là kinh tế mũi nhọn giúp bà con thoát nghèo. 

Theo hộ chăn nuôi bò sữa nhiều thế hệ, đã sống gắn liền với chính mảnh đất nơi đây 
ông Hoàng Văn Tuyến, 53 tuổi, thuộc Tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) 
chia sẻ: “Gia đình có tổng diện tích đất phục vụ canh tác nuôi bò gần 4 hecta để trồng ngô, 
trồng cỏ và trồng tất cả các thức ăn cho bò. Nuôi bò từ năm 1995, đầu tư vào chăn nuôi con 
bò thời gian rất dài, chăn nuôi về kinh nghiệm thực tế cần rất nhiều, từ mô hình nhỏ chuyển 
sang mô hình lớn nên đòi hỏi phải đầu tư nhiều về máy móc, chuồng trại, hệ thống chăn nuôi 
và nâng đàn lên, tăng đồng cỏ, thêm môi trường. Ban đầu khu này gần như hoang hóa, 
nhưng nhiều năm nay, các thế hệ chủ yếu đã sinh sống, chăn bò và trồng chè. Nguyện vọng 
của bà con nơi đây mong muốn mảnh đất này được giữ gìn ổn định góp phần phát triển chăn 
nuôi bò và trồng chè”. 

Không chỉ có sữa, 60 năm qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Mộc Châu được tách 
ra từ Nông trường Quốc doanh Mộc Châu đã đứng vững và phát triển, trong đó phải kể đến 
doanh nghiệp chè, tơ tằm, xây dựng... 

Buổi Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nông trường Quốc doanh Mộc Châu 
(8/4/1958 - 8/4/2018) diễn ra long trọng có sự tham dự của ông Vũ Văn Tám - Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, ông Lò Minh Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Sơn La, ông Hà Trung Chiến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, 
ông Phạm Đức Chính - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, ông Tạ Văn 
Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị - GTN Foods, ông Nghiêm Văn Thắng - Phó chủ tịch 
Hội đồng quản trị - GTN Foods, ông La Mạnh Tiến - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần 
Chè Việt Nam, ông Trần Công Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) và đại diện của các sở, ban, ngành tỉnh 
Sơn La và đặc biệt có đông đảo các cụ ông, cụ bà các thế hệ công nhân đã sống và gắn bó 
với Nông trường Mộc Châu qua nhiều thời kỳ thăng trầm. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nói, từ Nông trường Mộc Châu, mà 
tiền thân là cán bộ, chiến sỹ trong quân đội, nhiều thế hệ đã phát huy truyền thống, xây dựng 
Mộc Châu giàu đẹp. Trong đó các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp đều đã trưởng 
thành và phát triển, có các sản phẩm nổi tiếng, được người tiêu dùng tin tưởng. Thứ trưởng 
Tám mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng thương hiệu, ngày một phát triển, góp 
phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời thực hiện tốt 
chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường Quốc doanh Mộc Châu, 
nhiều các hoạt động có ý nghĩa khác cũng diễn ra tại thị trấn Nông trường Mộc Châu như: 
Hội thi hái chè, thi pha trà, hội thi văn nghệ, tham quan trang trại nuôi bò, du lịch trải 
nghiệm... 
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Bên cạnh đó, Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III năm 2018 cũng đã được tổ 
chức. Huyện Mộc Châu vinh dự đón nhận “Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đăng ký tại Thái 
Lan cho sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu”. 

Tại Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ III năm 2018, ông Phạm Đức Chính, Phó bí 
thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu cho biết, trên cao nguyên Mộc 
Châu hiện có hơn 2.000ha chè với sản lượng hàng năm khoảng 30 nghìn tấn. Các sản phẩm 
chủ yếu được xuất khẩu và tiêu thụ một phần ở trong nước. Hội trà cao nguyên Mộc Châu 
được tổ chức nhằm giới thiệu về các sản phẩm chè của Mộc Châu đến với khách hàng trong 
nước và quốc tế và tôn vinh những người làm chè của vùng đất nơi đây. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho bảy tập thể nói trên đã có 
nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Nông trường Quốc doanh Mộc Châu. 

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã đánh dấu một chặng 
đường phát triển và gìn giữ nguồn sữa mát lành từ thảo nguyên Mộc Châu, tiếp tục khẳng 
định Mộc Châu Milk là thương hiệu sữa tươi được người tiêu dùng tin cậy và yêu thích trong 
nhiều năm qua. 

Bên cạnh đặc sản chè, sữa Mộc Châu cũng đã khẳng định được hướng đi riêng cho 
mình khi mang tới người tiêu dùng trên cả nước nguồn sữa sạch, chất lượng, sản xuất trên 
dây chuyền hiện đại của Tetra Pak (Thụy Điển). 
 

10. M. Sơn. MƯA ĐÁ DỒN DẬP, THIỆT HẠI NẶNG / M. Sơn, M. Chiến, Toán 
Nguyễn // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 16/4/2018.- Số 76.- Tr.2. 
 

Sáng 15/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mộc Châu 
đã đi khảo sát, thống kê thiệt hại ban đầu do mưa đá gây ra trên địa bàn huyện vào ngày 
14/4. 

Ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Mộc 
Châu cho biết, mưa to kèm theo gió lốc và mưa đá đã xảy ra trên địa bàn huyện, tập trung 
chủ yếu tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Mường Sang và xã Tân 
Lập. Lượng mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn đã gây ra một số thiệt hại về sản xuất 
nông nghiệp và nhà ở của người dân. Không có thiệt hại về người 

Theo đó, mưa đá kèm theo gió lốc làm tốc mái, thủng, vỡ tấm fibro xi măng của 23 hộ 
dân trên địa bàn xã Tân Lập (trong đó, bản Phiêng Cành 20 hộ, bản Nộm Tôm 3 hộ). 

Về sản xuất nông nghiệp, mưa đá đã gây thiệt hại khoảng 903,5ha, trong đó, thiệt hại 
về cây mận, mơ 845ha. Mưa đá dài hơn nửa tiếng khiến nhiều vườn mận, vườn đào đang 
trong thời kỳ thu hoạch đổ ngả nghiêng, quả rơi rụng, dập nát hàng loạt. Những trái đào chín, 
mận xanh rụng đầy vườn. 
 

11. Quốc Định. ĐƯỢC KHUYẾN NÔNG “CẦM TAY CHỈ VIỆC”, MƯỜNG LA CÓ 
NHIỀU TRIỆU PHÚ / Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/4/2018.- Số 93.- 
Tr.10-11. 
 

Những năm gần đây, người dân huyện Mường La (Sơn La) đã tích cực tìm nhiều 
hướng thoát nghèo và làm giàu thành công nhờ áp dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ 
thuật sản xuất ở địa phương, đặc biệt là có sự hỗ trợ của lực lượng khuyến nông... 

NHIỀU MÔ HÌNH HIỆU QUẢ 

Việc phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp do cán bộ khuyến nông Mường La 
tuyên truyền, tập huấn đã đem đến nhiều hiệu quả thiết thực cho nông dân, góp phần giúp bà 
con thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm kinh tế theo hướng hàng hóa, nhờ đó đem lại hiệu 
quả kinh tế cao. 
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Đến thăm trang trại tổng hợp của ông Lò Văn Tiện, ở bản Pặt (xã Mường Chùm) - 
người đã mạnh dạn thay đổi cách làm và đã thành công, chúng tôi được ông chia sẻ: Trước 
đây, gia đình ông chỉ trồng ngô, sắn, nuôi vài con gà, phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày 
của gia đình là chính. Năm nào mưa thuận gió hòa, ngô, sắn mới được mùa, còn không thì 
mất mùa. Vào những tháng giáp hạt, gia đình phải ăn cơm độn, khó khăn chồng chất... 

“Từ ngày tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất do cán bộ khuyến nông xã, 
huyện tổ chức, được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt như: Nuôi trâu, bò phải chăn 
nuôi nhốt chuồng, trồng cây phải dùng phân bón, những cây trồng kém hiệu quả phải trồng 
thay thế bằng giống cây khác..., gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển trồng ngô, lúa sang trồng 
cây ăn quả, chăn nuôi cũng đẩy mạnh hơn trước” - ông Tiện cho biết. 

Theo đó, nhờ được cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc, hiện 
gia đình ông Tiện đã có 5.000m2 cây cam đang cho thu hoạch, hơn 2ha ngô, mỗi năm sản 
lượng đạt hơn 20 tấn. Ông Tiện còn nuôi 6 con bò nhốt chuồng, hơn 10 con lợn bản, có một 
ao thả cá rộng khoảng 2.000m2. Với mô hình kết hợp vườn - ao - chuồng, trung bình mỗi 
năm gia đình ông thu lãi hơn 300 triệu đồng. Cuộc sống khá lên, gia đình ông Tiện có của ăn 
của để, mua sắm tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. 

Còn ông Quàng Văn Ón ở xã Mường Bú có 2ha đất nương, trước đây chỉ trồng cây 
ngô, sắn, bao năm làm lụng vất vả mà vẫn chưa dư dả. Thấy cán bộ khuyến nông xuống xã 
tập huấn cách trồng táo, ông tích cực tham gia, ghi chép một cách tỉ mỉ, đem kiến thức về áp 
dụng vào khu đất của mình và trồng táo quanh vườn nhà. 2 năm sau, táo cho thu hoạch, bán 
được giá, ông Ón tính toán thấy lãi gấp mấy lần trồng ngô, sắn. Thấy vậy, ông quyết định 
chuyển hết đất sang trồng táo, đến nay vườn táo của ông đã có hơn 1.000 cây. Với việc bán 
táo, trừ chi phí mỗi năm ông có lãi hơn 300 triệu đồng, cuộc sống gia đình ngày càng khấm 
khá. 

GIÚP NÔNG DÂN ĐỔI MỚI CÁCH LÀM 

Mường La là huyện khó khăn của tỉnh Sơn La, địa hình đồi núi có độ dốc lớn, giao 
thông đi lại khó khăn, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa cao. 
Người dân canh tác nương rẫy là chủ yếu, mùa vụ phó mặc cả cho ông trời nên năm được 
mùa, năm thì mất mùa, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. 

Nắm được thực trạng đó, nhiều năm nay, chính quyền địa phương luôn tìm giải pháp 
tháo gỡ. Một trong những giải pháp được lựa chọn đó là công tác khuyến nông, tập huấn, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, từ đó giúp bà con thay đổi tư duy, cách 
nghĩ, cách làm. Đặc biệt là cách lựa chọn cây trồng, con giống phù hợp với tiềm năng thế 
mạnh từng địa phương, tiến tới sản xuất theo hướng hàng hóa. 

Trên cơ sở đó, Trạm Khuyến nông huyện Mường La phối hợp các ngành, đoàn thể 
như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên... trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tâm tư 
nguyện vọng của bà con, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn xây dựng các mô hình kinh tế phù 
hợp với điều kiện từng địa phương, cầm tay chỉ việc đến từng hộ. 

Ông Cầm Xuân Bưởng - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Mường La cho biết: 
Qua các buổi tập huấn, tư duy, nhận thức về cách nghĩ, cách làm của người dân đã thay đổi 
rất nhiều, rõ nét nhất là phát triển kinh tế hộ gia đình. Các mô hình sản xuất mới xuất hiện 
ngày càng nhiều, như: Nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà, trồng táo ở Mường Bú; trồng xoài 
ở Mường Chùm; mô hình trồng hoa và rau sạch ở Ngọc Chiến... Những mô hình này là minh 
chứng cho sự bứt phá trong phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập, giúp nhân dân thoát được nghèo và làm giàu ngay trên chính quê hương mình.  

Diện tích sản xuất nông nghiệp của huyện hiện khoảng 13.109ha ngô, 909ha lúa 
nương, 2.750ha cây ăn quả. So với năm 2013 diện tích trồng ngô giảm gần 400ha, lúa 
nương giảm 2.429ha, riêng diện tích cây ăn quả tăng hơn 360ha, chủ yếu cây ăn quả có 
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năng suất, chất lượng cao, như táo đại, cam Vinh, bưởi da xanh, nhãn chín muộn... Sản 
lượng quả năm 2017 ước đạt trên 10.600 tấn. 

Từ năm 2015 đến nay, huyện Mường La đã tập trung quy hoạch vùng sản xuất gắn 
với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, thành lập các hợp tác xã, khuyến khích hình 
thành liên kết nhóm hộ sản xuất, xây dựng các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ 
cao, sản xuất sạch, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng 
và an toàn thực phẩm. 
 

12. CT. CHĂN NUÔI BỀN VỮNG - NHÌN TỪ SỮA TƯƠI MỘC CHÂU / CT // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 18/4/2018.- Số 78.- Tr.6. 
 

Trong sản xuất và chế biến sữa, Mộc Châu Milk là công ty duy nhất tại Việt Nam 
có mô hình khép kín từ con giống đến sản phẩm sữa. Để tiếp tục phát triển bền vững, 
những ông chủ trang trại trên thảo nguyên này luôn đồng lòng hướng tới chiến lược 
mở rộng sản xuất gắn với bảo vệ môi trường để gìn giữ và phát huy những thành quả 
đã gầy dựng trong suốt 60 năm. 

CHUỖI SẢN XUẤT KHÉP KÍN 

Mộc Châu được thiên nhiên ban tặng một bầu không khí quanh năm mát mẻ, trong 
lành hay như lời của ông Trần Công Chiến - Tổng giám đốc Mộc Châu Milk: “Có thể nói là 
không có mảnh đất nào mà có điều kiện phát triển nông nghiệp dễ như Mộc Châu, cây nào 
cũng dễ trồng, con nào cũng dễ nuôi và bò sữa yêu thích nơi này”. 

Qua 60 năm xây dựng đến nay, đàn bò sữa ở Mộc Châu đã có đến hơn 2 vạn con, 
được chăn nuôi ở 600 trang trại hiện đại. Với từng hộ chăn nuôi, đàn bò đang lớn lên theo 
từng năm tháng. 

Ở tuổi 71, ông Bùi Duy Minh đã có hơn 40 năm nuôi bò sữa. Từ 5 con bò đầu tiên mà 
gia đình ông nhận khoán năm 1990 đến nay đã sinh sôi thành đàn bò 84 con với hàng tấn sữa 
được vắt ra mỗi ngày. Trang trại bò ở cạnh căn nhà của gia đình ông luôn sạch sẽ, đàn bò 
được chăm sóc với công nghệ hiện đại. Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, bò sữa ở đây ăn cỏ đại 
mạch, cỏ Mỹ, thức ăn ủ chua từ cây ngô và cả nguồn thức ăn tinh do Nhà máy Chế biến thức 
ăn TMR (thuộc Công ty Giống bò sữa Mộc Châu) sản xuất. Bò được uống nước từ nguồn 
nước nguồn sâu hàng trăm mét và được xử lý an toàn. Bên cạnh đó, các chất thải từ chăn 
nuôi bò được xử lý vi sinh thành phân bón và nước tưới cho cỏ và các loại cây trồng theo 
quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường. “Thức ăn đủ dinh dưỡng và điều kiện chăm sóc tốt, ít 
dịch bệnh nên đàn bò hiện nay cho nguồn sữa tốt hơn, hầu hết đều đáp ứng hơn 20 tiêu chí 
thu mua của nhà máy để có những sản phẩm sữa đạt chất lượng”, ông Minh cho biết. 

Đó cũng là quy trình sản xuất khép kín được Mộc Châu Milk thực hiện ngay từ ngày 
đầu thực hiện khoán hộ những năm 1990. Với quy trình này, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ 
công tác thú y, phối giống cho bò, tư vấn cách trồng cỏ, làm thức ăn và chăm sóc bò để đạt 
năng suất cao. 

Từ phía nhà sản xuất, Mộc Châu Milk bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa cho các hộ chăn 
nuôi bằng mạng lưới thu mua sữa dày đặc, mỗi hộ chỉ cần vận chuyển sữa không quá 1km từ 
trang trại đến điểm thu mua. Ở đây, sữa đảm bảo các tiêu chuẩn sẽ được thu mua và làm lạnh 
trước khi vận chuyển về nhà máy. 

GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Từ nguồn lãi thu được hàng năm, các hộ chăn nuôi lại tiếp tục đầu tư mở rộng sản 
xuất, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư các loại máy móc hàng trăm triệu đồng. Gia đình anh 
Dương Văn Nội là một trong những hộ chăn nuôi mạnh dạn đầu tư sản xuất như vậy. Sau 20 
năm chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu, cơ ngơi của anh Nội là đàn bò 70 con với hệ thống 
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chuồng trại đã sẵn sàng cho kế hoạch tăng đàn lên gấp đôi và gấp ba. Không chỉ vậy, anh 
còn đầu tư khá nhiều máy móc để phục vụ công việc chăn nuôi hàng ngày. Một hệ thống xử 
lý phân cũng đã được xây dựng giúp trang trại của anh luôn sạch sẽ, giảm tình trạng nhiễm 
bệnh của bò, tạo được nguồn phân bón vi sinh giúp tăng năng suất đồng cỏ khoảng 30%. 
Như rất nhiều hộ chăn nuôi bò ở Mộc Châu, thu nhập của gia đình anh Nội lên đến hàng tỷ 
đồng mỗi năm. Đàn bò ngày càng sinh sôi và khỏe mạnh, thu nhập của người chăn nuôi ngày 
càng tăng. 

Lý giải về sự thành công của Mộc Châu Milk, ông Chiến nói: “Điều kiện thiên nhiên 
thuận lợi là yếu tố cần nhưng chưa đủ. Người Mộc Châu đã tận dụng được ưu thế tự nhiên 
đó, đồng thời, biết ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, đầu tư cơ sở chế biến nên có thể nói là 
Mộc Châu Milk đã rất thành công với chuỗi sản xuất này”. 

Mỗi buổi chiều về, từng đoàn xe chở sữa đến các trạm thu mua, thảo nguyên Mộc 
Châu rộn rã tiếng nói cười. “Nghề chăn nuôi thực sự rất vất vả. Vợ chồng tôi phải thức 
khuya dậy sớm, 20 năm chưa ngơi nghỉ nhưng nhìn đàn bò ngày một lớn lên, trang trại sạch 
đẹp, nguồn thu nhập tăng nhanh, chúng tôi không quản ngại và sẽ gắn bó với nghề suốt đời”, 
anh Dương Văn Nội tâm sự.  
 

13. Lê Đồng. ĐẨY LÙI “CÁI CHẾT TRẮNG” TRÊN BIÊN GIỚI MỘC CHÂU / Lê 
Đồng // Biên phòng.- Ngày 20/4/2018.- Số 32.- Tr.7. 
 

Bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu nằm sát đường biên giới Việt - 
Lào, có 13 nóc nhà với 76 nhân khẩu nhưng có đến 80% số khẩu là người nghiện hoặc 
đang thụ án về tội vận chuyển, buôn bán ma túy. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, 
nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi “cái chết trắng” ở đây luôn đặt ra nhiều thách thức đối 
với các lực lượng chức năng, trong đó có Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La, đơn vị đứng chân trên địa bàn. 

BẢN LÀNG XÁC XƠ VÌ “CÓ BÃO” MA TÚY 

Để hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân bản Buốc Pát, chúng tôi men theo con đường 
độc đạo vắt qua những sườn núi cheo leo đến thăm bản. Thấy khách dưới xuôi lên, ông Mùa 
A Sủ, Bí thư Chi bộ bản Buốc Pát buồn rầu kể: “Ma túy ở đây phức tạp lắm, chú ơi! Nói 

nhiều rồi mà không ai chịu nghe, cả bản còn có 3 nhà không có người nghiện thôi. Chính 
quyền địa phương, cán bộ biên phòng thường xuyên lên tuyên truyền, vận động, nhưng tình 
trạng người dân trong bản nghiện ma túy vẫn còn nhiều lắm. Có nhà 2 đến 3 người nghiện. 
Có nhà cả hai bố con hoặc cả hai vợ chồng đều nghiện ma túy. Suy cho cùng cũng vì đồng 
bào mình kém hiểu biết nên có một số người tiếp tay, vận chuyển ma túy cho kẻ xấu rồi 
nghiện hút luôn. Không còn sức lao động, nhiều người bỏ bê việc nương rẫy, do đó cái 
nghèo, cái đói cứ bám chặt lấy cuộc sống của bà con”. 

Nếu không nghe lời kể của Bí thư Chi bộ bản Buốc Pát mà nhìn thoáng qua thì bản 
Buốc Pát cũng yên bình như bao bản làng khác trên khu vực Tây Bắc này. Nhưng quả thật, 
đằng sau những hình ảnh yên bình đó, có một Buốc Pát không bình lặng khi trở thành điểm 
khá phức tạp về ma túy. Nhiều người dân đã bỏ lại đằng sau cuộc sống đời thường bình dị để 
bước vào con đường phạm tội, tiếp tay, hoặc trực tiếp vận chuyển, tàng trữ ma túy. 

Đến thăm điểm trường Buốc Pát, cô giáo Nguyễn Hương Giang không giấu nỗi lo âu, 
bộc bạch: “Điểm trường có gần 20 em học sinh cả mầm non và tiểu học, trong số các em học 
sinh ở đây, nhiều em có bố hoặc mẹ đang phải chịu án tù vì liên quan đến ma túy hoặc bị 
nghiện hút. Không biết rồi đây tương lai của các em sẽ như thế nào khi “cái chết trắng” đang 
bủa vây khắp bản!”. 
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Vì sự kém hiểu biết, sự lôi kéo từ những tên tội phạm ma túy đã vô tình đẩy người dân 
nơi đây rơi vào vòng tù tội, bệnh tật. Nhưng có lẽ đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ ở 
bản nghèo này gầy gò, đen đúa ngồi buồn bã bên ô cửa của những căn nhà tạm bợ. Nhiều 
căn nhà, trong bếp lửa đã lâu không còn đổ lửa, nhiều mảnh ruộng, thửa nương từ lâu không 
ai nhìn ngó. Nhìn căn nhà của Mùa A Tồng đã xập xệ trông giống như một căn nhà hoang, 
bởi cả hai vợ chồng đều nghiện hút, bỏ lũ trẻ bơ vơ, nheo nhóc đến tội nghiệp. 

“CUỘC CHIẾN” VẪN CÒN DAI DẲNG... 

Điểm lại những con số cụ thể mà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập độc lập và chủ 
trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phá án gần đây cho thấy, số vụ và số người tham 
gia mua bán, vận chuyển ma túy có phần giảm hơn so với thời điểm năm 2015 - 2016. Theo 
thống kê, năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã phát 
hiện và bắt giữ, xử lý 62 vụ với 70 đối tượng phạm tội về ma túy, tang vật thu giữ 1 bánh và 
336,68g heroin, 15.082 viên ma túy tổng hợp, 30 xe máy, 23 điện thoại di động và nhiều 
tang vật khác. 

Từ trước đến nay, Buốc Pát luôn được coi là điểm “nóng” về tội phạm ma túy. Tại 
đây, các đối tượng thường đi từng nhóm, theo các đường mòn qua biên giới để vận chuyển 
ma túy, chủ yếu đi vào ban đêm và luôn mang theo vũ khí “nóng” như súng, lựu đạn. Chúng 
lợi dụng địa hình phức tạp, hiểm trở có cánh rừng già, dãy núi đá vôi và hơn 30 đường mòn, 
lối tắt qua biên giới. Đặc biệt, chúng luôn thay đổi phương thức hoạt động cũng như việc cất 
giấu ma túy trên đường vận chuyển. Nếu như trước đây, chúng ngụy trang trong hàng hóa, 
cất giấu trong người thì nay chúng bỏ vào cốp xe, có trường hợp cắt khung xe máy bỏ ma 
túy vào trong rồi hàn lại. 

Trung tá Đào Mạnh Tưởng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cho 
biết: “Trước tình hình phức tạp của tội phạm ma túy, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nắm 
chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện 
hiệu quả các kế hoạch về công tác phòng chống ma túy, chú trọng thực hiện các đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin tố giác và 
phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn từ cửa ngõ biên giới. Đồng thời, 
đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác minh làm rõ đường dây nghi vấn, liên quan đến hoạt động 
của tội phạm ma túy để đấu tranh triệt xóa, truy bắt đối tượng. Đơn vị cũng chủ động phối 
hợp với các ban ngành, đoàn thể, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, tạo điều kiện 
giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Song song với đó, đơn vị tăng cường giáo dục 
chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến 
sỹ để góp phần thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và ngăn ngừa 
tệ nạn ma túy trên khu vực biên giới”. 
 

14. Đoàn Minh. GIAO XE Ô TÔ CHO CÔ GIÁO CẦM LÁI KHIẾN 1 HỌC SINH TỬ VONG: 

THẦY, CÔ GIÁO CÓ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ? / Đoàn Minh // Pháp luật xã hội.- Ngày 22 
- 28/4/2018.- Số 195.- Tr.19. 
 

Thông tin về việc, một em học sinh tại Trường Tiểu học Vân Hồ (Vân Hồ, Sơn 
La) bị tử vong, một em khác bị thương nặng sau khi bị một chiếc ô tô con 4 chỗ ngồi 
đâm vào sáng 19/4 vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều câu hỏi 
được đặt ra, liệu thầy giáo Vi Xuân D. đã giao ô tô của mình cho cô Nguyễn Thị H. cầm 
lái nhưng lại để xảy ra tai nạn chết người, thầy giáo D. có bị xử lý trách nhiệm hình sự 
hay không? 

VỤ VIỆC ĐAU LÒNG 

Trao đổi với báo chí tối 19/4, Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ 
cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường 
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để điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính các nạn nhân sau vụ tai nạn là cháu Sồng A N. 
(đã bị tử vong); cháu Trần Tuấn A. (bị thương nặng) và đang được điều trị tích cực tại bệnh 
viện. Hai cháu đều là học sinh lớp 1 của trường. 

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định người cầm lái chiếc xe ô tô con 4 chỗ và gây 
ra tai nạn đáng tiếc trên không phải là thầy giáo Vi Xuân D. Người cầm lái khi đó là cô giáo 
Nguyễn Thị H. (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) - một giáo viên dạy 
cùng trường thầy D. Cô H. khai nhận mình lúc đó có mượn xe của thầy D. lái tập vì bản thân 
chưa có giấy phép lái xe nhưng cũng không ngờ xảy ra sự việc nghiêm trọng này”. 

Cũng theo vị Trưởng Công an huyện Vân Hồ, khi xảy ra sự việc này, thầy giáo D. là 
chủ xe có thể do nghĩ tới trách nhiệm liên đới của mình nên đã lên tiếng nói mình là người 
lái. Tuy nhiên, sự việc này liên quan đến trách nhiệm hình sự cần phải xác minh làm rõ nên 
cơ quan công an phải điều tra chính xác ai là người cầm lái để có hướng xử lý theo các quy 
định của pháp luật. 

Ở một diễn biến liên quan, chia sẻ với báo chí, bà Lường Thị Hiền - Phó chủ tịch 
UBND huyện Vân Hồ cho biết, cả hai cháu học sinh bị tai nạn trong giờ ra chơi, sau khi vừa 
kết thúc buổi tập thể dục giữa giờ. Hiện phía huyện đã hỗ trợ cho học sinh đã mất là 5,4 triệu 
đồng. Các cơ quan đoàn thể khác, hỗ trợ học sinh này 6 triệu đồng. Đại diện ngành giáo dục 
cùng chính quyền địa phương, nhà trường cùng với gia đình đang lo công việc mai táng cho 
cháu N. đã không may bị tử vong. 

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CŨNG CÓ LỖI 

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức lên tiếng. 
Tiến sỹ Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Thực sự khi biết 
tin này từ hôm qua, tôi vô cùng đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học 
sinh bị tử vong. Dù đây là sự việc đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn nhưng tôi đã trực tiếp chỉ 
đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phải đến nhà động viên, thăm hỏi gia đình các 
nạn nhân. Sở cần phối hợp với gia đình và ban ngành địa phương lo hậu sự cho cháu bé tử 
vong; cứu chữa tích cực cho cháu bé bị thương sớm bình phục”. 

Cũng theo vị Thứ trưởng, quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải xử lý 
nghiêm các thầy cô mắc sai phạm về quy định an toàn trong trường học. Sau khi có kết luận 
của cơ quan điều tra, ai sai đến đâu, ở mức độ nào thì phải xử lý theo quy định của pháp luật. 
Cô giáo đã thể hiện sự sơ suất dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy cũng là một phần lỗi ở 
khâu kiểm tra, giám sát về an toàn trường học của lãnh đạo nhà trường”. 

Trả lời cho câu hỏi, có nên ra văn bản chỉ đạo tăng cường công tác an toàn trường học 
sau vụ việc này hay không, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: “Sự việc đáng tiếc 
lần này không phải mới xảy ra lần đầu tiên. Trước đó đã có nhiều vụ việc như ở Trường Tiểu 
học Nam Trung Yên (Hà Nội). Hiện tại, quy định an toàn trường học đã được nêu rất rõ ràng 
trong các văn bản của bộ trước đây. Tuy nhiên, khi triển khai ở các cơ sở, nhiều địa phương 
đã thực hiện chưa thực sự tốt. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có quy định khung về môi 
trường an toàn trong trường học. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo các sở 
giáo dục và đào tạo trên toàn quốc về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo an 
toàn trong trường học, tránh các sự vụ đáng tiếc và đau lòng như lần này. Tất cả đều phải 
hướng tới sự an toàn cho học sinh và giáo viên khi dạy và học trong nhà trường’. 

THẦY, CÔ GIÁO CÓ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ? 

Chia sẻ về tính pháp lý liên quan đến vụ việc trên, luật sư Giang Hồng Thanh - 
Trưởng Văn phòng luật sư Giang Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Ông Thanh phân 
tích: “Cô giáo lái xe trong trường va vào học sinh khiến một em bị tử vong và một em khác 
bị thương có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 
128 Bộ luật Hình sự năm 2015; hoặc tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” 
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theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Tùy thuộc vào diễn biến sự việc và các tình tiết khác mà cơ 
quan điều tra sẽ làm rõ. 

Cũng phải giải thích thêm rằng, mặc dù cô giáo đang điều khiển ô tô và gây hậu quả 
nghiêm trọng, tuy nhiên do di chuyển trong khu vực trường học nên sẽ không bị xử lý về 
hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 
mà sẽ bị xử lý về các hành vi như đã nêu trên”. Cũng theo luật sư Thanh, nếu bị kết tội “Vô 
ý làm chết người”, cô giáo sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 1 - 
5 năm. Còn nếu bị kết tội “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, hình phạt dành 
cho cô giáo cũng giống như vậy hoặc có thể nhẹ hơn là bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 
100.000.000 đồng. 

“Đối với thầy giáo D. - người đã giao xe ô tô của mình cho cô giáo, giả sử cô giáo 
điều khiển phương tiện ở ngoài đường giao thông và gây tai nạn thì thầy giáo sẽ bị xử lý 
hình sự về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao 
thông đường bộ” theo Điều 264 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên như đã nêu trên, tai nạn xảy ra 
trong trường học nên thầy giáo có thể sẽ không bị xử lý hình sự”, luật sư Giang Hồng Thanh 
nói thêm. 

Cùng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn 
Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng, tội vô ý làm chết người có hai hình thức 
lỗi: Một là, vô ý vì cẩu thả là trường hợp do cẩu thả mà người phạm tội không thấy trước khả 
năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước hoặc có thể thấy trước. Hai 
là, vô ý vì quá tự tin là trường hợp người phạm tội thấy trước được hành vi của mình có thể 
gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội, nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể 
ngăn ngừa được, nhưng hậu quả đó vẫn xảy ra. 

Xét hành vi của cô giáo trong vụ việc này có thể thấy, khi điều khiển xe ô tô trong 
khuôn viên nhà trường do cẩu thả, lùi xe không quan sát tình trạng xung quanh gây tử vong 
cho một em học sinh. Hành vi của cô giáo đã cấu thành. “Tội vô ý làm chết người”. Tội 
phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. “Trong 
vụ việc này, hành vi phạm tội của cô giáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, được thực hiện 
với lỗi vô ý. Nếu gia đình người bị hại tự nguyện hòa giải và có đơn đề nghị miễn trách 
nhiệm hình sự thì cô giáo có thể được miễn trách nhiệm hình sự”, luật sư Anh Thơm cho 
hay. 

“Ngoài ra, trong vụ việc này, ngoài hành vi lùi xe gây tai nạn làm tử vong 1 cháu nếu 
còn gây thương tích cho 1 cháu mà kết quả giám định thương tích từ 31% trở lên thì cô giáo 
còn phải chịu trách nhiệm về Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác theo 
Điều 138 Bộ luật Hình sự 2015. Trong vụ việc này, cũng cần thiết phải xem xét trách nhiệm 
của nhà trường về công tác quản lý đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh khi cho phép các 
phương tiện ô tô, xe máy đi vào trong khuôn viên sân trường”, luật sư Anh Thơm chia sẻ 
thêm. 

 

15. Khánh Nguyên. TIÊN PHONG THAY ĐỔI TẬP QUÁN SẢN XUẤT, HƯỚNG 
DẪN CẢ XÃ LÀM GIÀU / Khánh Nguyên // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/4/2018.- Số 
97.- Tr.8. 
 

Là người đầu tiên thực hiện mô hình nuôi nhốt đại gia súc ở Chiềng Khay (huyện 
Quỳnh Nhai, Sơn La), ông Lò Xuân Hồ cũng là người đầu tiên xây dựng cơ sở chiết 
xuất tinh dầu từ cây cỏ của núi rừng quê hương, mong muốn việc làm của mình sẽ góp 
phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân. 

XÂY DỰNG TRANG TRẠI LÀM “CỦA ĐỂ DÀNH” 
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Ông Lò Xuân Hồ bắt đầu xây dựng mô hình trang trại của mình hơi muộn, khi đã về 
hưu sau khi trải qua nhiều cương vị công tác, trong đó có 10 năm làm Chủ tịch UBND rồi Bí 
thư Đảng ủy xã. Mô hình trang trại tổng hợp được ông xây dựng với mục tiêu “trước mắt là 
để nguồn tài nguyên đất đai của quê hương được sử dụng một cách hợp lý, mang lại thu nhập 
cho người dân, sau nữa là làm của để dành cho con cháu”. 

Ông chọn mô hình nuôi bò nhốt và trồng cây ăn quả trên đất dốc. Những kiến thức, 
kinh nghiệm có được trong thời gian lãnh đạo xã đã giúp ông rất nhiều trong việc xây dựng 
mô hình. Vậy mà khi triển khai vào thực tế, ông cũng vấp phải không ít khó khăn. “Tôi đã 
trồng 3ha cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho 30 con bò, nhưng tôi lại không trồng gối vụ 
mà xuống giống đồng loạt một lứa. Thế là lứa đầu tiên bò ăn không hết cỏ nhưng đến lứa sau 
lại thiếu, phải mua cỏ từ nơi khác chuyển về” - ông Hồ nhớ lại. 

Bây giờ thì đàn bò 30 con đã sinh trưởng và phát triển ổn định, lớn nhanh hơn nhiều 
so với phương pháp chăn thả truyền thống của bà con. Ông cũng đã bán vài con để đánh giá 
chất lượng thịt của bò nuôi nhốt. Ông còn cung cấp giống cỏ miễn phí cho bà con trong thôn 
bản, đồng thời vận động bà con hạn chế thả rông gia súc, áp dụng nuôi nhốt đế nâng cao hiệu 
quả kinh tế. 

Với những diện tích đất dốc, ông trồng các loại cây ăn quả như bơ, chanh leo, lê, mận 
hậu, mận tam hoa và 3ha cây sưa. Riêng sưa thì ông bảo trồng “để dành cho con cháu”. 

Ông Hồ cho hay: “Tôi đã đầu tư vào đây ngót nghét 3,6 tỷ đồng, quá trình cải tạo đất 
để trồng cây vô cùng vất vả. Chưa kể công san đất, đào hố trồng, chỉ tính công xây dựng 
đường ống dài tới 3,2km để dẫn nước về trang trại đã là một hành trình gian nan. Tập quán 
thả rông trâu bò của bà con cũng làm tôi tốn kém một khoản đáng kể để làm 4km hàng rào 
lưới thép B40 bao xung quanh trang trại. Rồi thời tiết khắc nghiệt, hết rét buốt lại đến sương 
muối, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây; công nhân chưa quen với quy trình 
chăm sóc khoa học nên phải giám sát, cầm tay chỉ việc”. 

Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay, vườn cây của ông đã khép tán, lên xanh 
tốt. Năm 2017, ông đăng ký tham gia dự án trồng chanh leo của UBND huyện, giống do 
Công ty Nafoods cung cấp. Ngay vụ đầu tiên, 1,3ha chanh leo đã cho 15 tấn quả, bán với giá 
bình quân 15.000 đồng/kg, ông cũng có nguồn thu đáng kể. Ngoài ra, ông còn nuôi hàng 
trăm con gà thả vườn, lợn rừng để tăng thêm thu nhập. Trang trại đang tạo việc làm cho 6 
công nhân với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng. 

HỌC CÁCH LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP 

Đó là điều ông Lò Xuân Hồ rút ra được khi xây dựng cơ sở chưng cất tinh dầu sả, 
màng tang. Năm 2016, sau khi tham quan mô hình của một người bạn ở Tuyên Quang, ông 
quyết định mang giống sả Ấn Độ về, hợp đồng với bà con trong xã trồng 15ha. Đến kỳ thu 
hoạch, ông thu mua lá với giá 5.000 đồng/kg để chưng cất lấy tinh dầu. Hiện mỗi năm ông 
sản xuất được 5 - 6 tạ tinh dầu sả, hợp đồng bán cho Công ty Việt Úc (thành phố Hồ Chí 
Minh) với giá 600.000 đồng/lít. 

Còn với tinh dầu màng tang - một loại lâm sản của địa phương, ông hướng dẫn bà con 
thu gom quả rụng bán cho cơ sở của ông với giá 5.000 đồng/kg, riêng tinh dầu màng tang có 
giá 800.000 đồng/lít, cũng do Công ty Việt Úc thu mua làm nguyên liệu chiết xuất nước hoa. 

Ông Hồ bảo, điều làm ông ấn tượng là sự chuyên nghiệp trong cách người ta thu mua 
sản phẩm. Theo đó, phía công ty cử hẳn một đoàn chuyên gia nước ngoài đến kiểm tra quá 
trình trồng rừng, đánh giá xem quá trình thu gom quả màng tang và trồng sả có ảnh hưởng 
đến diện tích rừng không, xung quanh vùng nguyên liệu bà con có làm ruộng, có sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật không. Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện, họ ký hợp đồng, cân hàng và 
trả tiền. 

Cũng như vậy với dự án trồng chanh leo tím, dù Công ty Nafoods đã ký hợp đồng 
nhưng do trang trại của ông chưa đáp ứng đủ số lượng nên xe của công ty không thể vào thu 
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mua. Vì vậy, ông Hồ đang có ý định mở rộng thêm 5ha trồng chanh leo, vận động bà con 
trồng thêm khoảng 15ha, ông có trách nhiệm thu mua để cung cấp cho Nafoods. 

Bây giờ, khi trang trại đã dần hình thành, ông Lò Xuân Hồ lại nuôi tham vọng biến 
nơi đây thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Với sự năng động, sáng tạo, ông Lò Xuân 
Hồ đã đi tiên phong trong nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mô hình 
trang trại của ông trở thành điểm tham quan, học tập lý tưởng. 

Nhiều bà con dân tộc Thái đã nhìn thấy hiệu quả từ mô hình nuôi bò nhốt của ông Lò 
Xuân Hồ đã học tập làm theo. Các hộ trồng sả cho ông có nguồn thu cả chục triệu đồng, 
giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. 
 

16. PV. SƠN LA: MẬN HẬU CHẾT HÀNG LOẠT / PV // Nông thôn ngày nay.- Ngày 
24/4/2018.- Số 98.- Tr.9. 
 

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 
giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Yên Châu (Sơn La) năm 2017, 70 hộ dân bản Co 
Mo, xã Phiêng Khoài được hỗ trợ cây mận hậu chiết cành để phát triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập. 

Trái với mong muốn nhanh chóng xóa được nghèo, số cây giống này sau khi trao cho 
dân được một thời gian thì chết hàng loạt. 

Được biết, mỗi hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo ở đây được hỗ trợ 90 cây mận với 
mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Nhưng tỷ lệ sống của cây mận hậu sau 
khi người dân nhận được từ đơn vị cung ứng rất thấp, một số hộ được hỗ trợ 90 cây thì chết 
hết 90 cây; một số hộ may mắn hơn thì sống được vài cây. 

Người dân phản ánh, số giống cây được Nhà nước cấp cho mặc dù rễ rất to nhưng cây 
thì lại bé và xấu. Khi bà con đem ươm bầu được khoảng vài tháng thì cây héo dần rồi chết, 
trong khi những cây dân đi mua ở ngoài về ươm, trồng thì sống và sinh trưởng tốt. 

Sau khi báo Nông thôn ngày nay phản ánh sự việc, lãnh đạo huyện Yên Châu cử 
người xuống kiểm tra. Trao đổi với phóng viên, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông 
thôn huyện Yên Châu, ông Đinh Văn Điện cho biết: “Chúng tôi đã trực tiếp đi kiểm tra và 
nhận thấy, số lượng cây chết rất nhiều”. 

Theo ông Nguyễn Văn Điện, số lượng cây mận hậu chiết cành chưa có bầu đất cấp 
cho hộ nghèo chết hàng loạt như báo Nông thôn ngày nay đưa tin là chính xác. 

“Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Phòng Nông nghiệp Phát 
triển nông thôn đang đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La xuống kiểm 
tra và xác định nguyên nhân tại sao mận lại chết hàng loạt” - ông Điện cho biết thêm. 

Trước đó, làm việc với phóng viên, ông Điện cho hay, dự án cấp cây mận hậu tại bản 
Co Mo, xã Phiêng Khoài theo chương trình giảm nghèo bền vững, khi giao nhận giống cho 
bà con, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn là đơn vị thẩm định nên đã cử cán bộ đến 
kiểm tra chất lượng cùng với xã, bản và khẳng định chất lượng cây đảm bảo. 

Theo ông Điện, sau khi bàn giao giống cho bà con đến nay phòng chưa đi kiểm tra lần 
nào cả, cũng không thấy bà con và xã ý kiến gì về vấn đề này. Sự việc đã kéo dài gần một 
năm nhưng xã Phiêng Khoài không cử người đi kiểm tra, xác minh sự việc. 
 

17. Việt Hà. EVN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN TẠI TỈNH SƠN LA / Việt Hà 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/4/2018.- Số 99-104.- Tr.61. 
 

Lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, đã đề nghị EVN tiếp tục hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các 
dự án đầu tư cấp điện nông thôn, các dự án an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh. Những năm 
qua, EVN đã tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Sơn La triển khai chương trình cấp điện nông 
thôn; góp phần quan trọng ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an 
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ninh trật tự tại địa phương. Thống nhất với các đề xuất của lãnh đạo tỉnh Sơn La, EVN cũng 
đề nghị địa phương tạo điều kiện tối đa cho tập đoàn và các đơn vị trực thuộc trong công tác 
bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt là các công trình 
đường dây và trạm biến áp 500/220/110kV. 

Tính đến tháng 2/2018, toàn tỉnh Sơn La đã có 100% xã, phường và 91,83% số hộ dân 
có điện lưới, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 90,64%. 
 

18. N. Chiến. SƠN LA: SẠT LỞ ĐÁ, 2 NGƯỜI CHẾT, 2 NGƯỜI BỊ THƯƠNG / N. 
Chiến // Đại đoàn kết.- Ngày 26/4/2018.- Số 116.- Tr.2. 
 

Vào khoảng 14h ngày 24/4, do trời mưa to, tại khu vực bản Huổi Khi, xã Mường Lạn, 
huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã xảy ra sạt lở đá làm 2 người bị chết và 2 người bị thương trong 
lúc đang làm nương. 4 nạn nhân đều ở bản Huổi Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Vụ tai 
nạn đã khiến anh Giàng A Hồng, sinh năm 1989 và cháu Giàng Thị Mỷ Sênh, sinh năm 2005 
tử vong tại chỗ. 2 người bị thương là chị Thào Thị A và Giàng Thị Cợ (là vợ và em gái của 
anh Giàng A Hồng). Đến sáng 25/4, hai nạn nhân đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. 
Lãnh đạo huyện Sốp Cộp đã hỗ trợ và động viên các gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.  
 

19. Vũ Hương. ĐỘNG SƠN MỘC HƯƠNG / Vũ Hương // Quân khu 2.- Ngày 
26/4/2018.- Số 990.- Tr.8. 
 

Đến với thị trấn Mộc Châu (Sơn La), du khách sẽ được tham gia các loại hình du lịch 
sinh thái: Đi bộ trong rừng, ăn nghỉ tại các bản văn hóa, tham dự các lễ hội của đồng bào dân 
tộc và ghé thăm Động Sơn Mộc Hương hay còn gọi là Hang Dơi, nơi được mệnh danh là 
“Tây thiên đệ nhất động”, một tác phẩm nghệ thuật, một thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng 
cho cao nguyên Mộc Châu. 

Với diện tích 6.915m2, Hang Dơi xưa được người Thái gọi là hang Sa Lai (Hang 
Nước) vì trong lòng núi có mạch nước ngầm lớn trong xanh mát lạnh chảy quanh năm không 
bao giờ cạn, là nguồn nước cho người dân thị trấn Mộc Châu. Sở dĩ có tên Hang Dơi vì xưa 
kia có những đàn dơi lớn cư ngụ trong hang, nay chúng đã di cư đi nơi khác, vì thế sau này 
Hang Dơi trong nhiều sách du lịch mang tên là động Sơn Mộc Hương. 

Tương truyền rằng, từ thủa xa xưa có một con rồng thiêng bay về biển Đông. Khi bay 
qua vùng đất này, thấy núi non hùng vĩ đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ, cảnh trời thanh bình 
rồng muốn cư ngụ tại đây bèn hạ xuống ẩn mình trú ngụ tại nơi đây. Khi rồng chết, để cảm 
ơn mảnh đất nuôi dưỡng, rồng đã nhả ra 7 viên ngọc (đó chính là 7 quả núi nhỏ dưới thung 
lũng ngày nay) miệng rồng quay về hướng Nam nhìn xuống “7 viên ngọc” đây cũng chính là 
cửa Hang Dơi. 

Từ cửa bước vào hang, du khách sẽ cảm thấy sững sờ khi thấy một cảnh sắc diệu kỳ 
hiện ra trước mắt trong ánh sáng mờ ảo từ cửa hắt vào. Trên trần động cao rủ xuống những 
dải nhũ thạch lấp lánh đủ các màu sắc. Nhiều khối nhũ đá chảy từ trên xuống nền hang cao 
có khối tới hơn 20m tạo ra nhiều hình vẽ khác nhau như: Con voi, sư tử, cầy bay, kỳ đà. 
Trước cửa hang vào phía bên trái có khối nhũ đá hình người con gái đang ngồi quay sợi. 
Ngoài ra còn có rất nhiều nhũ đá đủ mọi hình dáng không cần gọt đẽo: Đây là cây đồng tiền, 
cây thóc, kia là những ông tiên, cô tiên. Trong lòng hang cao ráo, rộng rãi sạch sẽ vòm hang 
cao vút lên có chỗ tới 15m. Có thể nói đây là một “cung điện lộng lẫy, nguy nga mà chỉ tìm 
thấy trong các truyện huyền thoại”. 

Tại nơi đây tháng 9/1992, Bảo tàng tỉnh Sơn La kết hợp với Viện Khảo cổ học Việt 
Nam tiến hành thăm sát khảo cổ học. Những hiện vật thu được cho thấy tại di tích Hang Dơi 
này đã có người Việt cổ sinh sống cách ngày nay từ 3.000 từ 3.500 năm. Với những giá trị 
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trên mà ngày 24/1/1998, Hang Dơi đã được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp 
Quốc gia. 
 

20. Đức Hùng. KẺ SỐNG TRONG CHUỖI NGÀY ÂN HẬN / Đức Hùng // Hôn nhân 
pháp luật.- Ngày 28/4/2018.- Số 51.- Tr.21. 
 

Gia cảnh khó khăn, Lò Văn Non, sinh năm 1982, trú tại xã Mường Hung, huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La đã may mắn được người bác họ nhận làm con nuôi. Thế nhưng, 
ngã rẽ cuộc đời lại oan nghiệt, khi đến lúc báo hiếu thì Non say rượu, gây trọng tội. Đối 
diện với bản án chung thân về tội giết người, Non đã ân hận tiếc nuối vì giấc mơ còn 
dang dở… 

Giờ đây, sau hơn 8 năm cải tạo bản án chung thân về tội giết người tại trại tạm giam 
Nam Hà (Bộ Công an), Lò Văn Non, sinh năm 1982, trú tại xã Mường Hung, huyện Sông 
Mã, tỉnh Sơn La vẫn chưa thôi ân hận, tiếc nuối. Phạm nhân Lò Văn Non bảo rằng, nếu như 
hôm ấy anh ta không có men rượu trong người, có lẽ đã không hành động hồ đồ như thế. Bởi 
chính gia đình bố mẹ nuôi cũng hết mực cưng chiều, lo lắng, chăm sóc cho anh ta từ tấm bé. 

Trước khi xảy ra chuyện tày đình đó, cuộc sống gia đình đang rất tốt đẹp, vợ chồng 
Non sống chung trong một nhà cùng bố mẹ nuôi. Non và ông Hòa (bố nuôi Non) đang xây 
dựng một cái quán ở phía ngoài để làm ăn. Cả nhà dự tính, Non thì sửa chữa xe máy, vợ sẽ 
đi học may còn bố nuôi dạy học thêm ở nhà, mẹ nuôi trông coi ruộng vườn và chơi với các 
cháu trong nhà. Viễn cảnh về một cuộc sống đại gia đình đầm ấm và sung túc với việc làm 
cho tất cả mọi người nhưng đã đổ bể giữa chừng. 

GÂY HỌA VÌ RƯỢU… 

Theo lời Lò Văn Non thì gia cảnh nhà anh ta rất khó khăn. Sinh ra trong một gia đình 
đông anh em, bố mẹ làm nương rẫy không có tiền nuôi con, phải cho 2 chị em đi làm con 
nuôi ở nhà bác họ. Bác họ Non làm giáo viên cấp 2. Bố Non có 1 đời vợ trước và có 1 con 
gái, khi lấy mẹ Non thì sinh thêm được 3 chị em nữa và đã phải gửi 2 con đi cho người bác 
họ nuôi. Hai vợ chồng ông Hòa không có con, kinh tế cũng tạm ổn. 

Ở gia đình mới, Non có nhiều điều kiện hơn. Thế nhưng, Non chỉ học hết lớp 8, vì 
không theo được nên phải nghỉ học ở nhà làm nương rẫy. Rồi Non cưới vợ, 1 người con gái 
gần nhà bố nuôi, kém Non 2 tuổi. Vợ chồng Non cũng chung sống với bố mẹ nuôi trong một 
mái nhà. Do bố nuôi là người có học thức nên sống ở gia đình ấy, cuộc sống của Non khá 
đầm ấm, vui vẻ. Thế nhưng, cũng chính vì rượu, Non đã nhấn chìm tất cả. 

Theo tài liệu, mồng 2 tết năm 2010, Non đi uống rượu về và bị bố nuôi mắng, lời qua 
tiếng lại và khi 2 người không kiềm chế được thì chuyện đau lòng đã xảy ra. “Em chỉ đi chúc 
tết mọi người nhà vợ và có gọi điện cho bố nuôi là lát nữa vợ chồng con sẽ về nhưng khi vợ 
chồng em về muộn, bố em đã tức giận...”, Non kể. 

Hôm đó, trở về nhà cùng với vợ trong tình trạng ngà ngà say, Non bị bố nuôi mắng tới 
tấp. Ông Hòa cho rằng Non không tôn trọng ông, sống buông thả, không giữ lời hứa... Chưa 
hết, có lẽ cũng uống rượu rồi nên ông Hòa còn không kìm nén được cơn giận, tát Non một 
cái. Non đẩy bố nuôi ra bảo có gì từ từ nói chuyện nhưng ông Hòa bảo: Không có gì từ từ cả, 
hôm nay mày không chết thì tao chết. Rồi ông Hòa cầm dao xông đến. 

Thấy bố nuôi cầm dao đuổi đánh, 2 vợ chồng Non sợ hãi bỏ chạy nhưng ông Hòa vẫn 
đuổi theo. Chạy được một đoạn, vợ Non quay lại quỳ xuống xin ông tha cho nhưng ông nói: 
“Mày có muốn chết thay nó không, không muốn thì tránh ra”. Vợ Non giật lấy con dao trong 
tay ông. Non chỉ nhớ rằng lúc đó thấy máu chảy ra từ tay vợ rất nhiều nên cơn giận bùng lên. 

Anh ta giật lấy con dao và đâm ông Hòa thế nhưng khi thấy bố nuôi khuỵu xuống thì 
hốt hoảng cởi áo bịt vết thương cho ông rồi gọi người đưa đi cấp cứu. Đáng ra phải khẩn 
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trương cứu giúp người bị thương còn chuyện khác tính sau thì mấy người em của ông Hòa 
lại xô đến đánh Non. Non bỏ chạy còn ông Hòa được đi cấp cứu nhưng do vết thương quá 
nặng nên 2 tiếng đồng hồ sau đã trút hơi thở cuối cùng. Biết tin bố nuôi mất, sáng hôm sau, 
Non rời chỗ nấp, ra UBND xã đầu thú. Một thời gian sau, Non phải đối diện với bản án 
chung thân về tội giết người. 

CẢI TẠO TỐT LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT… 

Từ ngày về trại giam Nam Hà (Bộ Công an) cải tạo, gia đình Non mới xuống thăm 
anh ta được ít lần. Non kể rằng, lần đầu tiên gia đình xuống trại thăm, có cả bố mẹ đẻ, mẹ 
nuôi và đứa con đầu, tất cả đều khóc rất nhiều. Vợ Non trước chỉ ở nhà, chăm sóc con cái, 
chồng đi làm kiếm tiền. Từ ngày Non vào tù, gánh nặng gia đình đổ lên vai vợ. Thấy vợ gầy, 
già đi nhiều vì vất vả, Non thương lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Mấy năm nay, Non 
làm ở đội mây tre đan và được xếp loại khá. Non kể nhiều đêm, tại phòng giam, Non đã suy 
nghĩ rất nhiều. Tình cảm của bố nuôi dành cho Non rất sâu đậm. Non chưa đền đáp được 
công ơn của bố nuôi thì đã gây ra trọng tội. 

Cũng theo lời Non thì sau khi anh ta vào trại, vợ Non chuyển về ở nhà bố mẹ vợ, được 
mẹ nuôi chia cho ít tài sản dành dụm để nuôi 3 đứa con. Non bảo nhiều lúc bưng bát cơm 
lên, nghĩ đến gia đình, vợ con mà thấy cổ họng nghẹn đắng. 

Non thương vợ, nhớ con và ân hận vì tội lỗi của mình đã gây ra. Chỉ vì một chút nóng 
giận, không làm chủ được mình, anh ta đã gây đau khổ cho nhiều người. Theo lời Non tâm 
sự thì ngay cả khi anh ta còn ở nhà, kinh tế gia đình đã không được dư dả bởi đứa con út hay 
đau ốm, giờ tất cả trông vào vợ thì khó khăn càng tăng lên gấp bội. 

Theo cán bộ quản giáo ở trại giam Nam Hà, khi mới vào trại Non tỏ ra bất mãn, 
thường xuyên không chịu cải tạo, không nghe lời khuyên của quản giáo, cũng không thèm 
nghe bạn tù khuyên bảo. Anh ta ăn uống thất thường, nhiều khi lại bỏ bữa và mất ngủ vì suy 
nghĩ. Chính vì thế mà vào trại cải tạo được hơn một năm thì Non mắc chứng đau dạ dày. 

Cũng vì nhịn ăn và suy nghĩ mà trong một trận đau bụng, Non đã phải mổ cấp cứu vì 
thủng dạ dày. Sau lần đó, được cán bộ y tế trạm chăm sóc nhiệt tình, những phạm nhân cùng 
buồng giúp đỡ, Non mới nhận ra được cuộc sống còn nhiều điều quý giá, không thể tự hủy 
hoại đời mình. Kể từ đó, Non bắt đầu thay đổi. Anh ta sống hòa đồng với bạn tù hơn, tỏ ra 
nghe lời cán bộ trong trại và chăm chỉ cải tạo. Hỏi Non từ ngày vào trại, được mấy năm xếp 
loại khá rồi, anh ta cười bảo năm vừa qua mới đạt khá còn những năm trước thì không đạt do 
tiêu cực. 

Nhớ lại những ngày đầu về cải tạo ở trại giam Nam Hà, Non bảo ngày đó không tài 
nào ngủ được, thậm chí cơm cũng không thể nuốt nổi mặc dù bụng réo ầm ầm vì đói. 8 ngày 
đầu ở trại, cứ đến bữa ăn, bưng bát cơm lên là mắt Non lại rớm lệ. Nghĩ về tội lỗi của mình; 
nghĩ đến những ngày đầm ấm sum vầy,... Non ân hận, tiếc nuối... Không biết bao đêm mất 
ngủ, Non nghĩ về bố nuôi, nghĩ đến những lần ông thức đêm trông Non ốm, cõng con nuôi 
đến trường trong mưa gió hay những lần ông dạy Non học bài... 

Càng nghĩ, Non lại càng ân hận rồi cứ thế ngồi một mình trong góc buồng giam và 
khóc. Thấy Non quá bi lụy, căn bệnh dạ dày lại hành hạ trong khi gia đình lại quá hoàn cảnh 
nên được một số phạm nhân cùng buồng chia sẻ bằng cách mỗi khi được người nhà lên 
thăm, gửi quà, họ lại chia cho Non một phần, coi như động viên, khích lệ. 

Nghĩ mình án dài, nhiều lúc Non muốn viết thư động viên vợ đi lấy chồng khác, 
nhưng cứ nghĩ đến 3 đứa con, anh ta lại bỏ cuộc. Rồi khi vợ đưa con vào thăm, cái nắm tay 
rất chặt của vợ đã khiến Non thêm vững dạ. Non tin vợ mình, tin vào lời nói của vợ rằng 
“chỉ mong anh cải tạo tốt, ở nhà mẹ con em sẽ đợi anh về, sau này anh về dù lúc đó già rồi, 
không làm được gì chỉ cần có mặt anh ở trong nhà là mẹ con em mừng rồi”. 
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Những tâm sự của vợ như tiếp thêm động lực cho phạm nhân Lò Văn Non phấn đấu, 
cải tạo. Thế nhưng, Non bảo, nhiều lúc lại thương mẹ nuôi. Chồng chết, con đi tù, nhưng giờ 
bà lại thêm gánh nặng là những đứa cháu ngoại (là con của chị gái Non). Chồng chị gái Non 
đã chết vì nghiện ma túy, chị gái cũng đã bỏ đi không tin tức, để lại 3 đứa con cho mẹ nuôi. 
 




