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01. PV. SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA TÍCH CỰC ĐẨY 
NHANH TIẾN ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU 
CHO NGƯỜI DÂN / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.45. 
 

Xác định vai trò quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giúp 
chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ tài nguyên đất, đồng thời hạn chế tranh chấp, khiếu 
nại về đất đai, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh 
tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất. 

Là đơn vị chính được UBND tỉnh giao trọng trách đôn đốc, kiểm tra thực hiện cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở 
Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai các nghị quyết của Chính phủ, 
UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia 
đình, cá nhân. 

Bên cạnh đó, sở còn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng ban hành 
văn bản hướng dẫn, để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện; thường 
xuyên phối hợp với chính quyền, tổ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp 
huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức rà soát diện tích, số 
giấy chứng nhận cần cấp; công bố, công khai quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp; cải cách các thủ tục hành chính để đơn giản hóa rút 
ngắn các trình tự, thủ tục đối với người dân. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các chi nhánh 
văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố, chi cục thuế, các phòng, ban liên quan của các 
huyện, thành phố và các đơn vị tư vấn trong xử lý vướng mắc về cấp giấy chứng nhận. 

Với việc tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đạt được những yêu cầu đề ra, góp phần 
không nhỏ vào việc thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, lao động, phát triển 
đồng bộ kết cấu hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp nông thôn, đô thị và dịch vụ, tạo bước 
chuyển dịch hợp lý cho cơ cấu kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo số liệu thống kê của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, đối với đất ở, hiện toàn tỉnh Sơn La có trên 51,2 nghìn 
hộ dân cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với 51,2 nghìn giấy chứng nhận. Tính 
đến hết tháng 4/2018, đã hoàn thành thẩm định hồ sơ và có quyết định cấp giấy chứng nhận 
cho xấp xỉ 44,9 nghìn hộ, với trên 44,9 nghìn giấy chứng nhận. Đã trao giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho 28,1 nghìn hộ. Đối với đất sản xuất nông nghiệp, hiện đã có quyết 
định cấp giấy chứng nhận cho trên 36,4 nghìn hộ, với trên 46,5 nghìn giấy chứng nhận. Đã 
trao giấy chứng nhận cho 24,6 nghìn hộ, với 30,2 nghìn giấy chứng nhận. 

Theo kế hoạch, trong năm 2018 tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với đất ở và đất nông nghiệp cho người dân trên địa 
bàn. Tuy nhiên, hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia 
đình, cá nhân vẫn đang gặp nhiều khó khăn như: Số hộ gia đình cần cấp, diện tích cần đo đạc 
lớn; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ còn phức tạp, một số hộ tự ý chuyển mục đích quyền 
sử dụng đất; lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định còn mỏng, chưa đáp ứng yêu 
cầu công việc. Cùng với đó, nhận thức của người dân đối với chính sách pháp luật về đất đai 
còn hạn chế, một số gia đình, cá nhân không có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất hoặc không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ tài chính, dẫn đến công tác phối hợp hoàn 
thiện hồ sơ cấp giấy còn chậm và kéo dài. Để thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, với trách 
nhiệm được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đang tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ cho các hộ gia đình, cá nhân 
trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận lần đầu; đẩy 
mạnh kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc 
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theo thẩm quyền trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa 
bàn. 
 

02. PV. HUYỆN MƯỜNG LA: TẬP TRUNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH / 
PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.46. 
 

Nằm cách thành phố Sơn La 42km về phía Đông Bắc, Mường La là huyện có xuất 
phát điểm tương đối thấp, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, 
đời sống của nhân dân nhất là các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao còn nhiều khó 
khăn. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, năng động, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, Mường La đã vượt mọi khó khăn, 
thách thức, vươn lên và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - xã hội. 

Kinh tế của huyện tiếp tục có những bước phát triển mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Năm 
2017, tổng đầu tư toàn xã hội của huyện đạt 869 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch và cao hơn 
nhiều so với năm 2016; tổng thu ngân sách đạt 1,1 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất theo giá 
hiện hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 58,1 nghìn tấn; tỷ lệ 
hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều giảm xuống còn 43,5%... 

Huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác khuyến nông, hướng dẫn 
nhân dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống, 
mùa vụ và tăng cường thâm canh cây trồng; phát triển nhiều dự án mới như sản xuất rau 
sạch, hoa, khoai tây giống, cây ăn quả, đồng thời xây dựng các mô hình thâm canh cây trồng 
triển khai có hiệu quả như: Cải tạo giống táo tại xã Mường Bú; trồng cỏ VA06 tại các xã 
Ngọc Chiến, Nậm Giôn, Chiềng Hoa, Hua Trai... 

Bên cạnh đó, để tận dụng 130,7ha mặt nước huyện có hồ Thủy điện Sơn La, từ năm 
2011, huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần nuôi trồng và xuất nhập khẩu thủy sản Tây 
Bắc đưa cá tầm vào nuôi tại lòng hồ công trình Thủy điện Sơn La năng suất đạt từ 240 - 260 
kg/lồng. Năm 2017, toàn huyện có hơn 600 lồng cá với sản lượng đánh bắt, nuôi trồng đạt 
trên 800 tấn. 

Đặc biệt, nhờ có lợi thế rất lớn về địa hình nhiều sông suối, độ dốc lớn, là địa điểm 
thích hợp để xây dựng các nhà máy thủy điện, Mường La là huyện có nhiều nhà máy thủy 
điện nhất của tỉnh Sơn La, với hơn 20 công trình thủy điện vừa và nhỏ. Đặc biệt, huyện có 
nhà máy Thủy điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á công suất 
2.400MW. Ngoài ra, một số nhà máy khác như Thủy điện Nậm Chiến, Thủy điện Mường 
Bú, Thủy điện Huổi Quảng, Thủy điện Pá Chiến... được đầu tư và xây dựng đã tạo điều kiện 
để phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút lao động và đóng góp tích cực cho thu ngân sách địa 
phương. 

Khai thác tuyến du lịch lòng hồ là một trong những định hướng chiến lược phát triển 
kinh tế của huyện Mường La. Huyện có nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như: Suối nước 
nóng tại thị trấn Ít Ong và xã Ngọc Chiến (đặc biệt Ngọc Chiến được ví như Đà Lạt của Tây 
Bắc với thời tiết khí hậu mát mẻ, trong lành, nhiều sản vật địa phương như lúa nếp tan, sơn 
tra...); du lịch suối Chiến; lòng hồ thủy điện sông Đà; du lịch văn hóa cộng đồng bản làng 
người Thái, Mường, H'Mông, Dao, Khơ Mú... Việc phát triển du lịch sinh thái xã Ngọc 
Chiến, lòng hồ sông Đà và nuôi cá tầm lòng hồ đang được tỉnh lựa chọn trong danh mục các 
dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Sơn La trong thời gian tới. Hiện nay, huyện đang tập trung 
triển khai dự án xây dựng bản du lịch cộng đồng bản Lướt xã Ngọc Chiến với tổng mức đầu 
tư là 6 tỷ đồng. 
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Trên cơ sở xác định đúng những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện đang 
tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng để vươn lên phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như: Tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh 
doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế; ổn định đời sống và sản xuất các hộ dân tái định cư tại các dự án thủy điện; tranh thủ các 
cơ hội về xây dựng nông thôn mới; tận dụng hiệu quả các chương trình được đầu tư theo 
Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP; khai thác có hiệu quả kinh tế du lịch như du lịch lòng hồ, tham 
quan các công trình thủy điện, du lịch sinh thái, văn hóa, tắm khoáng và tham quan hang 
động, nuôi trồng thủy sản... 

Hy vọng với những giải pháp hiệu quả thiết thực trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân huyện Mường La sẽ thực hiện thắng lợi định hướng phát triển kinh tế - xã hội của toàn 
huyện, phấn đấu đến năm 2020, Mường La trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La. 
 

03. NT. HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA ĐANG TỪNG NGÀY ĐỔI MỚI / NT 
// Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.47. 
 

Thực hiện thành công các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đảng bộ và nhân dân huyện Thuận Châu tận dụng mọi lợi 
thế, tối đa các nguồn lực, thế mạnh của địa phương đã phát triển kinh tế - xã hội và đạt được 
những kết quả khả quan. 

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt trên 5,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 
1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,05% so với cùng kỳ năm 2016. 

Về trồng trọt, năm 2017, huyện tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển sản 
xuất nông nghiệp, thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc, thay 
thế cây trồng kém hiệu quả, tuyên truyền vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất. Hiện trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất, trong đó 
có một số mô hình đem lại hiệu quả cao như: Dự án ghép cải tạo vườn nhãn chín muộn, mô 
hình trồng chanh leo, trồng bơ, chè... Năm 2017, diện tích, sản lượng các cây trồng chủ yếu 
đều đạt kế hoạch đề ra, chăn nuôi thú y tiếp tục được duy trì phát triển cả về tổng đàn và sản 
lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Về lâm nghiệp, năm 2017, toàn huyện trồng mới được gần 530ha rừng tập trung, bằng 
73% kế hoạch; trồng được trên 5.5 nghìn cây phân tán; chăm sóc bảo vệ 66,9 nghìn ha rừng 
hiện có; khoanh nuôi tái sinh gần 1,9 nghìn ha; tận dụng diện tích nuôi trồng thủy sản lồng 
bè trên khu vực lòng hồ thủy điện. Đến nay toàn huyện có 436 lồng cá các loại. Tổng diện 
tích nuôi trồng thủy sản là 363ha; sản lượng ước đạt 886 tấn. 

Về dịch vụ bán lẻ và tiểu thủ công nghiệp, năm 2017, tổng mức hàng hóa bán lẻ và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.380 tỷ đồng, tăng 16,67% so với năm 2016. Thị 
trường hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân trong huyện. 
Năm 2017, huyện đã hoàn thành và đưa chợ Phỏng Lái đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, 
huyện còn triển khai dự án chợ Nong Lay và chợ Muổi Nọi; tham gia các gian hàng trưng 
bày, giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông 
dân tại các hội chợ triển lãm; chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng 
thương hiệu cho 4 sản phẩm nông sản chủ lực của huyện gồm: Chè Phỏng Lái, khoai sọ 
Thuận Châu, táo sơn tra, cá sông Đà... Ngoài ra, các ngành tiểu thủ công nghiệp và làng 
nghề của Thuận Châu có tiềm năng đang được đầu tư phát triển như: Nghề dệt thổ cẩm, thêu 
hoa văn, làm đệm bông gạo, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, sản xuất nông cụ... 

Phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống dân sinh, năm 2017, toàn huyện đã triển 
khai thi công và hoàn thành 44 tuyến đường với chiều dài trên 36km đến bản, đường trục 
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bản. Lũy kế đã cứng hóa được trên 209km đường đến bản tại 28 xã, đạt tỷ lệ 29,47% trên 
tổng số km đường đến bản; có 349/549 bản có đường giao thông đến bản được cứng hóa, đạt 
63,57% tổng số bản trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2018, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây 
dựng huyện Thuận Châu được giao 8 nguồn vốn do tỉnh và huyện phân bố với 71 công trình, 
trong đó có 56 công trình chuyển tiếp, 4 công trình hoàn thành, 11 công trình khởi công mới. 

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận về đất đai, các nguồn lực đầu tư, vốn, 
tài nguyên, cơ hội kinh doanh, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 
2017, huyện đã thành lập mới 18 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã. 

Năm 2017, huyện đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 
nông thôn mới gắn với chương trình giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động nhân 
dân tham gia đóng góp vào chương trình với phương châm “Tập trung thực hiện các tiêu chí 
dễ làm, cần ít nguồn lực”. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh đào tạo nghề, 
giải quyết việc làm cho lực lượng lao động nông thôn gắn với công tác xóa đói giảm nghèo. 
Tính đến tháng 10/2017, toàn huyện đạt bình quân 7,39 tiêu chí/xã, tăng 0,07 tiêu chí so với 
năm 2016. 

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2018, huyện Thuận Châu đặt mục tiêu đẩy 
mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành, lĩnh vực, sản 
phẩm địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, 
tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; phấn đấu đạt mục tiêu tổng 
giá trị sản xuất tăng 10 - 11% so với năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010). Phấn đấu toàn 
huyện đạt bình quân 8,4 tiêu chí/xã, tăng 0,6 chỉ tiêu so với ước thực hiện năm 2017. Giảm 
tỷ lệ sinh ở mức 0,5  đào tạo nghề cho 1.800 lao động; tạo việc làm cho khoảng 3.300 lao 
động. 
 

04. MC. BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH SƠN LA NỖ LỰC ĐỂ SƠN LA 
KHÔNG CÒN BỆNH LAO / MC // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.3. 
 

Trong những năm qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La đã vượt qua khó 
khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Là bệnh viện chuyên khoa có chức năng khám, điều trị và thực hiện các chương trình 
phòng chống bệnh lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh Sơn La, hàng năm bệnh viện luôn chú 
trọng đến việc thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ và quy tắc ứng xử của 
cán bộ, viên chức trong đơn vị để nâng cao chất lượng phục vụ, cũng như xây dựng tinh thần 
đoàn kết minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị. Với phương châm ân cần, tận tình, chu 
đáo, ngay từ khi người bệnh đến khám, chữa bệnh, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ của bệnh viện 
thường xuyên thăm hỏi, động viên, đưa ra phác đồ điều trị chi tiết để bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân hiểu và cùng hợp tác thực hiện, qua đó chiếm được niềm tin của bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân. 

Để nâng cao chất lượng khám và điều trị, bệnh viện thường xuyên cử nhiều đợt cán 
bộ, y, bác sỹ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn tại các đơn vị đào tạo có uy tín về y, 
dược như: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, Bệnh viện K71 Trung ương... đồng 
thời bảo quản và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị sẵn có vào trong hoạt động chẩn đoán và 
điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tiếp 
nhận, chẩn đoán và điều trị, cũng như xây dựng, lưu trữ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, qua đó 
rút ngắn được quy trình thăm khám và giảm chi phí cho bệnh nhân. 

Nhờ đó, số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng. 
Tính riêng trong năm 2017, bệnh viện đã khám cho trên 6,8 nghìn lượt người, đạt 274,2% so 
kế hoạch; trong đó khám ngoài viện 4,7 nghìn lượt; số bệnh nhân điều trị nội trú trên 1,5 
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nghìn bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh là 71,0%; ngày điều trị trung bình 21%, đạt 
91,3% so với kế hoạch. 

Cùng với cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, trong năm, bệnh viện còn 
quan tâm triển khai tốt các chương trình phòng chống lao và Dự án bệnh phổi tắc nghẽn mãn 
tính và hen phế quản. Đến nay, mạng lưới chống lao được triển khai 100% từ huyện xuống 
xã trong toàn tỉnh; đồng thời thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ theo đúng quy định của 
chương trình chống lao Quốc gia; cung cấp thuốc và hóa chất, lan kính cho các tổ chức 
chống lao. Các y, bác sỹ của bệnh viện còn tích cực tuyên truyền, tư vấn cho bệnh nhân cách 
phòng, tránh lây bệnh cho người thân, thời gian điều trị bệnh, uống thuốc đúng cách và làm 
các xét nghiệm HIV. 

Bên cạnh công tác chuyên môn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La cũng đặc 
biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Năm 2017 vừa qua, 100% cán bộ, công chức và 
đảng viên của bệnh viện thực hiện tốt mọi chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh được bệnh viện triển khai sâu, rộng đến từng cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ đảng 
viên trong năm đã tự xây dựng cho mình kế hoạch làm theo tấm gương Bác, phong trào thi 
đua trong lao động được đẩy mạnh là yếu tố quan trọng giúp bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ công tác năm. 
 

05. Nguyễn Đức Hoàng. TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 55 NĂM XÂY DỰNG VÀ 
TRƯỞNG THÀNH / Nguyễn Đức Hoàng // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- 
Tr.49-50. 
 

Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm Dân tộc cấp I tỉnh Sơn La 
được thành lập năm 1963. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo 
được hơn 20 nghìn giáo viên mầm non, tiểu học; hơn 5 nghìn giáo viên trung học cơ sở; gần 
5 nghìn cử nhân cao đẳng các ngành ngoài sư phạm; bồi dưỡng chuẩn hóa và nâng cao trình 
độ cho hơn 7 nghìn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và bồi dưỡng lý luận 
nghiệp vụ cho gần 2 nghìn cán bộ quản lý giáo dục các cấp học. Với sứ mệnh: Xây dựng môi 
trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế tri thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời; 
ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học; cung ứng các dịch vụ giáo dục nghề 
nghiệp tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà 
trường và xã hội, trong nhiều năm qua, các thế hệ thầy, trò của nhà trường đã không ngừng 
nỗ lực vươn lên, xây dựng và khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp 
của tỉnh cũng như cả nước. 

Hiện, trường đã có một cơ ngơi khang trang, thoáng mát tọa lạc trên khuôn viên rộng 
11,6ha với tổng giá trị tài sản trị giá gần 300 tỷ đồng. Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy 
được đầu tư gồm: Máy tính, máy chiếu projector, máy chiếu vật thể, máy quay phim, máy 
ảnh kỹ thuật số, máy photocopy... Ngoài ra, đối với từng ngành nghề nhà trường còn có các 
phòng thực hành riêng với các trang thiết bị đáp ứng 80% chương trình đào tạo. Đặc biệt, 
trường đã xây dựng được phòng thư viện với hơn 150 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ máy 
tính nối mạng internet toàn cầu. Kho dữ liệu của thư viện bao gồm cả giáo trình điện tử và 
giáo trình, sách tham khảo với hàng nghìn đầu sách đảm bảo tốt công tác phục vụ đào tạo 
cũng như nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. 

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương và xã hội, trường 
tổ chức đào tạo sinh viên theo các trình độ: Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng 
nghề, sơ cấp nghề và tập trung vào 6 ngành nghề mũi nhọn được người học và xã hội quan 
tâm như: Công tác xã hội; Quản trị văn phòng; Công nghệ thông tin; Trồng trọt; Pháp luật; 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Ngoài ra, trường cũng rất quan tâm đến đào tạo các ngành, 
nghề mới phát triển tại địa phương như: Lĩnh vực công nghiệp (thủy điện vừa và nhỏ, công 
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nghiệp chế biến), nông nghiệp công nghệ cao (rau quả chất lượng cao, an toàn), ngành du 
lịch, dịch vụ, ngành lâm nghiệp... Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm, trong 
đó có nhiều trường hợp được các đơn vị tuyển dụng xét tuyển trước khi ra trường. Song song 
với đó, trường cũng rất chú trọng đến công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu. 
Điển hình như liên kết với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Trung tâm giáo dục thường 
xuyên ở các huyện mở các lớp đào tạo trình độ trung cấp, song song với việc học văn hóa 
phổ thông; mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Thái, Mông) tại các huyện; tổ chức 
dạy nghề sơ cấp cho lao động nông thôn; liên kết với các trường đại học thuộc các ngành sư 
phạm, kinh tế, môi trường... tổ chức nhiều lớp đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 
công chức, viên chức của tỉnh. Năm học 2016 - 2017 nhà trường đã tuyển sinh và tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng 530 học viên học theo hình thức vừa làm, vừa học. Phối hợp tổ chức thi 
cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, C, chứng chỉ tin học cho hàng trăm học viên. 
Thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, từ năm 2001 đến nay, trường đã thực hiện 
tốt về lĩnh vực hợp tác trong giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các tỉnh 
phía Bắc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Song song với đẩy mạnh phát triển quy mô đào tạo, việc bồi dưỡng nhằm nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cũng được trường đặc biệt quan tâm. Năm 
2017, trường đã cử trên 70 lượt cán bộ, viên chức đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên cũng được đồng bộ hóa theo quy mô và 
ngành, nghề đào tạo của nhà trường và ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu mở rộng, nâng 
cao chất lượng lĩnh vực đào tạo. Bên cạnh đó, trường còn liên tục đổi mới phương pháp dạy 
học theo hướng hiện đại; tổ chức dự giờ, hội thi giáo viên giỏi; tổ chức thực tập tại cơ sở 4 
tuần/năm cho giảng viên để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế; việc kết nối hợp tác với các 
doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động được chú trọng, từng bước hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp trong sinh viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng kiến thức vào thực tế 
dạy - học và quản lý cũng được trường khuyến khích đẩy mạnh. Các đề tài nghiên cứu khoa 
học của nhà trường đều được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của 
nhà trường, ngành giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phát triển 
du lịch cộng đồng tại Mộc Châu, phục tráng các giống cây trong vật nuôi đặc sản của địa 
phương (nếp tan Ngọc Chiến, khoai sọ Mán Vân Hồ...). 

Với những kết quả đạt được, trường đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần 
thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động (hạng Nhất, 
Nhì, Ba); Huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhiều bằng 
khen, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của tỉnh trao tặng... 

Tiếp nối truyền thống của nhà trường trong 55 năm qua, hiện Trường Cao đẳng Sơn 
La đang phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội nhập 
quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, khu vực, đất nước và 
các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 
 

06. Lê Anh Tuân. TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ SƠN LA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN 
LỰC Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO CHO ĐỊA PHƯƠNG / Lê Anh Tuân // Tạp chí Con 
số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.48. 
 

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La được thành lập năm 2009 trên cơ sở nâng cấp từ 
Trường Trung cấp Y tế Sơn La (28/11/1959). Gần 60 năm qua, nhà trường luôn được coi là 
chiếc nôi đào tạo cán bộ y tế có chất lượng cho tỉnh Sơn La, các tỉnh trong khu vực và các 
tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhiều cán bộ y tế đã trưởng thành từ 
mái trường này và hiện đang giữ những vị trí quan trọng trong các cơ sở y tế, tích cực đóng 
góp tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. 
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Những năm gần đây, nhà trường luôn đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chất lượng 
đào tạo, triển khai việc dạy học theo chuẩn kỹ năng và năng lực thực hành; cập nhật giáo 
trình, tài liệu phù hợp với sự phát triển của ngành Y tế. Hiện tại, nhà trường có 06 cơ sở thực 
hành thường xuyên là các bệnh viện, các cơ sở y tế tuyến tỉnh; các bệnh viện tuyến huyện; 
các công ty, cơ sở hành nghề dược trong tỉnh; trạm y tế các phường trên địa bàn thành phố 
Sơn La, đảm bảo cho học sinh, sinh viên của nhà trường được nâng cao kỹ năng nghề 
nghiệp, làm quen với môi trường thực tiễn, sớm được tiếp cận với các phương pháp chẩn 
đoán mới và các thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh hiện đại. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh của 
nhà trường vẫn luôn đảm bảo và vượt chỉ tiêu được giao, ngoài số lượng học sinh, sinh viên 
trong tỉnh, nhà trường còn thu hút được các học sinh, sinh viên của các tỉnh lân cận (Điện 
Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa...). Đặc biệt, nhà trường còn thu hút được 221 lưu học 
sinh Lào, điều này đã khẳng định chất lượng và uy tín của nhà trường trong việc đào tạo 
nguồn nhân lực y tế.  

Để thực hiện tốt công tác giảng dạy, thực hành, nhà trường rất chú trọng đầu tư các 
trang thiết bị. Tất cả các giảng đường, phòng học đều được lắp đặt thiết bị hỗ trợ nghe, nhìn, 
trang bị đầy đủ hệ thống mô hình trực quan hiện đại, luôn cập nhật các thiết bị y tế tiên tiến, 
đầu tư nhiều thiết bị hỗ trợ thí nghiệm hiện đại, phục vụ cho việc học thực hành tại các 
phòng thực tập y, dược. Hệ thống thư viện nhà trường có hơn 750 đầu sách với hơn 10.000 
cuốn, cùng hệ thống thư viện điện tử đã tạo thuận lợi cho khai thác thông tin phục vụ giảng 
dạy, học tập. Hiện tại, nhà trường đã nghiệm thu và chuẩn bị đưa vào sử dụng cơ sở vật chất 
để tiếp nhận dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách y tế” do WB tài trợ. 
Ngoài ra, nhà trường đang tiếp tục kêu gọi các nguồn đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất, 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Những năm qua, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo để đáp ứng nhu cầu của 
xã hội và đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành Y tế tỉnh Sơn La. Hiện tại, nhà trường 
đang đào tạo 03 ngành cao đẳng, 02 ngành trung cấp và nhiều hình thức đào tạo ngắn hạn, 
bồi dưỡng nâng cao, liên thông cao đẳng, liên kết trình độ đại học và sau đại học. Trong thời 
gian tới, nhà trường sẽ hoàn thành đề án triển khai thực hiện 03 ngành trọng điểm Quốc gia 
(Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Hộ sinh) đã được Tổng cục Giáo dục 
nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. 

Để nguồn nhân lực đào tạo ra đáp ứng được yêu cầu của xã hội và các nhà tuyển 
dụng, nhà trường đã xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra trên cơ sở tham khảo chương trình 
của các trường đại học, cao đẳng y - dược có uy tín trong nước và ý kiến phản hồi từ các đơn 
vị y tế. “Thành thạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp” chính là cam kết về chất lượng nguồn 
nhân lực đã được đào tạo tại trường. Nhà trường cũng mở rộng liên kết với các cơ sở đào tạo 
trình độ đại học và sau đại học, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện tay nghề 
cho cán bộ y tế trong tỉnh, ngoài ra còn giúp cho cán bộ, giảng viên trong trường được tích 
lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy và học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành của các cơ sở 
đào tạo khác. 

Với sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể sư phạm và học sinh, sinh viên trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế Sơn 
La đã được nhận những danh hiệu cao quý: 01 Huân chương Lao động hạng Ba, 02 Huân 
chương Lao động hạng Nhì, 01 Huân chương Hữu nghị và 01 Huân chương Itxala của Chủ 
tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, 
ngành, UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể cho nhà trường và các tập thể, cá nhân xuất sắc. 
Năm 2016, năm 2017, nhà trường được tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và năm học 2016 - 2017. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung phấn đấu 
để nâng cấp thành Trường Đại học Y - Dược Tây Bắc, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
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nhân lực y tế phù hợp với yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp 
phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và khu vực. 
 

07. Đoàn Vũ Hưng. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ: TẤT CẢ VÌ NGƯỜI BỆNH 
THÂN YÊU / Đoàn Vũ Hưng // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.6. 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã là bệnh viện hạng III, có nhiệm vụ cấp cứu, khám 
chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn và các huyện lân cận. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, UBND tỉnh, các cơ 
quan quản lý chuyên ngành Y tế cùng với sự nỗ lực không ngừng của viên chức, người lao 
động, bệnh viện đã xây dựng được nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất đáp ứng được 
yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở y tế tại tuyến huyện. Hiện bệnh viện có 147 viên chức, trong đó 
có: 31 bác sỹ, 19 y sỹ, 8 dược sỹ, 8 kỹ thuật viên, 51 điều dưỡng, 9 nữ hộ sinh...; 190 giường 
bệnh theo kế hoạch (thực kê 356 giường) với 18 khoa, phòng chức năng và 2 phòng khám 
khu vực: Chiềng Khương, Mường Lầm. 

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, trong quá trình hoạt động, Bệnh 
viện Đa khoa huyện Sông Mã luôn chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế, áp dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về chuyên môn 
và trang thiết bị y tế của tuyến trên... Đến nay, bệnh viện đã đầu tư được tương đối đầy đủ 
các trang thiết bị, máy móc hiện đại như: Máy chụp X quang; máy siêu âm màu; máy xét 
nghiệm sinh hóa, huyết học tự động; máy nội soi tai, mũi, họng; máy thở, máy làm ấm trẻ sơ 
sinh, giường cấp cứu đa năng, Monito theo dõi bệnh nhân.... 

Song song đó, bệnh viện còn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại các khoa, phòng, đảm 
bảo thuận tiện cho người dân đến khám, chữa bệnh. Ngoài việc quan tâm đầu tư cơ sở vật 
chất trang thiết bị, bệnh viện luôn chú trọng đến việc đổi mới cơ chế và phương thức quản lý 
thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai hoạt động nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ y tế. Hiện bệnh viện đã trang bị phần mềm quản lý tại nhiều khâu như: Hệ 
thống lấy số tự động, hệ thống quẹt thẻ bảo hiểm y tế, phần mềm quản lý văn bản... 

Hiểu được chất lượng, uy tín bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào năng lực chuyên môn 
của đội ngũ thầy thuốc, vì vậy, ngoài việc quan tâm thu hút nguồn cán bộ có chuyên môn 
giỏi về làm việc tại bệnh viện, ban giám đốc còn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc. Hàng năm, bệnh viện đã cử hàng 
chục lượt viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2017, bệnh 
viện có 1 bác sỹ và 1 điều dưỡng đi học chuyên khoa cấp I; 1 bác sỹ học chuyên khoa cấp II, 
6 bác sỹ học chuyên khoa sơ bộ; 4 y sỹ học lên bác sỹ; 14 cán bộ học cử nhân điều dưỡng, 
xét nghiệm; đào tạo ngắn hạn, tập huấn 91 lượt cán bộ. Bên cạnh đó, bệnh viện còn luân 
phiên cử cán bộ theo học các chuyên ngành còn thiếu tại các trường đại học tuyến Trung 
ương, bệnh viện tuyến tỉnh. 

Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã thường xuyên giáo dục y đức, tinh thần, thái độ 
phục vụ người bệnh của các cán bộ viên chức, người lao động trong thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ. Tại khâu đón tiếp bệnh nhân, bệnh viện đã chú trọng cải tiến thủ tục hành chính 
nhằm giảm phiền hà cho người bệnh. Tại Khoa Khám bệnh, đã xây dựng quy trình khám, 
chữa bệnh phù hợp cho từng đối tượng, hạn chế các thủ tục, giảm thời gian của người bệnh, 
nâng cao chất lượng điều trị. Vào những đợt cao điểm, bệnh viện bố trí thêm bàn khám, phân 
công bác sỹ thuộc các chuyên khoa thực hiện nhiệm vụ tại Khoa Khám bệnh... Bên cạnh đó, 
bệnh viện đã quán triệt việc thực hiện 12 điều y đức; tổ chức ký cam kết thực hiện đổi mới 
phong cách, thái độ phục vụ; tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử; xây dựng kế hoạch học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, chất lượng phục vụ người 
bệnh ngày càng được nâng lên thu hút được bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện, 
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giảm tải cho tuyến trên, tạo được niềm tin của người dân tại địa phương và các khu vực giáp 
ranh trên địa bàn. 

Trong năm 2017, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh luôn đạt và vượt chỉ 
tiêu được giao, công suất sử dụng giường bệnh vượt gần 136%. Bệnh viện đã khám bệnh cho 
gần 77 nghìn lượt người, điều trị nội trú cho hơn 15,2 nghìn lượt người, điều trị ngoại trú cho 
trên 50 nghìn lượt người, phẫu thuật 1,1 nghìn ca, thủ thuật gần 25 nghìn ca, xét nghiệm gần 
166 nghìn ca... Ngoài ra, trong năm 2017 bệnh viện còn triển khai ứng dụng hiệu quả 5 kỹ 
thuật lâm sàng và 4 kỹ thuật cận lâm sàng, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sử dụng 
kháng sinh dự phòng trong các phẫu thuật vô trùng đạt kết quả tốt. 

Năm 2018, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh; phấn đấu xây dựng danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc, toàn diện”, đáp ứng tốt 
nhu cầu khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. 
 

08. B. N. BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH SƠN LA HẾT LÒNG VÌ NGƯỜI BỆNH / 
B. N // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.53. 
 

Bệnh viện tâm thần tỉnh Sơn La là cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và 
phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần trên địa bàn và các tỉnh lân cận khu vực Tây 
Bắc. 

Với quy mô có 2 phòng chức năng và 5 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, tổng số cán bộ, 
viên chức và người lao động là gần 50 người, bệnh viện tích cực triển khai nhiều kỹ thuật 
mới trong công tác khám và điều trị. Năm 2017, bệnh viện có tổng số 70 giường bệnh, đạt 
100% kế hoạch; tổng số lượt khám đạt trên 2,7 nghìn lượt, tăng 5,31% so năm 2016 và tăng 
64,5% so kế hoạch. Bệnh viện có gần 800 bệnh nhân điều trị nội trú; công suất giường bệnh 
đạt 52,2%. Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú là gần 1,3 nghìn bệnh nhân, tăng 16,1% so 
năm 2016. 

Bên cạnh đó, bệnh viện đã chú trọng triển khai các chương trình mục tiêu y tế Quốc 
gia và tăng cường công tác tuyên truyền nằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng 
đồng về “Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em”, thông qua nhiều hình thức như: 
Treo biển quảng cáo, tuyên truyền kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tâm thần trên Đài 
Truyền thanh truyền hình tỉnh... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người 
dân về chăm sóc sức khỏe tâm thần, để tự phòng bệnh cũng như nâng cao trách nhiệm phối 
hợp với cơ sở y tế trong việc điều trị và giúp người dân dần xóa bỏ những thành kiến, kỳ thị 
đối với người bệnh. 

Để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, lãnh đạo bệnh viện đặc biệt chú trọng 
đến công tác đào tạo và đào tạo lại cho các cán bộ, y, bác sỹ. Tổng số cán bộ trong năm 2017 
được đào tạo và đào tạo lại là 104 lượt người. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và 
đào tạo cũng được lãnh đạo bệnh viện quan tâm. Năm 2017, bệnh viện có 3 đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp cơ sở được Hội đồng khoa học Sở Y tế tỉnh đánh giá xếp loại đạt và 01 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

Bệnh viện cũng thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, việc chấp hành 
nội quy, quy chế của đơn vị, đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
cán bộ, viên chức cũng như thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước. Các buổi học 
tập chính trị, văn hóa và nâng cao y đức cho cán bộ, viên chức trong toàn bệnh viện được tổ 
chức thường xuyên. Cùng với đó, bệnh viện chú trọng chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và 
người lao động, đảm bảo các quyền lợi về chế độ nâng lương, phụ cấp... 

Với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, ông Lê Văn 
Thành, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Trong năm 2018, bệnh viện sẽ tiếp tục kiện toàn bộ 
máy hoạt động, hoàn thiện sự phân cấp quản lý theo từng bộ phận chuyên môn, khoa, phòng; 
đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên khoa và chuyên khoa sâu, cả 
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về chuyên môn lâm sàng và cận lâm sàng; tăng cường tiếp thu kỹ thuật hiện đại trong công 
tác khám, chữa bệnh. Tự hào về một tập thể đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, năng động và 
sáng tạo, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện sẽ tiếp tục cống hiến 
sức lực, trí tuệ và tâm huyết, nêu cao y đức, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng khám 
và điều trị bệnh, đặc biệt là khám, phát hiện, phòng ngừa và điều trị kịp thời bệnh tâm thần 
ngay từ giai đoạn đầu; giúp người bệnh trở về sinh hoạt với gia đình, tái hòa nhập cộng 
đồng; góp phần giảm bớt gánh nặng về kinh tế, tinh thần cho gia đình người bệnh và xã hội. 
 

09. Thành Nam. NÔNG NGHIỆP SƠN LA HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG / 
Thành Nam // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.42-43. 
 

Là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 cả nước, với nhiều tiểu vùng khí hậu, đất đai đa dạng là 
các điều kiện lý tưởng để Sơn La phát triển một nền nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông 
nghiệp chất lượng cao mang tính đặc trưng của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã ban hành 
nhiều chủ trương, chính sách, kèm theo đó là thực hiện nhiều chương trình, dự án về phát 
triển nông nghiệp như: Nghị quyết số 37/NQ-HĐND phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh 
Sơn La đến năm 2020; Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển 
các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên 
địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021; Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”... 

Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La đã có bước phát triển mạnh mẽ. Năm 
2017 giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt gần 11,2 nghìn tỷ đồng, tổng 
kinh ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 68,8 triệu USD, gồm cả xuất khẩu trực tiếp, ủy thác 
và tiểu ngạch. Đặc biệt là thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng. Ngoài thị trường 
truyền thống như: Đài Loan, Lào, Ấn Độ, nông sản Sơn La còn được xuất khẩu sang 
Pakistan, Nhật Bản, Úc... Bên cạnh đó, sản phẩm nông nghiệp của Sơn La ngày càng đa 
dạng với nhiều loại cây trồng ở các tiểu vùng khí hậu khác nhau như: Chè, mía, cà phê... và 
các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, chanh leo, mận hậu, bơ, chuối, dứa, na... Đàn vật nuôi 
của tỉnh có quy mô lớn và nhiều chủng loại theo vùng sinh thái, trong đó có những vật nuôi 
giá trị kinh tế cao như: Trâu Mường Lạn, bò sữa, bò thịt, gà đen... Đến nay, toàn tỉnh Sơn La 
đã có 9 sản phẩm nông sản chủ lực mang địa danh của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ, 8 mã 
vùng trồng xoài, nhãn để xuất khẩu sang thị trường Úc, Mỹ với diện tích là 76ha. Việc hàng 
loạt các loại nông sản của Sơn La đã xuất khẩu thành công vào các thị trường khó tính như 
Úc, EU, Hoa Kỳ là những tín hiệu đáng mừng, đồng thời khẳng định chất lượng vượt trội 
của nông sản Sơn La. 

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trong nông nghiệp đẩy nhanh quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi 
để thu hút các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án sử 
dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 
Sơn La đã có trên 111 doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông lâm sản, 315 hợp tác xã nông 
nghiệp, 03 liên hiệp hợp tác xã, 47 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn, 86 sản phẩm 
nông nghiệp được cấp chứng nhận Vietgap về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng 
đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, đồng thời tăng 
cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua việc thực hiện nghiêm túc các cam 
kết đã ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Nhờ đó, Sơn La đã thu 
hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh. Năm 2017, tỉnh Sơn La đã trao 
quyết định chủ trương đầu tư cho 25 nhà đầu tư với 28 dự án, trong đó có 6 dự án đầu tư xây 
dựng các nhà máy chế biến, bảo quản nông sản trên địa bàn. 
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Bên cạnh đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm đầu ra cho sản phẩm nông 
nghiệp, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các địa phương trong và ngoài nước tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại. Trong đó một số chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm 
như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; liên kết tham gia các hội chợ, triển lãm 
trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp; đẩy mạnh thực 
hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhiều hoạt động xúc 
tiến thương mại đã phát huy hiệu quả, điển hình như các hoạt động giới thiệu hàng nông sản 
an toàn của tỉnh với người dân và doanh nghiệp Thủ đô. Thông qua các hoạt động trên, các 
sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh Sơn La đã từng bước có mặt tại các siêu thị lớn ở Hà 
Nội và một số tỉnh, thành phố trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, được 
người tiêu dùng đánh giá cao. 

Từ những thế mạnh sẵn có tỉnh Sơn La đang phấn đấu đến năm 2020, tăng sản lượng 
cây ăn quả của tỉnh lên trên 1 triệu tấn, diện tích gieo trồng rau củ đạt 10 nghìn ha, sản lượng 
đạt 150 nghìn tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 3,2 nghìn ha, sản lượng thủy sản đạt 
15 nghìn tấn. Cùng với đó, tỉnh Sơn La sẽ duy trì và phát triển đồng bộ các sản phẩm nông 
nghiệp khác như chăn nuôi gia súc, gia cầm, để nâng cao tỷ trọng và giá trị ngành nông 
nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. 

Thực tế tỉnh Sơn La đã xây dựng lộ trình phát triển nông nghiệp khá cụ thể, trong đó 
luôn gắn chặt giữa sản xuất với nhu cầu của thị trường, qua đó cho thấy quyết tâm của tỉnh 
trong việc xây dựng một nền nông nghiệp bền vững với giá trị gia tăng cao. 
 

10. PV. SƠN LA: ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.43-44. 
 

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo 
ổn định cuộc sống, tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người 
dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vì vậy những năm qua, 
tỉnh Sơn La luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết 
việc làm cho người lao động. 

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết vệc làm tại Sơn La đã 
được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, các cấp, các ngành, 
các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tích cực tham 
gia thực hiện nên chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Ông Lê Viết 
Trực, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La cho biết: Sở luôn quan 
tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn. Đến nay, hệ thống 
mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn từng bước được kiện toàn, mở rộng cả về 
quy mô, chất lượng và năng lực đào tạo. Tính đến tháng 4/2018, trên địa bàn tỉnh có 34 cơ sở 
tham gia hoạt động dạy nghề, trong đó có 4 trường cao đẳng, 2 trường trung cấp, 9 trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 3 trung tâm thuộc các tổ chức xã 
hội nghề nghiệp, 16 cơ sở doanh nghiệp có hoạt động dạy nghề. Đội ngũ giáo viên, người 
dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh từng bước được chuẩn hóa. Năm 2017, 
tổng số giáo viên của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh là 617 cán bộ, giáo viên, người 
dạy nghề, trong đó có trên 40% trình độ đại học và cao đẳng, 31,6% trình độ trên đại học. 
Nhìn chung, đội ngũ giáo viên được đào tạo nghiệp vụ sư phạm đạt trên 85%, ngoài ra còn 
nhiều giáo viên là cán bộ khoa học, kỹ thuật, người có tay nghề cao, cơ bản đáp ứng được 
yêu cầu đào tạo nghề. Công tác tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề được đặc biệt chú trọng và 
tăng qua các năm. Năm 2017, tỉnh đã tổ chức tuyển sinh đào tạo được 19,5 nghìn học sinh, 
sinh viên, đạt 169,3% kế hoạch so với cùng kỳ năm. 

Cùng với đó, công tác giải quyết việc làm cũng được tỉnh quan tâm thực hiện hiệu 
quả, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội cũng như tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. 
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Hàng năm, tỉnh đã phân bổ vốn vay và đẩy nhanh tiến độ cho vay vốn giải quyết việc làm 
đảm bảo theo kế hoạch được giao. Tổng nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2017 
khoảng trên 53 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1,7 nghìn lao động. Nhờ đẩy mạnh thực hiện 
chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 
người lao động từ nông nghiệp tự làm sang nông nghiệp chuyên nghiệp nên trong năm 2017, 
toàn tỉnh đã giải quyết được việc làm mới cho khoảng 22,5 nghìn lao động, đạt 133,8% so 
với kế hoạch ban đầu. Trong đó, lao động trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là 7,4 
nghìn lao động; nông, lâm, ngư nghiệp 8,6 nghìn lao động, thương mại - dịch vụ và du lịch 
6,5 nghìn lao động... 

Mặt khác, để người lao động dễ dàng tiếp cận với các doanh nghiệp, hàng năm Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh các hoạt 
động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, tổ chức các sàn giao dịch giới thiệu 
việc làm, giúp đưa thông tin về lao động đến với các đơn vị, doanh nghiệp cần tuyển lao 
động. Ông Đỗ Văn Kiển, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La cho biết: Trong năm 
2017, trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 9,4 nghìn người, tăng 10,4% so với 
cùng kỳ năm trước; trực tiếp cung ứng 321 lao động đi làm việc trong và ngoài nước, tăng 
7,4%; tổ chức 61 hội nghị lưu động tại 61 xã để tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, tuyển 
dụng lao động trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động cho trên 5,5 nghìn lao động; tổ chức 
ngày hội tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La cho trên 300 đoàn viên thanh niên... phát huy tốt 
vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp và người lao động. 

Để công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động ngày càng đi vào 
chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, trong thời gian tới, Sơn La tiếp tục tăng cường công tác 
thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động; thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung 
quy hoạch về lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh phù hợp với điều kiện 
phát sinh thực tế; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đổi mới mạnh mẽ chương trình đào 
tạo theo hướng tăng nội dung thực hành, gắn kết chặt chẽ hơn với thực tế, đáp ứng nhu cầu 
thị trường; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, khuyến 
khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông 
thôn, chú trọng đào tạo lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cho các xã thực hiện 
nông thôn mới; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... Năm 
2018, Sơn La phấn đấu giải quyết việc làm cho 23 nghìn lao động, trong đó giải quyết việc 
làm trong nước là 22,9 nghìn lao động, xuất khẩu cho 100 lao động; tuyển mới đào tạo nghề 
cho 15,8 nghìn lao động. 
 

11. Minh Châu. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THUẬN CHÂU NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN / Minh Châu // Tạp chí Con số và Sự 
kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.52. 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu là bệnh viện hạng II, có quy mô giường bệnh 
kế hoạch là 220 giường bệnh, 17 khoa, phòng trực thuộc, với 160 cán bộ, viên chức, người 
lao động. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành tỉnh Sơn La, bệnh viện 
đã không ngừng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. 

Hết lòng vì người bệnh là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, tập thể cán bộ, viên chức, 
người lao động của bệnh viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật lao 
động để nâng cao chất lượng phục vụ. Bệnh viện luôn quan tâm đến công tác cải cách hành 
chính, thường xuyên tiến hành rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết và đơn giản hóa 
các thủ tục khám chữa bệnh để giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Xác định đổi mới 
phong cách phục vụ là nội dung quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, nên việc thực 
hiện nghiêm quy tắc ứng xử với bệnh nhân được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Ở mỗi khoa, 
phòng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong các cuộc 
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họp, giao ban hằng ngày, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy 
tắc ứng xử của cán bộ bệnh viện đối với bệnh nhân. Tại các khoa, phòng đều treo bảng thông 
báo số máy điện thoại đường dây nóng để bệnh nhân có thể phản ánh những biểu hiện thái 
độ không đúng chuẩn mực của cán bộ y tế (nếu có) tới lãnh đạo bệnh viện. Ngoài ra, bệnh 
viện cũng tiến hành cho 100% cán bộ, viên chức ký cam kết nghiêm túc thực hiện quy tắc 
ứng xử đối với bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh viện còn bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý giữa các 
khoa, phòng phù hợp với năng lực chuyên môn từng người. Tăng cường thêm bàn khám 
bệnh; cài đặt ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, phân buồng, sắp xếp bệnh nhân 
vào khám theo thứ tự; triển khai kết nối dữ liệu vào hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y 
tế. 

Xác định nâng cao chất lượng nhân lực là một trong những điều kiện tiên quyết để 
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, do đó bệnh viện luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán 
bộ y, bác sỹ được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Từ năm 2013 đến nay, bệnh viện 
đã cử nhiều lượt cán bộ tham gia đào tạo theo các chương trình của Sở Y tế, tham gia các 
khóa đào tạo đại học và sau đại học, cùng các lớp bồi dưỡng học tập chuyên sâu về cấp cứu 
ngoại khoa, gây mê hồi sức, nội khoa tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Bên cạnh đó, 
bệnh viện luôn khuyến khích, động viên đội ngũ y, bác sỹ tích cực nghiên cứu khoa học, áp 
dụng vào thực tiễn khám, chữa bệnh. Đặc biệt, các đề tài thuộc lĩnh vực hồi sức cấp cứu khi 
triển khai vào thực tế tại bệnh viện cho thấy hiệu quả tích cực, đã góp phần cứu sống nhiều 
bệnh nhân nguy kịch. 

Cùng với việc nâng cao chất lượng nhân lực, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị y tế luôn được bệnh viện quan tâm. Hiện nay, cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu 
tư xây dựng khang trang rộng rãi, thoáng mát; hệ thống trang thiết bị cũng được đầu tư đồng 
bộ và sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu là bệnh viện đầu 
tiên của tỉnh Sơn La có hệ thống oxy trung tâm đến tận các khoa lâm sàng; hệ thống xét 
nghiệm hiện đại, đồng bộ đảm bảo kết quả nhanh và chính xác. 

Nhờ những nỗ lực đó, đến nay số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện 
ngày càng tăng, tổng số giường thực kê của bệnh viện đạt 400 giường. Năm 2017, đa số các 
chỉ tiêu khám, chữa bệnh của bệnh viện đều vượt kế hoạch đề ra. 
 

12. Trọng Nghĩa. BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SƠN LA: KHÔNG NGỪNG ĐỔI 
MỚI, HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH / Trọng Nghĩa // Tạp chí Con 
số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.54-55. 
 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La là bệnh viện chuyên khoa hạng II, với quy mô 
120 giường bệnh. Bệnh viện thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị phục hồi chức năng theo các 
hình thức nội trú, ngoại trú, phục hồi chức năng ban ngày và tổ chức an dưỡng, đào tạo nhân 
lực, chỉ đạo tuyến về phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, truyền 
thông giáo dục sức khỏe, tư vấn người bệnh về phục hồi chức năng, tâm lý, giáo dục hướng 
nghiệp, tạo điều kiện cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện, Dược sỹ Chuyên khoa I Trần Văn 
Tảo, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La cho biết: Công tác khám, chữa bệnh 
luôn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của bệnh viện. Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế lấy 
người bệnh làm trung tâm, tất cả vì người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, năm 
2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Giám đốc bệnh viện đã tập trung chỉ đạo mọi hoạt 
động, duy trì tốt, có hiệu quả, đạt được tiến bộ trên mọi lĩnh vực, với nhiều điểm nổi bật 
đáng kể. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra như: Tổng số lần khám bệnh trên 2,45 nghìn 
lượt bệnh nhân, đạt 136,2% kế hoạch; điều trị nội trú cho trên 2,2 nghìn bệnh nhân, đạt 
137,2% kế hoạch; tổng số lần xét nghiệm gần 28,4 nghìn lượt, đạt 189,2% kế hoạch; tổng số 
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lần chụp X quang gần 3,9 nghìn ca, đạt 259,5% kế hoạch; điện tim gần 1,5 nghìn ca, đạt 
149,2% kế hoạch; siêu âm chẩn đoán trên 1,45 nghìn ca, đạt 145,1% kế hoạch; thực hiện gần 
319 nghìn lượt kỹ thuật vật lý trị liệu - phục hồi chức năng... Công suất sử dụng giường bệnh 
đạt 134,6% kế hoạch. 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân, bệnh viện thực hiện theo phương châm “Chất lượng, an toàn và sự hài lòng của 
người bệnh” thông qua nhiều biện pháp như “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tại đơn vị là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc thực 
hiện cũng như kiểm tra, giám sát các quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử; hàng năm tổ chức tập 
huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, tạo mối quan hệ thân thiện giữa bệnh viện 
với người bệnh, thực hiện tinh thần “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở/ Người bệnh ở chăm 
sóc tận tình/ Người bệnh về dặn dò chu đáo”. Trong năm 2017, Bệnh viện Phục hồi chức 
năng Sơn La đã được Sở Y tế tỉnh Sơn La chọn là đơn vị điểm để Bộ Y tế đánh giá đo lường 
mức độ hài lòng của người bệnh về phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế: Kết quả 
đạt 97.28, xếp loại xuất sắc. 

Cùng với đó những năm qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La luôn khắc phục 
khó khăn, không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị cận lâm 
sàng tiên tiến, hiện đại như: Laser công suất cao, máy điều trị nhiệt lạnh, Robot tập đi, các 
trang thiết bị vận động và hoạt động trị liệu, máy tập nuốt, tập nói, oxy cao áp, máy đo mật 
độ xương... đáp ứng nhu cầu điều trị phục hồi chức năng cho người bệnh. Để đáp ứng nhu 
cầu khám và điều trị ngày càng cao của người bệnh trong tình hình mới, bệnh viện cũng 
thường xuyên chú trọng phát triển các kỹ thuật mới. Bệnh viện đã cử các bác sỹ, điều dưỡng, 
kỹ thuật viên của các khoa lên các bệnh viện tuyến trên để đào tạo kỹ thuật thuộc chuyên 
ngành phục hồi chức năng. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của các bệnh viện tuyến trên theo Đề án 
1816, các y bác sỹ còn được các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực về chuyển giao 
kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc”... 

Giám đốc Trần Văn Tảo chia sẻ: Một số kỹ thuật tiêu biểu được các bác sỹ Bệnh viện 
Phục hồi chức năng Sơn La tự tin làm chủ, ứng dụng trong khám và điều trị như: Tiêm 
chống co cứng, kỹ thuật tiêm Botulinum Toxine nhóm A vào điểm vận động để điều trị co 
cứng cơ, Laser công suất cao, điều trị nhiệt lạnh, oxy cao áp,... Sự phát triển về chuyên môn 
kỹ thuật chính là một trong những yếu tố quan trọng để người bệnh yên tâm đến khám, điều 
trị tại bệnh viện, khắc phục được tình trạng bệnh nhân phải chuyển tuyến trên. Bên cạnh đó, 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Sơn La cũng là một trong những bệnh viện sớm đưa tin học 
vào công tác quản lý, khám chữa bệnh. Hiện tại, bệnh viện đã đẩy mạnh ứng dụng tin học 
vào lĩnh vực quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý văn bản, kế toán... 

Nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo tuy còn hết sức nặng nề, nhưng với 
những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, bệnh viện có thêm niềm tin và kinh nghiệm 
để phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của 
nhân dân trên địa bàn. 
 

13. PV. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM SƠN LA KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 6/2018.- Tr.50-
51. 
 

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La đã nỗ lực vượt qua 
khó khăn, thử thách, chủ động đổi mới công tác tổ chức, không ngừng nâng cao chất 
lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, trình độ trong lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp. 
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Hiện nay, Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La đang đào tạo 6 mã ngành hệ trung cấp 
chính quy, 4 mã ngành hệ cao đẳng và 19 mã ngành hệ sơ cấp, trong đó có nhiều ngành nghề 
trọng điểm cấp Quốc gia như chăn nuôi - thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, lâm sinh... Nhà 
trường đã thực hiện việc rà soát, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề 
nghiệp, giảm thời gian đào tạo trình độ trung cấp từ 24 tháng xuống 18 tháng, trình độ cao 
đẳng từ 36 tháng xuống còn 28 tháng; tăng thời lượng thực hành, đảm bảo thời lượng thực 
hành chiếm 70%, lý thuyết chiếm 30% trong một chương trình đào tạo. Nhờ vậy, những năm 
qua công tác đào tạo của trường đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp trường hội 
nhập thành công vào môi trường giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cho địa phương. Năm học 2017 - 2018 vừa qua, trường đã tuyển sinh được 780 chỉ tiêu, đạt 
100% kế hoạch; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 đạt 96%. Ngoài ra, năm 2017 nhà 
trường đã tổ chức đào tạo được 03 lớp sơ cấp nghề; mở 10 lớp tập huấn về nông thôn mới; 
tăng cường các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả. Tỷ lệ các 
học viên ra trường có việc làm không ngừng tăng, đạt 83% năm 2017, trong đó có 63,1% 
học viên có việc làm đúng chuyên ngành. 

Xác định đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, chất lượng sinh 
viên, trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng công tác xây dựng, phát triển đội ngũ 
cán bộ quản lý, giảng viên, không những đảm bảo về số lượng mà chất lượng ngày càng 
được nâng cao. Hiện nay, tổng số cán bộ giảng viên của trường là 91 người, trong đó có 1 
tiến sỹ, 45 thạc sỹ, 30 cử nhân. Nhà trường đang từng bước xây dựng theo hướng chuẩn hóa 
về trình độ, nâng cao phẩm chất về chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn. Nội dung bài 
giảng được giảng viên truyền đạt đến sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng, đổi mới 
phương pháp dạy và học giúp sinh viên tiếp thu hiệu quả kiến thức từ lý thuyết đến thực 
hành. Bên cạnh đó, nhà trường còn xây dựng quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và 
công nghệ theo hướng khuyến khích đội ngũ giảng viên tham gia. Kết quả năm học 2016 - 
2017, trường đã tuyển chọn được 6 đề tài cấp cơ sở và nghiệm thu được 3 đề tài, xét duyệt 
25 bài giảng lưu hành nội bộ, chủ trì 1 đề tài cấp tỉnh, tổ chức hội thi nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp cấp trường... Đây là những hoạt động nâng cao kỹ năng, năng lực giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo của nhà 
trường. 

Với phương châm “đào tạo phải gắn liền với thực tiễn”, nhà trường đã đẩy mạnh xã 
hội hóa hoạt động đào tạo. Trong thời gian qua, nhà trường đã phối hợp với một số hợp tác 
xã trên địa bàn như Hợp tác xã Diệp Sơn, Ngọc Lan xây dựng mô hình trồng cây rau, cây ăn 
quả theo hướng VietGap tại trại thực nghiệm để làm mô hình học tập, rèn nghề cho người 
học; phối hợp với một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong công tác học tập, 
thực hành, rèn nghề cho sinh viên. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, nhà trường cũng 
luôn nhận được sự hợp tác sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của các trường bạn, các doanh 
nghiệp trong và ngoài tỉnh. Do đó, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đáp ứng 
được nhu cầu người học và thị trường lao động, từng bước tạo dựng được thương hiệu nhà 
trường. 

Ngoài ra, Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La cũng đẩy mạnh các hoạt động liên kết 
đào tạo với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Năm 2017, trường đã phối hợp với Trường Đại 
học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên mở các 
lớp hệ vừa học, vừa làm; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng 
Lao động Thương binh và Xã hội các huyện mở các lớp đào tạo cho lao động nông thôn, 
phục vụ mục tiêu chương trình nông thôn mới của các xã; phối hợp với Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam, Đại học Thủy lợi khảo sát nhu cầu đào tạo cao học trên địa bàn tỉnh... 

Ông Lưu Bình Khiêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La cho biết, 
trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nhà trường sẽ 
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tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tăng 
thời gian thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, hợp tác xã để người học nâng cao kỹ 
năng tay nghề, tiếp cận với thực tiễn trong sản xuất kinh doanh; rà soát, bổ sung chương 
trình đào tạo theo hướng tiếp cận với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng 
nhu cầu của người học và xã hội; kiến nghị với UBND tỉnh, các sở, ban ngành quan tâm đầu 
tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, tăng cường phong trào nghiên cứu khoa học, trong đó 
trọng tâm là các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; đẩy mạnh 
hoạt động liên kết đào tạo, phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín trong nước nhằm đa dạng 
hóa loại hình đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp, tăng cường phối 
hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình để làm nơi thực tập, thực hành, nghiên cứu 
khoa học cho giáo viên và học sinh, sinh viên nhà trường. Hy vọng rằng, với những định 
hướng tích cực trên, Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng 
là cái nôi đào tạo hàng đầu về nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

14. Xuân Ân. “GIẢI MÃ” CÁC NHÓM VŨ TRANG NƯỚC NGOÀI Ở SƠN LA / 
Xuân Ân, Nguyễn Minh // Tiền phong.- Ngày 09/7/2018.- Số 190.- Tr.11. 
 

Các nhóm vũ trang trên khu vực biên giới tại Sơn La là người nước ngoài, được 
thuê từ 15 - 20 triệu đồng/người cho một lần vận chuyển ma túy. Chúng rất manh 
động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng… 

TRANG BỊ SÚNG QUÂN DỤNG CHUYỂN MA TÚY 

Tại buổi họp báo về việc tiêu diệt các trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (sinh năm 
1983) và Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1984), lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết lực 
lượng chức năng đã phát hiện các nhóm vũ trang nước ngoài vận chuyển ma túy vào Việt 
Nam. 

Về các nhóm này, đại tá Nguyễn Văn Hiệp - Phó cục trưởng Cục Phòng chống ma túy 
và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết họ là người nước ngoài, được các đầu nậu thuê vận 
chuyển ma túy qua biên giới. Thông thường, lịch trình của chúng gồm 1 đêm đi, ngày nghỉ 
và đêm sau quay lại với tiền công 15 - 20 triệu đồng/người. 

Theo đại tá Hiệp, từ năm 2009, bộ đội biên phòng đã đánh trận đầu tiên với một nhóm 
như trên. Tới năm 2010 - 2011, trinh sát xác định đây là các toán, nhóm được các đối tượng 
ở cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng - Muống (tỉnh Hủa Phăn, Lào) thuê vận chuyển “hàng 
trắng”. Các nhóm được tổ chức từ 3 đến gần 20 tên thậm chí đông hơn, có trang bị vũ khí 
quân dụng. Chúng thường cắt rừng vào bản Tà Dê, Lũng Xá (Sơn La) hoặc Hang Kia, Pà Cò 
(Hòa Bình). 

Bộ đội biên phòng cho rằng, các toán vũ trang này tồn tại ở đây do có 3 điều kiện. 
Thứ nhất, cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng - bản Muống là địa bàn nóng, có nhiều đầu nậu ma 
túy. Chúng chuyển ma túy từ “Tam Giác Vàng” về đóng gói, cất giấu để chờ thời cơ, thuê 
các nhóm chuyển vào Việt Nam. Công an nước bạn cũng cố gắng giải quyết nhưng vẫn tồn 
tại những tụ điểm như vậy. 

Thứ hai, biên giới tại đây rất hiểm trở, có dãy núi Pha Luông rừng đặc dụng Xuân 
Nha. “Ði 3km mất khoảng 2 - 3 tiếng hoặc có ngọn núi mình nhìn ngay trước mặt nhưng leo 
lên phải mất từ sáng tới trưa” - đại tá Hiệp nói. Cuối cùng, điểm tập kết trong nội địa như các 
bản Lũng Xá, Tà Dê có đường độc đạo và tội phạm ma túy tập trung. Có lúc, đây trở thành 
“cứ điểm” an toàn của tội phạm ma túy. Các nhóm ma túy có vũ trang vượt biên qua rừng 
Pha Luông sẽ vào Lũng Xá, Tà Dê tập kết an toàn, nghỉ ngơi trước khi quay lại Lào. 

SẴN SÀNG CHỐNG TRẢ 

Nhằm giải quyết các nhóm vũ trang trên, bộ đội biên phòng đã thực hiện nhiều biện 
pháp gồm tuyên truyền, chuyển hóa địa bàn; tăng cường bóc gỡ các ổ nhóm; phối hợp cùng 
nước bạn tấn công từ xa và phát hiện, ngăn chặn các toán vũ trang. “Ví dụ như tại bản 
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Muống, bộ đội biên phòng đã phối hợp với nước bạn và cử các đoàn văn công sang biểu 
diễn, đưa bác sỹ của ta sang thăm khám chữa bệnh… qua đó lồng ghép tuyên truyền” - đại tá 
Hiệp nói. 

Theo tài liệu, hiện tại các toán vũ trang vẫn lợi dụng hoạt động nhưng tần xuất giảm 
rất nhiều. Trước kia, các nhóm này vận chuyển ma túy vào sâu nội địa nhưng nay, chúng vận 
chuyển hạn chế hơn và tập kết tại rừng Pha Luông. Sau đó, các đối tượng người Việt sẽ trà 
trộn thành người đi rừng, đến điểm hẹn lấy ma túy vào nội địa nhằm tránh mật phục của ta. 
Chúng cũng tổ chức “hoa tiêu, chim lợn” để nắm tình hình lực lượng chức năng. 

Ðầu năm 2018, có lần trinh sát đã phát hiện 2 toán với 10 đối tượng xâm nhập từ Lào 
vào dãy Pha Luông. Tuy nhiên, lực lượng mật phục đã bố trí ở phía sau không phát hiện, 
chặn bắt được chúng. Theo bộ đội biên phòng, rất có thể các nhóm này chỉ vận chuyển tới 
điểm hẹn trên núi, không đi sâu vào nội địa như trước. 

Tội phạm ma túy tại đây cũng sẵn sàng bắn trả khi “có biến”. Ngay trong ngày Phòng 
chống ma túy (26/6/2018), các đối tượng đã bắn 2 sỹ quan bộ đội biên phòng bị thương 
trước khi 1 đối tượng bị bắt cùng súng đạn và ma túy. Cuối tháng 4/2018, bộ đội cũng phát 
hiện tại một đường mòn nơi thường xuyên tuần tra có bẫy là một lựu đạn đã rút chốt, buộc 
vào sợi dây thép căng ngang. Hoặc tại bản Muống, sau khi bị bắt giữ ma túy, các đối tượng 
đã gài lựu đạn gây nổ tại nhà một người Việt tại đây. 

ÐẢM BẢO AN TOÀN CHO BỘ ĐỘI 

Về các ông trùm Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, bộ đội biên phòng cũng 
nắm được thông tin chúng về bản Tà Dê sinh sống. Tuy nhiên, đại tá Nguyễn Văn Hiệp cho 
rằng đây là địa bàn nội địa và bản Lũng Xá - Tà Dê nằm trong kế hoạch chiến lược của Bộ 
Công an, bộ đội biên phòng là lực lượng phối hợp và đã sát cánh ngay từ khi Tổng cục Cảnh 
sát triển khai kế hoạch. 

Theo đại tá Hiệp, bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác kiểm soát tội phạm ma túy 
trên biên giới và đã phối hợp với Công an Lào xác lập đấu tranh thành công nhiều chuyên án 
lớn, đánh vào các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Lực lượng này gồm Ðoàn đặc nhiệm miền 
Bắc, các đơn vị đóng quân tại địa bàn và của Học viện Biên phòng, Trường Huấn luyện chó 
nghiệp vụ. 

Trước việc Công an tỉnh Sơn La cho rằng, khi công an bắt ma túy, tội phạm có thể 
nghĩ biên phòng báo tin nên tấn công các trạm, đại tá Hiệp cho biết ý kiến này có căn cứ. 
Ông lấy ví dụ, trạm Bộ đội Biên phòng G2 của Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập sát biên 
giới, cạnh bản Muống từng nhiều lần bị đe dọa. 

“Khi bị bộ đội biên phòng bắt hụt một lần, Tàng Keang Nam đã treo giải bắn chết 
một đồng chí trong trạm G2 do nghi đồng chí này báo tin. Vì vậy, công an nói rất đúng và 
khi họ tấn công nhưng cũng đảm bảo an toàn cho lực lượng biên phòng. Vì thế, bộ đội biên 
phòng luôn chủ động tổ chức ngăn chặn, đấu tranh ngay từ trên biên giới đồng thời phối 
hợp với công an cũng như lực lượng chức năng nước bạn để triệt tiêu cơ bản 3 điều kiện mà 
tội phạm ma túy có vũ trang lợi dụng” -  Đại tá Nguyễn Văn Hiệp nói. 
 

15. Luân Dũng. THIẾU TƯỚNG LÊ VĂN CƯƠNG: CẦN CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT CHO 
NHỮNG “VÙNG TRẮNG” NHƯ LÓNG LUÔNG / Luân Dũng // Tiền phong.- Ngày 
09/7/2018.- Số 190.- Tr.3. 
 

Chia sẻ với Tiền Phong, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho rằng, trên dọc biên giới với hơn 3 nghìn km sẽ 
còn những Lóng Luông tương tự khác. Chính vì thế cần tổng kiểm tra, xem còn bao 
nhiêu “vùng trắng”, vùng khó khăn như ở Lóng Luông. 

CỨU HÀNG TRĂM NGHÌN NGƯỜI KHỎI “CÁI CHẾT TRẮNG” 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 14 năm 2018 18 

Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nguy hiểm nhưng cuối cùng thì lực 
lượng công an cũng phá được sào huyệt của trùm ma túy ở Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). 
Ông đánh giá gì về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này? 

Từ vụ việc ở Lóng Luông có thể đưa ra nhiều nhận xét từ nhiều góc độ khác nhau. Cái 
nhận thấy rõ nhất và phải khẳng định, đó là thành tựu rất lớn của lực lượng công an. Bởi nói 
gì thì nói, cuộc chiến với tội phạm ma túy là cuộc chiến nguy hiểm nhất. Trong hàng chục 
loại tội phạm hình sự khác thì tội phạm ma túy là loại tội phạm nguy hiểm nhất. 

Tội phạm ma túy không bao giờ hoạt động đơn lẻ mà luôn có tổ chức. Hơn nữa, vụ ở 
Lóng Luông lại là một tổ chức có quy mô rất lớn, cả về đối tượng tham gia, cả không gian 
hoạt động xuyên biên giới, rồi lớn cả về số lượng ma túy lẫn thời gian hoạt động. 

Có thể nói, lực lượng công an đã cứu được hàng trăm nghìn thanh niên thoát khỏi “cái 
chết trắng”. Người dân rất quan tâm, đánh giá cao sự chiến đấu dũng cảm, hy sinh của lực 
lượng công an trong cuộc chiến này. Thời chiến đã vậy, nhưng sự hy sinh trong thời bình 
này cũng là hết sức vĩ đại. 

Bên cạnh những chiến công rất đáng ghi nhận của lực lượng công an, cũng phải 
thẳng thắn nhìn nhận, vụ việc ở Lóng Luông đã bộc lộ nhiều bất cập với nhiều khoảng tối 
trong phòng chống tội phạm, thưa ông? 

Ðúng là bên cạnh mặt sáng, mặt tích cực, chúng ta cũng thấy được những mặt tối từ 
vụ việc này. Trước tiên có thể thấy, bọn tội phạm này hoạt động không phải chỉ trong một 
đêm, một tuần, hay một tháng, mà đã kéo dài trong nhiều năm, được tổ chức một cách chặt 
chẽ. Ðiều này nói lên điều gì? Có thể thấy rằng, thế trận an ninh nhân dân của chúng ta được 
xây dựng vài chục năm nay, trên bình diện cả nước cơ bản vững mạnh, nhưng vẫn có những 
vùng còn hết sức mong manh, lỏng lẻo. 

Phải nói rằng, từng hệ thống chính trị cơ sở tại đây có thể bị tê liệt, yếu kém. Vì loại 
hình tội phạm này đâu chỉ hoạt động sau một đêm, sau một tuần, hay một tháng, mà đã rất 
lâu, vậy chẳng lẽ không ai biết? Dân biết chứ?! Vậy chi bộ cơ sở, đảng ủy xã của ta ở đâu? 
Hệ thống chính trị địa phương ở đâu? Hệ thống cơ sở của ta tại thôn bản yếu kém, cấp xã 
yếu kém thì có trách nhiệm của cấp trên yếu kém. Làm gì có huyện trong sạch, tỉnh vững 
mạnh mà lại để xảy ra “vùng trắng” này? Cho nên cả cấp trên cơ sở ở khu này cũng yếu 
kém. 

Mặt khác, việc nắm tình hình ở địa phương cũng phản ánh sự quan liêu của bộ máy. 
Ðúng như nghị quyết của Ðảng từng đề cập, bộ máy của chúng ta còn nặng nề, cồng kềnh, 
xa dân, ở trong dân mà không hiểu dân, không nghe dân, rất quan liêu. Tại khu vực này, 
chúng ta chưa khơi dậy được ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của người dân. 

Nếu khơi dậy được ý thức trách nhiệm, ý thức cộng đồng của người dân thì đó là một 
“thiên la địa võng” lớn mà không một kẻ thù, kẻ địch nào có thể vượt qua được. Ðó là bài 
học về tuyên truyền giáo dục, thức tỉnh người dân. Ðừng để người dân biết mà không báo 
cáo, vì sợ không được bảo vệ. 

Vụ việc ở Lóng Luông này thức tỉnh từ Trung ương đến cấp tỉnh, cần xem xét lại việc 
đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân. 
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đề nghị trong các văn bản của Ðảng, Nhà nước sau 
này phải khẳng định rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của Ðảng, Nhà nước đối với phát triển 
kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng sâu vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc. 

CÓ CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT CHO NHỮNG VÙNG ĐẶC BIỆT 

Nhiều người lo ngại ngoài Lóng Luông có thể sẽ còn những Lóng Luông tương tự 
khác. Theo ông, từ vụ việc này có cần thiết phải rà soát lại những địa bàn trọng yếu, nhạy 
cảm khác ở những vùng biên giới? 
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Tôi chia sẻ với những suy nghĩ, tâm tư của nhiều người dân. Lóng Luông là điểm thấp 
nhất, nhưng trên dọc biên giới của cả nước, Lóng Luông cũng chỉ là một đoạn thôi. Dọc biên 
giới sẽ còn nhiều “anh em, bà con” của Lóng Luông. Chắc chắn sẽ có những Lóng Luông 
tương tự khác. Nếu Lóng Luông “nóng” 10 phần thì nhiều vùng khác cũng phải 5 - 7 phần, 
còn bằng 4 - 5 phần của Lóng Luông chắc cũng nhiều. 

Sau sự việc này, tôi cho rằng, Chính phủ cần tổ chức một cuộc họp đặc biệt, ngoài Bộ 
Công an chắc hẳn phải họp rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, tổng kiểm tra xem vùng biên 
giới còn bao nhiêu những “vùng trắng”, vùng khó khăn về kinh tế xã hội như Lóng Luông? 
Cần phải bắt đầu từ Chính phủ, rồi sau đó mới đến cấp tỉnh, cấp huyện. Chính phủ cũng cần 
đánh giá lại toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc đầu tư cho vùng biên giới. 

Cụ thể, theo ông cần làm gì để ngăn chặn hình thành những vụ như Lóng Luông vừa 
qua? 

Giải pháp cơ bản phải làm là: Ðầu tư nâng cao đời sống văn hóa, vật chất cho người 
dân lên. Mà việc này Chính phủ phải làm, phải đầu tư xây dựng hạ tầng, nâng cao đời sống 
cho nhân dân; Xây dựng hệ thống cơ sở ở thôn bản, cấp xã dọc biên giới và có chính sách 
đặc biệt cho những vùng đặc biệt. Tôi ví dụ, một ông chủ tịch xã ở ngoại thành Hà Nội, một 
tháng có thể nhận lương vài ba triệu đồng, còn ông chủ tịch xã ở những vùng này phải được 
15 triệu đồng. Hay ông tổ trưởng tổ dân phố ở Hà Nội, có thể chỉ hưởng lương hơn 1 triệu 
đồng, nhưng ở những vùng đặc biệt này phải 10 triệu đồng. Cần có chính sách đặc biệt như 
vậy để người ta yên tâm, quanh năm suốt tháng chỉ đi lo việc công. 

Ngoài ra, lực lượng công an cũng phải nắm chắc tình hình hơn nữa. Suy cho cùng thì 
nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ra hoạt động của loại tội phạm này là yếu tố mang tính 
quyết định đầu vào của mọi giải pháp. Nói gì thì nói, chúng ta có nắm được tình hình nhưng 
vẫn còn sơ hở lắm. 

Qua vụ này, lực lượng công an biên giới cần phải tăng cường hơn nữa. Bộ Công an sẽ 
phải có chính sách cụ thể, như một anh đại úy ở Hà Nội lương 8 - 9 triệu mỗi tháng, thì anh 
đại úy của vùng biên giới này phải hưởng lương gấp đôi. 

Ðồng thời phải có sự luân phiên bác sỹ giáo viên, công an lên công tác ở vùng này. 
Sau 10 năm, họ có quyền về quê lập nghiệp. Tôi nhấn mạnh rằng, ở những vùng khó khăn 
đặc biệt phải có những chính sách hết sức đặc biệt. Ðó là trách nhiệm của Nhà nước chứ 
không phải chỉ là vấn đề “quan tâm”. 

Xin cảm ơn ông. 
 

16. Xuân Trường. CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN 

LA: GIỚI THIỆU 75 ĐOÀN VIÊN CHO ĐẢNG XEM XÉT KẾT NẠP / Xuân Trường 
// Lao động.- Ngày 10/7/2018.- Số 157.- Tr.5. 
 

Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La đã tổ chức sơ kết 
hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 
đồng thời triển khai, học tập Nghị quyết số 11 ngày 11/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn và xây dựng đội ngũ 
công nhân viên chức lao động tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2022”, Nghị quyết Đại hội XIV 
Công đoàn tỉnh và Đại hội V Công đoàn  Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam. 

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La 
đã giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 14 đoàn viên được kết nạp vào Đảng; 
đã kết nạp mới 43 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong hệ thống công đoàn Nông nghiệp 
Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La lên 2.690 đoàn viên. Các công đoàn cơ sở đã thăm hỏi 244 
đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 75 triệu đồng.  



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 14 năm 2018 20 

17. Văn Chiến. BỎ NGHỀ MỘC TRỒNG XOÀI, THU LÃI NGOÀI MONG ĐỢI / Văn 
Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/7/2018.- Số 165.- Tr.11. 
 

Ông Trần Văn Tiến (ở bản An Thái, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La) bỏ nghề mộc về trồng hơn 250 gốc xoài Đài Loan trên diện tích 6.000m2, thu lãi 120 
triệu đồng mỗi năm. 

Ông Tiến cho biết: Trước đây ông làm nghề mộc, chuyên đi đóng nhà sàn, làm tủ, 
giường cho bà con dân tộc Thái, Mường, Mông ở các bản, các xã vùng sâu vùng xa. Làm ăn 
xa nhà, nhưng thu nhập rất bấp bênh, cuộc sống của gia đình ông vì thế rất khó khăn, vất vả. 
“Tôi nghĩ phải tìm cách đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng. Nhận thấy cây xoài Đài 
Loan có thể đem lại nguồn thu nhập cao, tôi quyết định cải tạo lại 6.000m2 diện tích đất 
vườn sau nhà, mua hơn 250 cây giống về trồng. Sau 3 năm cần mẫn chăm sóc vườn xoài của 
gia đình tôi đã phát triển tươi tốt và ít bị sâu bệnh” - ông Tiến cho hay. 

Bước đầu mới chuyển sang trồng xoài, ông Tiến gặp không ít khó khăn do chưa có 
kinh nghiệm chăm sóc. Để khắc phục, ông đã xuống các nhà vườn lớn trồng xoài tại Hà Nội, 
Hòa Bình học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, chiết cành, tưới tiêu... sau đó về áp dụng vào mô 
hình vườn xoài của gia đình. 

Để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và chăm sóc cây xoài Đài Loan, ông Tiến đầu tư 
vốn mua thêm máy bơm và đường ống, bơm nước từ con suối gần nhà về tưới cho xoài. Vì 
vậy, mà năm nào vườn xoài của gia đình ông cũng sai trĩu quả, đem lại nguồn thu nhập lớn 
cho gia đình. 

Theo kinh nghiệm của ông Tiến, xoài Đài Loan là giống cây có khả năng chống sâu 
bệnh tốt hơn các loại xoài khác, rất thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng tại Mộc Châu. Mỗi 
năm xoài Đài Loan cho ra quả 2 lần, thường mỗi quả xoài có trọng lượng bình quân từ 0,8 - 
1,5kg. Xoài Đài Loan có thể ăn chín cũng có thể ăn lúc vỏ còn xanh, hấp dẫn nhất là ăn 
sống; khi quả chín có mùi vị rất thơm và ngọt đậm. 

Hàng năm, cứ đến mùa thu hoạch xoài, các thương lái đều vào tận vườn thu mua nên 
đầu ra cho sản phẩm của gia đình ông Tiến tương đối ổn định. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm 
ông lãi 120 triệu đồng từ vườn xoài. Hiện tại, ông Tiến bán xoài Đài Loan tại vườn với giá 
25.000 đồng/kg. 

Ông Đỗ Tràng Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Sang, huyện Mộc Châu cho 
biết: Từ khi bà con nhân dân trong xã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, nhất là 
xoài Đài Loan, đời sống kinh tế của bà con đã khá giả hơn so với trước. “Tính đến nay trên 
địa bàn xã Mường Sang có trên 900ha vườn cây ăn quả các loại. Gia đình ông Tiến là một 
trong những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi nhờ trồng xoài Đài Loan. Thời gian tới, 
chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại 
nguồn thu nhập cao cho gia đình, giúp bà con vươn lên làm giàu xóa đói giảm nghèo tại địa 
phương...” - ông Tâm nói.  
 

18. Thanh Hà. ÔNG PHẠM VĂN THỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA: “NGƯỜI CAO 
TUỔI ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC” / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 11/7/2018.- 
Số 110.- Tr.5. 
 

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi tỉnh Sơn La, tôn 
vinh 120 người cao tuổi tiêu biểu, đại diện cho trên 46.000 người cao tuổi đang trực tiếp 
lao động sản xuất, kinh doanh ở khắp các cơ sở trên địa bàn. Nhân dịp này, ông Phạm 
Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Sơn La 
dành cho phóng viên báo Người cao tuổi cuộc trao đổi... 
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PV: Thưa Phó chủ tịch, xin ông cho biết những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong năm qua? 

Ông Phạm Văn Thủy: 5 năm qua, thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, người cao tuổi các địa 
phương trong tỉnh tiếp tục cùng đảng bộ và nhân dân các dân tộc nỗ lực, phấn đấu vươn lên, 
vượt qua khó khăn thách thức đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. 

Năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,59%, đứng 
thứ 3/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 32,8 
triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.459 tỷ đồng (tăng 11,3% so với năm 2016). Đẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công bố thêm thương hiệu sản phẩm 
cà phê Sơn La, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên; có 9 sản phẩm được cấp bằng bảo hộ nhãn 
hiệu, hình thành 47 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn. Đã có 16 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; 234 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 109 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 91,5% số 
hộ toàn tỉnh được sử dụng điện lưới Quốc gia. 

PV: Việc chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được quan tâm 
như thế nào, thưa ông? 

Ông Phạm Văn Thủy: Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với 
người cao tuổi cả về cơ chế, chính sách, nguồn lực; chăm sóc, tạo điều kiện để người cao 
tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, kinh 
nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn tỉnh hiện có 93.000 người cao tuổi, 
chiếm 8,15 dân số; trong đó 14.242 người từ 80 tuổi trở lên, 8.095 người cao tuổi từ 60 đến 
dưới 80 tuổi được bảo trợ xã hội; 85.747 người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế; 41.533 người 
cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ. 

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện của 
cấp ủy, chính quyền địa phương, người cao tuổi các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu gương 
sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân của khối đại đoàn kết các dân tộc; 
tích cực hưởng ứng, gương mẫu đi đầu trong các chương trình, phong trào ở địa bàn dân cư; 
tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm, trên 90% 
số người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”. Ngày càng nhiều tấm gương 
người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây 
dựng đời sống văn hóa; khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố và tăng 
cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc... góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội. Đặc biệt, Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh giai 
đoạn 2012 - 2017 tôn vinh 120 người cao tuổi tiêu biểu, đại diện cho trên 46.000 người cao 
tuổi đang trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh ở khắp các cơ sở trên địa bàn. 

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của người cao tuổi trong xã hội? Theo ông, 
Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm gì để chăm sóc, phát huy vai trò 
người cao tuổi? 

Ông Phạm Văn Thủy: Người cao tuổi là lớp người đi trước, với vốn tri thức và kinh 
nghiệm sống phong phú; là “cây cao bóng cả” có uy tín; đặc biệt là vai trò tư vấn, giám sát 
và phản biện xã hội cũng như các hoạt động ở cộng đồng dân cư. Người cao tuổi thật sự nêu 
gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hóa dân tộc; gương mẫu thực hiện và vận động gia đình chấp hành chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp thiết thực trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế 
giỏi các cấp là hoạt động thiết thực, vừa tôn vinh, khuyến khích kịp thời đối với người cao 
tuổi tiêu biểu; vừa động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. 
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Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) ban hành Nghị quyết về “Tăng 
cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; xác 
định mục tiêu trong điều kiện nước ta bước vào giai đoạn già hóa dân số. Nghị quyết đề ra 
mục tiêu phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình đến năm 2030 đạt 75 tuổi, thời gian sống khỏe 
nâng lên 68 năm. Để đạt mục tiêu đó, Nhà nước ban hành nhiều chính sách bảo đảm cho 
người cao tuổi không chỉ kéo dài tuổi thọ, nâng cao số năm sống khỏe mạnh mà còn hướng 
tới chất lượng thực sự cho cuộc sống của người cao tuổi; nêu cao trách nhiệm gia đình, cộng 
đồng xã hội đối với người cao tuổi. 

Cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể địa phương và toàn xã hội cần thường 
xuyên quan tâm, tạo điều kiện; đồng thời phối hợp với Hội Người cao tuổi chăm lo, ủng hộ, 
động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội; 
triển khai các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, phát huy hơn nữa trí tuệ, kinh nghiệm, vốn sống 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

PV: Trân trọng cảm ơn Phó chủ tịch! 
 

19. Tuệ Linh. MỞ HỘI QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN TIÊU THỤ NHÃN SÔNG MÃ / Tuệ 
Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/7/2018.- Số 167.- Tr.10-11. 
 

Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tiếp 
thị sản phẩm cho nhãn Sông Mã, huyện Sông Mã (Sơn La) sẽ tổ chức “Ngày hội nhãn Sông 
Mã” lần thứ 2 tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện. 

Theo kế hoạch, Ngày hội nhãn Sông Mã sẽ được tổ chức vào ngày 28/7. Để ngày hội 
diễn ra thành công tốt đẹp, huyện đã thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc cho Ban 
tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến các hợp tác xã, các địa phương tham gia ngày 
hội này. 

Ồng Lương Văn Vịnh - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Sông 
Mã, cho biết: Đây là lần thứ 2 huyện tổ chức ngày hội nhãn. Đến nay, các khâu chuẩn bị cho 
ngày hội đã gần như được hoàn thiện. Ngày hội gồm có 4 hoạt động chính: Hội thi nhãn 
ngon an toàn; thi trưng bày các gian hàng nhãn; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian; hoạt 
động chương trình nghệ thuật gắn với tôn vinh người trồng nhãn”. 

Trong ngày hội nhãn, dự kiến có khoảng 50 gian hàng đến từ 20 hợp tác xã cây ăn 
quả, 19 xã thị trấn của huyện Sông Mã và một số doanh nghiệp. 

Cũng theo ông Vịnh, tới tham dự ngày hội huyện có kế hoạch mời Bộ Nông nghiệp 
Phát triển nông thôn, các cục, vụ, viện liên quan đến nông nghiệp; các công ty, tập đoàn tiêu 
thụ và xuất khẩu nông sản. 

Tháng 8/2017, trong lần đầu tiên tổ chức ngày hội nhãn, huyện Sông Mã đã được cấp 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Nhãn Sông Mã”. Việc cấp giấy chứng nhận giúp nhãn 
Sông Mã nâng cao thương hiệu, uy tín, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần 

nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người trồng nhãn. 
Năm 2018, sản lượng nhãn của Sông Mã dự kiến đạt 40.000 tấn. Toàn huyện hiện có 

6.098ha nhãn với hơn 14.000 hộ dân trồng. Trong đó, số diện tích nhãn được cấp chứng 
nhận nhãn hiệu “Nhãn Sông Mã” là 5.563ha. Nhãn Sông Mã đang trở thành món đặc sản 
Sơn La nổi tiếng về hương vị, hơn hẳn so với nhiều loại nhãn trồng ở các khu vực khác. Đặc 
sản nhãn Sông Mã Sơn La có vị ngọt, hạt nhỏ, cùi dầy, rất dễ bóc. Nhãn Sông Mã Sơn La có 
vỏ mỏng, có mùi thơm. Bên cạnh việc xuất bán đặc sản nhãn Sông Mã Sơn La ở Hà Nội, hay 
về các tỉnh miền xuôi thì một lượng lớn nhãn được người dân Sông Mã chế biến thành long 
nhãn - một vị thuốc đông y rất có lợi cho sức khỏe. 
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20. Vì Hiện. TIN VẮN / Vì Hiện // Biên phòng.- Ngày 13/7/2018.- Số 56.- Tr.3. 
 

Ngày 11/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La làm việc với Ban Tổ chức 
Chương trình “Học kỳ trong quân đội” về việc tổ chức Chương trình học kỳ trong quân đội - 
“lớp đặc biệt”, cho 57 cháu học sinh được Bộ đội Biên phòng Sơn La đỡ đầu trong Chương 
trình “Nâng bước em tới trường”. Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 
20 đến 30/7/2018). Tham gia chương trình, các cháu học sinh sẽ được làm quen với môi 
trường quân đội, tham quan Lăng Bác, Khu Di tích lịch sử K9 và gặp gỡ các thủ trưởng Bộ 
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tại Hà Nội. 
 

21. Minh Phong. SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “VÌ AN NINH TỔ QUỐC” CỤM 
THI ĐUA SỐ 2 BỘ CÔNG AN / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 13/7/2018.- 
Số 4734.- Tr.3. 
 

Ngày 12/7, tại Sơn La, Cụm thi đua số 2 gồm 7 tỉnh miền núi Tây Bắc (Sơn La, Lào 
Cai, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang) đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi 
đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2018. 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua 
“Vì an ninh Tổ quốc” đã được lãnh đạo công an các tỉnh trong cụm thi đua số 2 thường 
xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời. Một số đơn vị có sự đổi mới, sáng tạo trong nội 
dung, biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện, đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. An ninh chính trị 
trên địa bàn các tỉnh được giữ vững, ổn định, không xảy ra bị động, bất ngờ; công tác đấu 
tranh phòng chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, công tác 
điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án đạt tỷ lệ cao; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được quan tâm, đẩy mạnh và đạt kết quả tốt; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực 
lượng được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật được đảm bảo, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái 
độ phục vụ nhân dân được nâng lên... Đã phát hiện, bắt giữ tổng số 1.496 vụ, 2.823 đối 
tượng phạm tội về hình sự, 1.333 vụ, 1.875 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 530kg 
heroin, trên 86kg thuốc phiện, trên 1.000 viên ma túy tổng hợp, gần 8kg ma túy đá và nhiều 
tang vật liên quan khác; tỷ lệ điều tra, khám phá án trung bình đạt trên 88%. 6 tháng cuối 
năm, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 tiếp tục nắm, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời với 
Tỉnh ủy, UBND các tỉnh các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo 
an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất 
lượng xử lý, giải quyết án; đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện phong trào thi đua “Vì 
an ninh Tổ quốc” đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các đại biểu đã thảo luận, bàn các biện 
pháp thực hiện có hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua 6 tháng cuối năm, đảm bảo đạt và 
vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra.  
 

22. Hà Hoàng. THÀNH CÔNG CỦA ANH “LÍNH MỚI” VỚI NGHỀ TRỒNG DÂU 
TÂY / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/7/2018.- Số 168.- Tr.8. 
 

Với 1.000m2 đất trồng dâu tây, mỗi vụ thu hoạch đã đem lại cho gia đình anh Hà Văn 
Thủy ở bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La nguồn thu hơn 120 triệu đồng. 

Năm 2013, anh Thủy tốt nghiệp Trường Trung cấp Nông lâm Sơn La (nay là Cao 
đẳng Nông lâm). Nhận thấy xã Mường Sang là địa phương có nhiều điểm tham quan du lịch, 
nhu cầu thưởng thức hoa quả và trải nghiệm của du khách khá cao, anh Thủy đã mạnh dạn 
mua 200 cây dâu tây giống ở xã Đông Sang về trồng thử nghiệm trên diện tích 100m2. Bước 
đầu bắt tay vào làm, anh gặp không ít khó khăn bởi quỹ đất hẹp, vốn đầu tư hạn chế, kinh 
nghiệm trồng cây dâu tây chưa có... 

Để tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc dâu tây, anh Thủy thường xuyên vào mạng nghiên cứu 
quy trình, kỹ thuật chăm sóc để áp dụng vào thực tiễn. Sau 4 tháng trồng, cây dâu tây bắt đầu 
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cho ra quả, anh bán được 20 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao, lại được nhiều 
người hỏi mua nên anh quyết định mở rộng diện tích lên 1.000m2, đến nay vườn dâu tây của 
gia đình anh Thủy đã có trên 7.000 cây. 

Chia sẻ về cách chăm sóc dâu tây anh Thủy cho biết: “Cây dâu tây ưa lạnh. Trước khi 
trồng, tôi phải cải tạo đất, sau đó, đánh luống để dễ dàng thoát nước, các luống phải phủ 
màng giữ ẩm (có thể ủ thêm rơm). Luống cách luống từ 40 - 50cm, cây cách cây 30cm. Khi 
tiến hành trồng, tôi bón lót bằng phân chuồng, sau 15 - 20 ngày, cây đã cứng cáp, tôi tiếp tục 
bón thúc bằng phân NPK, phân đạm...”. 

Là “lính mới” vào nghề trồng dâu tây, nên anh Thủy rất chịu khó đi các nơi để tìm 
hiểu và học tập kinh nghiệm. Tại địa phương có Công ty Cổ phần Hoa nhiệt đới đã có rất 
nhiều kinh nghiệm trong việc trồng rau, hoa, củ quả. Đến nơi này, anh Thủy đã được chuyển 
giao hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo công nghệ Israel. Nhờ hệ thống tưới hiện đại này mà 
vườn cây của gia đình anh, ít bị sâu bệnh và phát triển tốt. 

Vào đợi chính vụ, mỗi ngày gia đình anh Thủy thu được khoảng 10kg quả, bán với giá 
từ 250.000 - 350.000 đồng/kg. Dâu tây cho thu đều khoảng 30 - 40 lần/năm. Với những kết 
quả đạt được, anh Thủy dự tính thời gian tới, anh sẽ tiếp tục và mở rộng vườn để trồng dâu 
tây. 

Hiện tại, anh Thủy đang xây dựng thêm 1 nhà sàn để kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, 
góp phần tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình và trở thành điểm tham quan, hấp 
dẫn đối với du khách. 
 

23. Hà Hoàng. ÔNG VÙNG LÃI KHÁ VỚI VƯỜN XOÀI LẠ LÙNG / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/7/2018.- Số 168.- Tr.11. 
 

Ông Nguyễn Xuân Vùng ở tổ 2, tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn 
(Sơn La) ghép xoài Đài Loan trên 400 gốc xoài ta. Giống xoài ghép cho quả to, mã đẹp, 
bán được giá, trừ chi phí mỗi năm ông Vùng thu lời gần 200 triệu đồng... 

Ông Vùng cho hay: Vào năm 1984, ông trồng 400 gốc xoài ta trên 1,2ha diện tích 
nương rẫy nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra không ổn định. Ông định chặt 
hết xoài đi để thay thế cây ăn quả khác nhưng rồi thấy nhiều gia đình trong xã trồng xoài Đài 
Loan mang lại nguồn thu nhập lớn, nên quyết định mua mắt ghép xoài Đài Loan về ghép trên 
400 gốc xoài ta sẵn có trên nương. Khoảng 1 năm sau thì vườn xoài ghép cho quả bói. 

Để có kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc vườn xoài, ông Vùng đi tham quan học hỏi 
các mô hình vườn cây ăn quả lớn tại nhiều xã thuộc huyện Mai Sơn. Ngoài ra, ông còn 
thường xuyên tham gia vào các lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng các loại phân, cách tưới 
tiêu cho cây trồng đem lại năng xuất cao nhất. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng 
xoài, năm nào vườn xoài ghép của ông Vùng cũng sai trĩu quả. 

Xoài Đài Loan được ông Vùng ghép trên thân cành xoài ta nên quá trình sinh trưởng 
rất nhanh, ít bị sâu bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc và tưới tiêu như các loại cây xoài 
nhỏ khác. Cả năm ông không cần tưới nước mà vườn cây vẫn xanh tươi và phát triển tốt, bởi 
những gốc xoài ta đã được ông trồng lâu năm nên rễ cây đã ăn sâu vào lòng đất, hấp thụ các 
chất dinh dưỡng nuôi cây rất tốt. 

Chia sẻ về kỹ thuật trồng xoài, kinh nghiệm chăm sóc xoài, ông Vùng cho biết: “Để 
xoài Đài Loan đem lại năng xuất cao, quả nhiều và ngon, tôi chỉ dùng 1 loại phân bón Hà 
Lan bón cho cây trồng. Quá trình bón phân tôi chia ra làm 3 đợt, đợt 1 sau khi thu hoạch 
xoài xong tôi bắt đầu tỉa cành, diệt cỏ, xới đất xung quanh gốc cây để bón phân. Đợt 2 tôi 
bón phân vào thời điểm xoài ra hoa. Đợt cuối cùng tôi tiếp tục bón phân siêu quả Hà Lan 
trước 45 ngày thu hoạch để cây có đủ chất dinh dưỡng nuôi quả tốt hơn”. 

Theo ông Vùng, xoài tượng Đài Loan dễ trồng và dễ ghép, rất thích hợp với khí hậu, 
thổ nhưỡng ở Sơn La. Ngoài ra, giống xoài Đài Loan còn có khả năng chống sâu bệnh tốt 
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hơn các loại xoài khác. Khi cây kết trái thì dễ hái bởi quả to, năng suất và giá bán cao hơn 
các loại cây ăn quả khác. 

“Từ khi tôi ghép mắt xoài Đài Loan trên 400 gốc xoài ta, điều kiện kinh tế của gia 
đình tôi đã khá giả hơn so với trước kia và có của ăn của để. Hàng năm, cứ đến mùa thu 
hoạch xoài rất nhiều lái buôn và khách hàng quen thuộc đến tận vườn mua, nên đầu ra cho 
xoài của gia đình tôi tương đối ổn định và bán được giá cao. Sau khi trừ phí mỗi năm tôi lãi 
gần 200 triệu đồng từ vườn xoài ghép này” - ông Vùng chia sẻ. 
 

24. Hà Hoàng. CHUYỆN LÀM GIÀU CỦA “VUA BÒ” Ở XỨ MƯỜNG / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/7/2018.- Số 169.- Tr.8. 
 

Trang trại nuôi bò ven lòng hồ sông Đà của ông Hà Văn Héo ở bản Heo (xã Tà 
Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có hàng chục con bò giống địa phương. Vì thế ông 
được người dân bản địa đặt cho cái tên thân mật là “vua bò” xứ Mường. Mỗi năm ông 
Héo thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi đàn bò thả đồi này. 

MỖI NĂM THU HÀNG TRĂM TRIỆU 

Bản Heo, xã Tà Hộc nằm ven lòng hồ sông Đà, thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn của 
huyện Mai Sơn, nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Nhiều năm gần đây, 
tận dụng những đồng cỏ mọc xanh mướt trên các triền đồi ven sông, nhiều hộ dân đã mạnh 
dạn phát triển mô hình chăn nuôi bò thả đồi, nhờ đó thu nhập kinh tế của người dân đã nâng 
cao rõ rệt. Gia đình ông Héo là một trong những hộ tiên phong trong bản phát triển kinh tế 
theo mô hình nuôi bò thả đồi tại địa phương, mỗi năm ông thu hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi 
bò. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Héo cho biết: “Trước kia, tôi trồng hơn 8ha ngô, sắn trên 
nương rẫy nhưng không đem lại nguồn thu nhập cao, do chi phí đầu tư mua giống cao; giá cả 
ngô, sắn lại liên tục giảm. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch ngô, sắn tôi lại phải bù lỗ và nợ tiền ngô, 
phân bón, cuộc sống của gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ phải tìm cách nào 
đó để đưa gia đình thoát khỏi nghèo túng. 

Nhận thấy tại các quả đồi ở địa phương có nhiều cỏ mọc xanh mướt, đất nương rẫy lại 
rộng. Nghĩ đến việc chăn nuôi bò có thể đem lại nguồn kinh tế lớn, tôi bàn bạc với vợ đi vay 
tiền anh em họ hàng làm vốn, sang mấy bản người Mường cuối sông Đà thuộc huyện Bắc 
Yên (Sơn La) mua 4 con bò cái trưởng thành về nuôi. Khoảng 1 năm sau, 4 con bò cái đã 
cho sinh sản 4 con bê khỏe mạnh”. 

Để có đủ lượng thức ăn cho đàn bò, ông Héo cùng vợ trồng thêm cỏ voi trên diện tích 
3ha đất nương rẫy để cung cấp thức ăn cho đàn bò. Bên cạnh đó, ông còn trồng thêm chuối 
trên 5.000m2 vườn trong suối, nhằm bổ sung đa dạng nguồn thức ăn cho đàn đại gia súc. 

LÃI CAO NHỜ CHI PHÍ THẤP 

“Tôi nuôi bò theo kiểu thả đồi, vì diện tích nương rẫy của gia đình tôi khá rộng, các 
loại cỏ mọc rất nhiều nên lượng thức ăn tương đối dồi dào, đủ cho đàn bò của gia đình ăn 
quanh năm. Khi bò trưởng thành, các thương lái đi theo thuyền buôn lớn dọc sông Đà (người 
dân chúng tôi hay gọi là chợ phiên trên sông) đỗ thuyền vào tận trang trại tôi thu mua nên 
đầu ra cho đàn bò luôn ổn định và bán được giá cao” - ông Héo cho biết thêm. 

Hiện nay, trong trang trại của ông Héo nuôi 22 con bò giống địa phương, ông nuôi 
theo kiểu “thả đồi” nên đàn bò của gia đình ông phát triển rất khỏe mạnh, con nào con nấy 
đều béo ú. Trung bình 1 con bò trưởng thành, ông Héo bán ra thị trường với giá hơn 10 triệu 
đồng/con. 

Ông Hà Văn Héo cho biết: “Từ khi chuyển sang nuôi bò tôi không sợ lỗ, bởi chi phí 
chăm sóc cho đàn bò thấp, giá cả thịt thương phẩm của bò trên các chợ hiện nay rất cao và 
ổn định, không mất giá như gà, lợn. Ngoài ra tôi còn trồng thêm sắn trên nương, sau mỗi vụ 
thu hoạch cũng thu lãi hơn 20 triệu đồng. Mỗi năm tôi có lãi gần 140 triệu đồng từ nuôi bò 
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và trồng sắn. Thời gian tới, tôi dự định mua thêm vài chục con dê giống về thả đồi, để tăng 
nguồn thu nhập kinh tế cho gia đình.  
 

25. Tuệ Linh. CHỢ TRÂU BÒ “LẬU” TỒN TẠI NHIỀU NĂM GIỮA BẢN / Tuệ Linh 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/7/2018.- Số 169.- Tr.6. 
 

Nhiều năm qua, chợ bán gia súc tự phát tại bản Nhộp (xã Chiềng Bôm, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vẫn ngang nhiên hoạt động giữa lòng lề đường, gây cản trở 
giao thông và nguy cơ lây lan dịch bệnh cho vật nuôi của người dân địa phương. 

CHƯA CÓ GIẢI PHÁP ĐỂ XỬ LÝ DỨT ĐIỂM 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Hà Văn Dũng - Chủ tịch 
UBND xã Chiềng Bôm, cho biết: “Chợ bán gia súc tự phát tại bản Nhộp hoạt động cách đây 
khoảng 4 năm. Vì trước kia ở khu vực này có đường đi qua, có ngã ba gọi là trung tâm nên 
bà con tụ tập buôn bán ở đấy chứ không có cơ quan nào công nhận là chợ cả. Xã đã giao cho 
Ban quản lý bản quản lý khu vực này (nói bằng miệng chứ chưa có văn bản giao) và đề nghị 
công an huyện tăng cường kết hợp với công an xã nắm tình hình an ninh trật tự tại khu đó”. 

Cũng theo ông Dũng, số trâu bò được dân buôn lấy từ huyện Điện Biên Đông, huyện 
Tuần Giáo (Điện Biên); 6 xã vùng cao (Co Mạ, Long Hẹ, Pá Lông, Co Tòng, Mường Bám, É 
Tòng) của huyện Thuận Châu; huyện Sông Mã (Sơn La)... về đây tụ tập để trao đổi, mua 
bán. 

“Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ làm báo cáo gửi lên huyện có thể bố trí quỹ đất nào 
đấy làm khu chợ đầu mối” - ông Dũng cho hay. 

“Từ lúc chợ tự phát này hoạt động đến nay, vẫn chưa xảy ra việc dịch bệnh lây lan 
cho trâu bò của người dân bản Nhộp. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm, chúng tôi vẫn giao 
cán bộ thú y xã xuống tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi của các hộ. Về người buôn gia 
súc, có một số là người của xã Chiềng Bôm, còn lại đến từ các xã khác. Hiện xã vẫn chưa có 
giải pháp để xử lý dứt điểm việc tụ tập bày bán gia súc này” - ông Dũng phân trần. 

DÂN LO BỆNH TẬT BÙNG PHÁT 

Ông Lường Văn Mua - Trưởng bản Nhộp cho biết: Từ lúc có điểm buôn bán gia súc 
này chưa có dịch bệnh nào xảy ra, chủ yếu là ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông đi 
lại qua đây. Dân buôn cắm cọc buộc trâu bò tại đó rồi xả phân bừa bãi. Bản đã báo cáo lên 
xã và công an đã lên dẹp mấy lần nhưng chỉ sau một thời gian lại phát sinh. 

“Ngoài một số xã, huyện ở Sơn La, số lượng trâu bò mua bán tại chợ này được lấy từ 
Điện Biên, Lai Châu, thậm chí cả tỉnh Nghệ An. Một số người buôn còn làm chuồng trại ở 2 
bên đường, trâu bò nào chưa bán được thì đem nhốt rồi sáng mai lại mang ra đường bày bán 
tiếp. Khoảng năm 2016, đã xảy ra việc dân buôn đánh bạc tại đây. Sau đó công an huyện đã 
đến xử lý, bắt hết những người tham gia đánh bạc. Qua các lần họp bản, nhân dân cũng bức 
xúc, phản ánh lo sợ bệnh tật bùng phát và lây lan cho vật nuôi của các hộ tại đây; ô nhiễm 
môi trường; khó khăn cho việc đi lại của bà con do việc họp chợ tự phát này gây ra” - ông 
Mua cho biết thêm. 

Chia sẻ với phóng viên, một dân buôn xin giấu tên trú tại bản Nhộp, cho hay: Thỉnh 
thoảng tôi cũng hay mang trâu bò đến chợ đó để bán. Có những ngày, có hơn 100 người tụ 
tập ở đây, gồm cả người mua, người bán, người xem; khoảng 40 - 50 con trâu bò; khoảng 5 - 
6 cái xe tải đỗ chờ làm nhiệm vụ vận chuyển. Thời điểm đưa gia súc lên, xuống xe rất khó 
khăn cho các phương tiện giao thông qua lại. Đây là địa điểm thuận lợi nên nhiều người sau 
khi mua được trâu bò thường mang đến đây bán. 

Câu hỏi đặt ra là tại sao chợ mua bán gia súc tự phát này hoạt động ngay tại lòng lề 
đường thuộc Tỉnh lộ 108, không những gây mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến 
vệ sinh môi trường, nguy cơ lây lan dịch bệnh bất cứ lúc nào mà nhiều năm cơ quan chức 
năng của địa phương vẫn chưa có giải pháp xử lý dứt điểm?  
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“Chúng tôi đang có kế hoạch sẽ làm báo cáo gửi lên huyện có thể bố trí quỹ đất nào 
đấy làm khu chợ đầu mối” - Ông Hà Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Chiềng Bôm. 
 

26. C.T.V. SƠN LA: PHÁT HIỆN MỘT XÁC CHẾT ĐANG PHÂN HỦY / C.T.V // Câu 
chuyện pháp luật.- Ngày 17/7/2018.- Số 622.- Tr.20. 
 

Khoảng 8h sáng 15/7, người dân bản Máy Đường (xã Chiềng Pấc, huyện Thuận 
Châu) phát hiện nhà ông Vũ Văn Hoàng, sinh năm 1964 đã mấy ngày không thấy mở cửa 
nhà. Khi mở được cổng thì thấy người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. 

Theo người dân, ông Hoàng là thợ mộc, trước tết ông đến thuê nhà của người dân địa 
phương để làm cơ sở đóng đồ gỗ, sống một mình, vợ con ở nơi khác. Từ ngày đến tạm trú ở 
đây ông sống khép kín, ít qua lại với hàng xóm xung quanh nên mọi người cũng ít biết về 
ông.  
 

27. Xuân Hưng. DỰ ÁN DI DÂN THỦY ĐIỆN SƠN LA “KÉO THEO” 17 CÁN BỘ 
VƯỚNG VÒNG LAO LÝ / Xuân Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 17/7/2018.- Số 57.- 
Tr.1, 4. 
 

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, cơ quan này đang khẩn 
trương hoàn tất cáo trạng truy tố 17 bị can có những sai phạm liên quan tới Dự án Di 
dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Theo các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh này, thì đây 
là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến tình hình an 
ninh chính trị tại địa bàn. 

Trong số 17 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam nguyên là cán bộ các sở, ban, ngành, có 
các bị can: Triệu Ngọc Hoan - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phan Tiến 
Diện - nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trương Tuấn Dũng - nguyên 
Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Ngoài ra, còn nhiều cán bộ nguyên là trưởng, phó 
các phòng, ban; chuyên viên liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư Thủy 
điện Sơn La tại huyện Mường La. 

Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng đã bắt tạm 
giam, khám xét nơi ở của bị can Đèo Văn Ban (61 tuổi, nguyên cán bộ UBND huyện Mường 
La, Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm, Mường La) để điều tra về hành vi cố ý làm 
trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. 

Làm việc với một số cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, phóng viên được biết: Để 
có cơ sở thực tiễn về di dân tái định cư, từ đầu năm 2000, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các 
bộ, ngành Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá tại khu vực mặt bằng công trường ở 
huyện Mường La và xã Tân Lập, huyện Mộc Châu để báo cáo tiền khả thi dự án di dân mới 
tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu; tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai, cây cối, 
hoa màu, tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất phục vụ xây 
dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La và di chuyển dân ra khỏi mặt bằng công trường, đồng thời 
triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất sản xuất tại nơi tái định cư xã Tân Lập, huyện 
Mộc Châu. 

Về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trường Nhà máy 
Thủy điện Sơn La được thực hiện theo cơ chế, chính sách do tỉnh Sơn La ban hành và tổ 
chức thực hiện theo chỉ đạo, phân cấp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ... Để xác định 
được chính xác diện tích đất của các hộ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ bổ sung, UBND 
tỉnh Sơn La đã có Công văn số 617/UBND-KTN, ngày 18/3/2014 về việc giải quyết vướng 
mắc trong việc bồi thường đất nông nghiệp khu vực mặt bằng Nhà máy Thủy điện Sơn La. 

Ngày 15/4/2014, UBND huyện Mường La ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về 
đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất chi tiết khu vực mặt bằng Nhà máy Thủy điện Sơn 
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La để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ định thầu cho phép Văn phòng đăng ký đất đai 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tiến hành đo đạc lập bản đồ địa chính diện 
tích đất do Công ty Thủy điện Sơn La quản lý; Công ty Cổ phần tư vấn và đo đạc Bảo Bình 
tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính diện tích đất do UBND huyện Mường La quản lý. 

Để đảm bảo tính công bằng, ổn định tư tưởng người dân và đẩy nhanh tiến độ di dân 
theo kế hoạch của Nhà nước, UBND tỉnh Sơn La đã duy trì chỉ 1 khung giá đất (đối với cả 
người chấp hành tốt việc di chuyển trước và người di chuyển sau). Việc này tuy giúp cho 
công tác đền bù, bồi thường, hỗ trợ thuận lợi, nhanh gọn nhưng lại gây cho người dân những 
thiệt thòi trong việc áp giá đền bù, hỗ trợ đối với diện tích đất sản xuất. 

Cũng vì hiểu những thiệt thòi của người dân trong vùng dự án, năm 2013 và 2014, 
Thủ tướng Chính phủ đã cho phép tỉnh Sơn La được hỗ trợ thêm (bù chênh lệch giá đất) cho 
hộ dân bị thu hồi đất sản xuất thực hiện Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, với mức 
hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha; tổng mức kinh phí hỗ trợ là 1.300 tỷ đồng (tại các văn 
bản số 883/TTg-KTN ngày 20/6/2013, số 1754/TTg-KTN ngày 15/9/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ). Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư Thủy điện Sơn La luôn 
được các cấp của tỉnh Sơn La thực hiện chặt chẽ, minh bạch theo quy trình công khai các 
bước. 

Theo tinh thần Công văn số 617 của UBND tỉnh Sơn La ban hành ngày 18/3/2014, 
UBND tỉnh Sơn La giao cho UBND huyện Mường La tổ chức đo đạc, lập bản đồ địa chính. 
Căn cứ vào kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính, huyện Mường La thống kê diện tích đất của 
từng hộ và phân theo từng đối tượng (hộ tái định cư di chuyển đi xã Tân Lập (huyện Mộc 
Châu); hộ tái định cư tự nguyện; hộ sở tại), trong đó xác định rõ diện tích đất đã được bồi 
thường hỗ trợ và chưa được bồi thường hỗ trợ... 

Nhưng khi triển khai thực hiện mức hỗ trợ cho các hộ dân trong giai đoạn I thì phía 
UBND huyện Mường La (tỉnh Sơn La) không thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của 
tỉnh Sơn La và các ngành chức năng về việc đo đạc, kiểm đếm, vẽ bản đồ, công khai mức hỗ 
trợ... nên đã dẫn đến nhiều sai phạm. Một số đối tượng dân cư nằm trong diện giai đoạn I đã 
tranh thủ lợi dụng tình hình diện tích đất có thực đã ngập trong nước, không thể kiểm đếm 
chính xác để khai man, hưởng lợi. Nhiều hộ dân trong địa bàn cũng kê khai và đòi hỏi số 
diện tích đất sản xuất cần được hỗ trợ tăng rất cao, dẫn tới con số cần chi trả (theo Quyết 
định 883 của Thủ tướng Chính phủ) tăng lên hàng chục tỷ đồng và gây ra những vụ kiện cáo 
tập thể kéo dài, vượt cấp, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Đó là thời điểm ông Trương Tuấn Dũng (trước khi bị khởi tố là Phó giám đốc Sở Tài 
chính tỉnh Sơn La) làm Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Mường La; ông Phan Tiến 
Diện (trước khi bị khởi tố là Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La) đang 
giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La rồi được bổ nhiệm 

Phó chủ tịch UBND huyện Mường La. Theo cơ quan điều tra, hai ông này đã ký nhiều văn 
bản thực hiện số liệu đo đạc, kiểm đếm, hỗ trợ... không chính xác. Những khuất tất của một 
số hộ dân và cán bộ nói trên là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cán bộ, đảng viên của tỉnh 

Sơn La bị khởi tố và bắt giam (17 bị can đã bị khởi tố để điều tra theo quy định của pháp 
luật). 

Trong quá trình khởi tố, điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, các cơ quan tiến 

hành tố tụng đã tốn không biết bao công sức và thời gian để có thể chứng minh, làm rõ hành 
vi phạm tội của các đối tượng. Với những thông tin, tài liệu hiện có, báo Bảo vệ pháp luật sẽ 
tiếp tục phản ánh những diễn biến hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này trong các 
số báo sau.... 
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28. Chí Tuấn. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH SƠN LA, KHÁNH HÒA, NGHỆ 
AN VÀ BÀ RỊA -VŨNG TÀU KHAI MẠC KỲ HỌP GIỮA NĂM / Chí Tuấn, Phạm 
Duy, Diệp Anh, Mạnh Cường // Đại biểu nhân dân.- Ngày 19/7/2018.- Số 200.- Tr.6. 
 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: Kỳ họp này, các đại biểu Hội 
đồng nhân dân tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội giữa nhiệm kỳ theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đánh giá kết quả 
thực hiện 6 tháng đầu năm. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh và đại biểu khách mời nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên 
cứu, phát huy dân chủ, thảo luận những vấn đề cụ thể, trọng tâm, để góp phần vào thành 
công của kỳ họp.  

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 
ước đạt 7,81%; trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,72%; công nghiệp và 
xây dựng tăng 12,76%; dịch vụ tăng 5,88%; thuế sản phẩm tăng 5,65%; thu ngân sách đạt 
hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính được đẩy 
mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, PCI tăng 14 bậc; tốc độ giải 
ngân vốn đầu tư công ước đạt 2.105,531 tỷ đồng. Lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục tiếp 
tục được quan tâm đầu tư; an ninh, quốc phòng được bảo đảm, giữ vững... 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề xuất các 
giải pháp như tập trung chỉ đạo các nhóm giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2018 
của tỉnh theo từng quý; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để huy 
động, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, 
nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; đẩy 
mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, không ngừng nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao, thông tin truyền thông... 

 

29. Tuấn Nguyễn Xuân. NHỮNG ĐỔI THAY BÊN DÒNG SÔNG MÃ / Tuấn Nguyễn 
Xuân // Trang trại Việt.- Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.67. 
 

Sông Mã là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, cũng là thượng 
nguồn của dòng sông Mã đi vào thi ca, nhạc họa... Trên mảnh đất nhiều gian khó này, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã đang chung tay xây 
dựng cuộc sống ấm no - hạnh phúc. 

Huyện Sông Mã có 18 xã, cư dân gồm nhiều dân tộc anh em. Trong kháng chiến, 
huyện Sông Mã từng được vinh danh là Anh hùng lực lượng vũ trang. Phát huy truyền thống 
đó, Sông Mã hôm nay đang dốc sức, chung lòng làm nên những kỳ tích trong lao động sản 
xuất. 

Đến Sông Mã hôm nay, ai cũng cảm nhận rõ những khởi sắc trong tam nông của 
huyện. Dọc 2 bờ sông Mã, kéo dài mấy chục km là những vườn nhãn và cây ăn quả xanh 
mướt, đang vào độ chín. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp Phát 
triển nông thôn huyện, cho biết: “Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, huyện đã hình 
thành được những mũi nhọn kinh tế trên nhiều lĩnh vực: Cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, thủy sản, lâm nghiệp... Trong đó, nổi bật nhất là diện tích cây ăn quả đã đạt gần 
7.000ha, trong đó cây nhãn chiếm 5.731ha. Hiện, nhãn không chỉ là cây chủ lực xóa nghèo 
làm giàu cho người dân Sông Mã mà còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng ngàn lao động 
trong và ngoài địa bàn”. 

Rất nhiều lao động đã có thêm nguồn thu nhập từ việc bón phân, tỉa cành, thu hoạch, 
làm đất trồng mới, tham gia sơ chế, vận chuyển nhãn... Điều đáng trân trọng là diện tích cây 
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nhãn và những cây ăn quả khác không chỉ phân phối tập trung ở một vài xã với những chủ 
trang trại lớn mà đã có sự phân bố rộng khắp trên địa bàn huyện và đang tiếp tục thay thế 
dần những cây trồng kém hiệu quả. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã có thêm 
648ha cây lương thực ngắn ngày được chuyển đổi sang trồng cây nhãn, xoài, cam, bưởi để 
nâng cao thu nhập cho nông dân. 

Lĩnh vực chăn nuôi đang từng bước phát huy tốt lợi thế để thành thế mạnh hàng hóa. 
Tổng đàn trâu, bò của huyện lên tới hơn 55.800 con, trên 35.800 con dê, hơn 87.000 con lợn 
và hàng triệu con gia cầm. Bên cạnh đó, nhiều mô hình kinh tế mới: Nuôi ngựa sinh sản, 
nuôi ong mật ngoại, trồng cây trám trắng, cây dược liệu... cũng đang được huyện quan tâm 
đầu tư, nhân rộng. 

Đời sống của nông dân được nâng lên, lòng tin được củng cố, nông dân lại chung tay 
cùng Nhà nước xây dựng nông thôn, phát triển nông nghiệp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, 
trên địa bàn huyện đã có thêm 38 công trình giao thông; 9 công trình thủy lợi, 21 trường lớp 
học, 12 nhà văn hóa và 2 công trình cung cấp nước sinh hoạt được đầu tư. 38 tuyến đường 
với tổng chiều dài gần 8km đã và đang được bà con chung tay xây dựng, nâng tổng số các 
công trình giao thông có sự đóng góp tích cực của người dân trong mấy năm gần đây lên 352 
tuyến với độ dài hơn 107,4km. Đó là một con số đáng tự hào và là tiền đề quan trọng để 
Sông Mã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

 




