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01. Nguyễn Long. NGƯỜI BỆNH BINH LÀM GIÀU TỪ NUÔI TẰM Ở SƠN LA / 
Nguyễn Long // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2018.- Số 577.- Tr.25-26. 
 

Ở quân ngũ không ngại gian khổ, không khuất phục trước kẻ thù thì về với đời 
thường không thể cam chịu cảnh đói nghèo. Thay đổi tập quán chăn nuôi, áp dụng 
khoa học kỹ thuật cho năng suất cao và giúp bà con cùng phát triển kinh tế, nâng cao 
đời sống ngay trên chính mảnh đất quê hương. Đó chính là tâm niệm và việc làm thiết 
thực, có ý nghĩa của bệnh binh Lữ Thế Lợi, người đã góp phần giúp quê nhà đổi mới, 
khấm khá hơn nhờ trồng dâu, nuôi tằm theo hướng bền vững, cho năng suất cao. 

Cách thị trấn Nông trường Mộc Châu khoảng 2km về phía Nam là bản Áng 2, xã 
Đông Sang. Nhìn từ trên cao, bản Áng 2 đẹp như một bức tranh thủy mặc với những nếp nhà 
sàn truyền thống nằm thấp thoáng, ẩn hiện dưới bạt ngàn tán lá xanh tươi. Phía xa xa, khung 
cảnh cao nguyên Mộc Châu với những đồi chè, đồng cỏ xanh mướt dường như đã tô điểm 
cho vẻ đẹp nơi đây thêm lung linh, thơ mộng. Gần 20 năm qua, địa phương có thêm nghề 
nuôi tằm nên đời sống đồng bào khấm khá hơn. Nhìn những nương dâu ngút ngàn tầm mắt 
mới thấy khâm phục ý chí thoát nghèo, vươn lên làm giàu của bà con. Có được thành quả 
như ngày nay không thể không nhắc tới tấm gương “đầu tàu” - Đội trưởng Đội dâu tằm 
Đông Sang, người bệnh binh hạng 2/3 Lữ Thế Lợi. 

Trong câu chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh xã Đông Sang liên tục nhắc tới tấm gương lao động giỏi của bệnh binh Lữ Thế Lợi 
khiến khách phương xa không khỏi ngưỡng mộ. Theo chân ông Hạnh, từ UBND xã chúng 
tôi đi qua những con đường rải bê tông, hai bên là những đồi chè, rừng thông, hồ nước, vườn 
dâu xanh mơn mởn để đến trại nuôi tằm của ông Lữ Thế Lợi. 

Ở tuổi 68, ông vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nói năng dõng dạc, dứt khoát đúng chất 
nhà binh. Dẫn khách đi thăm khu nuôi tằm đang thời kỳ kéo kén, ông vui vẻ cho biết: “Nếu 
như theo dân gian nói “nuôi tằm ăn cơm đứng” ám chỉ sự vất vả, thức khuya dậy sớm khi 
nuôi tằm, trồng dâu thì ở Đông Sang, người dân nuôi tằm nhàn lắm, lại cho năng suất cao 
bởi được áp dụng khoa học kỹ thuật. Xưa ở quân ngũ tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
nay về quê hương thì phải tích cực lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và bản làng. 
Nhưng muốn làm giàu thì cũng phải có ý chí quyết tâm và ham học hỏi”. 

Nhắc lại một thời binh nghiệp, bệnh binh Lữ Thế Lợi vẫn nhớ như in năm 1969, ông 
khi đó vừa tròn 19 tuổi. Đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai trẻ Lữ Thế Lợi 
tạm biệt quê hương tình nguyện nhập ngũ. Ông được biên chế vào đơn vị tham gia công tác 
bảo vệ chủ quyền biên giới tỉnh Sơn La, trực tiếp bảo vệ Khu ủy. Sau đó ông được thuyên 
chuyển về Trung đoàn 600, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, bảo vệ khu vực Phủ Thủ tướng ở Hà 
Nội. Được một thời gian, cấp trên điều động ông vào Đắk Lắk làm nhiệm vụ hơn 1 năm rồi 
quay trở về công tác tại các đồn biên phòng ở Sơn La. Đến năm 1989, ông được Nhà nước 
cho nghỉ chế độ. 

Trở về quê hương, niềm hạnh phúc lớn lao của ông là được gần người vợ trẻ và 2 đứa 
con thơ. “Ngày đó, bản Áng còn nghèo lắm. Đồng bào Thái ở đây lạc hậu, kinh tế chẳng có 
gì ngoài trông chờ vào vụ ngô, lúa bấp bênh nên bị đứt bữa quanh năm. Lúc đó, tôi nghĩ ở 
quân ngũ mình không khuất phục trước mọi kẻ thù, khó khăn, thử thách thì về nhà chẳng nhẽ 
cam chịu cảnh đói nghèo, vợ con nheo nhóc hay sao? Vì thế, tôi đã tích cực tham gia công 
tác xã hội, cùng bà con tìm hướng thoát nghèo” - bệnh binh Lữ Thế Lợi nhớ lại. 

Với sự năng nổ, bản tính cương nghị, quyết tâm của người lính, ông luôn nêu cao tinh 
thần vượt khó vươn lên. Vì thế chỉ một năm sau, ông được dân tin tưởng bầu làm Chủ tịch xã 
Mường Sang, đây là niềm vinh dự nhưng cũng đặt ra cho ông nhiệm vụ hết sức nặng nề. Với 
2 khóa làm chủ tịch xã, ông luôn đau đáu khát khao làm sao để bà con thay đổi tập quán 
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trồng trọt, chăn nuôi theo kiểu cũ, đưa giống mới, nghề mới cùng khoa học kỹ thuật về áp 
dụng cho địa phương để giúp đời sống bà con được nâng lên. 

Ông Lữ Thế Lợi đã lăn lộn khắp nơi trong huyện để học hỏi các mô hình sản xuất, 
nuôi trồng cho kinh tế cao. Nhận thấy Mộc Châu nói chung, Mường Sang nói riêng là một 
“thiên đường” cho cây dâu, con tằm với đất tốt, tiểu khí hậu mát mẻ, biên độ nhiệt ngày đêm 
chênh lệch lớn nên bao giờ tằm nuôi ở đây cũng ít bệnh tật, năng suất cao, chất lượng kén 
hơn hẳn ở đồng bằng. Với đề xuất của ông là phát triển nghề nuôi tằm ở địa phương, xã 
Mường Sang đã được Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu chọn là nơi triển khai dự án 
nuôi tằm bền vững, ứng dụng khoa học mới, cho năng suất cao. 

Xã Đông Sang sau đó được tách ra khỏi Mường Sang và bệnh binh Lữ Thế Lợi về làm 
Bí thư bản Áng 2, được giao nhiệm vụ phụ trách Đội dâu tằm Đông Sang gồm hơn 20 hộ. 
Nói “nuôi tằm ăn cơm nằm”, không vất vả như nuôi truyền thống là bởi ở Đông Sang, nuôi 
tằm được tổ chức theo hai đoạn, có sự phân công lao động rõ ràng theo dây chuyền: Có 
nhóm chuyên nuôi tằm con tập trung rồi đưa về cho các hộ khác chăm tới khi tằm chín, kéo 
kén. Với kỹ thuật này, nhất là nuôi tằm lớn dưới nền nhà, hiện nay việc nuôi tằm ở Đông 
Sang đã trở nên quy củ, khoa học, nhàn hơn mà lại cho năng suất cao. 

Ông Lữ Thế Lợi phấn khởi cho biết: “Trước đây bà con địa phương cũng nuôi tằm, 
nhưng vì điều kiện, nhận thức còn hạn chế, giá cả lại bấp bênh vì đầu ra không ổn định, chất 
lượng thấp, nhiều nhà còn nhổ gốc dâu để trồng ngô. Nhưng từ khi có sự đầu tư của Công ty 
Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu, việc tổ chức sản xuất đã khác hẳn. Người nuôi tằm con, 
người nuôi tằm thịt, lấy kén được phân công cụ thể, chuyên sâu và có trách nhiệm hơn. Sản 
phẩm được công ty bao tiêu toàn bộ, giá ổn định, cho dù giá dâu tằm ở một số địa phương có 
thể lên xuống thất thường. Từ ngày nuôi tằm theo hướng mới, đời sống bà con có nhiều thay 
đổi, kinh tế khá dần lên”. 

Riêng với gia đình ông Lợi, đã không nuôi tằm thả nong mà nuôi thả đất. Mỗi tháng, 
gia đình ông nuôi trung bình 2 lứa, thu hoạch được 1,3 tạ. Trừ tiền giống, chi phí, thu về 
được hơn 10 triệu đồng. Theo ông Lợi, nếu chịu khó, có điều kiện, dâu tốt thì mỗi tháng phải 
được hơn 2 tạ tằm kén. Từ nuôi tằm, đời sống gia đình ông được cải thiện, có “của ăn của 
để”. Ngoài ra, ông còn nuôi 2 lợn nái; 4 con trâu, trên 100 con gà đẻ trứng... Để phát triển 
tằm lấy kén, gia đình ông trồng 5.000 mét vuông cây dâu. “Với thổ nhưỡng thảo nguyên 
Mộc Châu phù hợp, cây dâu tằm phát triển tươi tốt, ít sâu bệnh, cho kinh tế cao hơn lúa, ngô. 
Mỗi héc ta dâu cho thu hoạch có giá trị kinh tế gấp 3 lần so với trồng ngô như trước đây. 
Ngoài dâu tằm, bà con ở đây trồng thêm cây ăn quả như mơ, mận, bơ, đậu đỗ, bí xanh. Năm 
ngoái bí xanh trúng mùa, được giá, bà con thu hoạch đến đâu bán chạy đến đó nên rất phấn 
khởi” - bệnh binh Lữ Thế Lợi chia sẻ thêm. 

Ông tâm niệm, nông dân ngày nay muốn thoát nghèo bền vững, làm giàu thì buộc 
phải áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, nếu cứ làm theo kinh nghiệm thì 
sẽ không ổn. Do đó, hàng chục năm qua, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn của Công ty 
Cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu, các chương trình khuyến nông; đồng thời tự học qua sách 
báo, ti vi, nghe đài về các tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, những kinh nghiệm hay để 
chắt lọc, áp dụng, phổ biến rộng rãi cho bà con. Điều đáng mừng là tất cả những hộ dân nuôi 
tằm ở Đông Sang đã vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, do bà con là người dân tộc thiểu số, 
trình độ còn hạn chế nên ông Lợi vẫn kiên trì tích cực truyền đạt kinh nghiệm, phổ biến kiến 
thức khoa học giúp bà con nâng cao nhận thức, cùng tiến bộ. 

Để có thành quả lao động như hôm nay, bệnh binh Lữ Thế Lợi không quên nhắc tới 
bà Lường Thị Yên, người vợ tảo tần đã cùng ông gánh vác việc nhà, lao động và nuôi dạy 
con cái. Ông bà có 2 con, 1 trai 1 gái đã trưởng thành, xây dựng gia đình và đang cùng ông 
bà phát triển nghề nuôi tằm, trồng dâu trên quê hương. Hiện tại, ngoài chăn nuôi, ông Lợi 
còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh xã, phụ 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 13 năm 2018 3 

trách khu dân cư. Những đóng góp của ông đã được các cấp ghi nhận và tặng nhiều phần 
thưởng cao quý, như Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bằng khen của 
Hội Nông dân tỉnh Sơn La, gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.  
 

02. Nguyễn Minh Hạnh. BẢO TỒN CÁC LOÀI ĐỘNG, THỰC VẬT QUÝ, HIẾM Ở 
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN MƯỜNG LA / Nguyễn Minh Hạnh, Đinh Thị Quỳnh 
Anh // Tạp chí Môi trường.- Tháng 6/2018.- Số 6.- Tr.64-65. 
 

Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La được tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án thành lập ngày 
30/6/2015, trên địa bàn 3 xã Ngọc Chiến, Hua Trai, Nậm Păm (huyện Mường La). Đến 
tháng 3/2016, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên chính thức được thành lập, với diện tích 
15.800ha, bao gồm: 8.000ha thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 7.728ha thuộc phân khu 
phục hồi sinh thái và 31ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính. Khu bảo tồn thiên nhiên có 
cảnh quan độc đáo và giá trị đa dạng sinh học cao, đặc biệt, có loài vượn đen tuyền, nằm 
trong Sách đỏ thế giới, đang bị đe dọa tuyệt chủng, hiện chỉ còn ở Việt Nam và Trung Quốc. 

Theo kết quả điều tra của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La, Khu bảo 
tồn có hệ sinh thái rừng tự nhiên núi cao và trung bình, mang đặc trưng của vùng Tây Bắc, 
với hệ thực vật rừng gồm 622 loài thuộc 130 họ của 5 ngành thực vật bậc cao, trong đó có 27 
loài quý hiếm có tên trong Danh lục đỏ IUCN 2010 và Sách đỏ Việt Nam 2007 như pơ mu, 
du sam, thông đỏ, lan kim tuyến…; Hệ động vật cũng rất đa dạng, có 323 loài thuộc 97 họ, 
28 bộ của 4 lớp thú, chim, bò sát, lưỡng cư, với 51 loài quý hiếm, một số loài có giá trị bảo 
tồn cao như vượn đen tuyền, niệc cổ hung, niệc nâu... Riêng loài vượn đen tuyền, hiện chỉ 
còn khoảng 20 - 30 cá thể, chủ yếu phân bố ở các khu vực Hua Khoa, Hua Sâng, Huổi Lát, 
Tà Xùa. Hiện Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La đang nghiên cứu, tìm hiểu các 
loài thực vật là thức ăn chủ yếu của loài vượn đen tuyền để đảm bảo nguồn thức ăn cho loài 
vượn quý, hiếm này. 

Những năm qua, hệ sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La bị xâm hại nghiêm 
trọng. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 
2014, đã có hơn 49ha rừng phòng hộ bị thiệt hại, nguyên nhân là do Khu bảo tồn thiên nhiên 
nằm trong khu vực có 4 dân tộc cùng chung sống: Mông, Thái, La Ha và Kháng. Đời sống 
người dân còn nhiều khó khăn, sống phụ thuộc vào rừng, nên tình trạng săn bắn các loài 
động, thực vật, khai thác gỗ trái phép diễn ra phổ biến. Trước thực trạng rừng bị xâm lấn 
nghiêm trọng, tác động tới cảnh quan, sinh cảnh các loài hoang dã, Ban quản lý Khu bảo tồn 
thiên nhiên đã phối hợp với Đội Kiểm lâm huyện Mường La tăng cường công tác tuần tra 
rừng, phát hiện các điểm nóng về khai thác lâm sản, phá rừng làm nương. Từ năm 2017 đến 
nay, đã phát hiện 3 vụ phá rừng tại bản Pá Han, Pá Múa (xã Hua Trai); thu giữ 0,73m3 gỗ xẻ 
pơ mu (nhóm IIA) tại bản Phiêng Ái (xã Ngọc Chiến). Cùng với đó, để nâng cao nhận thức 
bảo vệ rừng cho cộng đồng, các kiểm lâm viên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho người dân về bảo tồn các loài động, thực vật quý, hiếm. Đến nay, đã tổ chức 
31 hội nghị tuyên truyền tại các bản; ký cam kết bảo vệ rừng cho 100% đồng bào dân tộc 
trong các bản, phổ biến danh mục quản lý thực vật, động vật quý, hiếm; nghiêm cấm săn, 
bắt, nuôi nhốt các loài động vật; hướng dẫn người dân quy trình đốt nương an toàn... Tuy 
nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi 
xâm hại đến khu bảo tồn thiên nhiên gặp nhiều khó khăn, do diện tích rừng thuộc khu bảo 
tồn thiên nhiên rộng, địa hình dốc, chia cắt. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ 
rừng như hệ thống đường tuần tra; hệ thống đường băng cản lửa; mốc ranh giới phân định 
giữa khu rừng đặc dụng trên bản đồ và thực địa chưa được đầu tư xây dựng; hệ thống biển 
báo, bảng quy ước, biển cảnh báo, máy GPS, máy tính còn thiếu... Trong khi, chính quyền 
các xã chưa chủ động phối hợp với ban quản lý để triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, đặc 
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biệt là tại các khu vực trọng điểm, giáp ranh với huyện Mù Căng Chải (Yên Bái), nên tình 
trạng khai thác lâm sản và săn bắt động vật hoang dã trái phép vẫn còn xảy ra. 

Thời gian tới, để tăng cường công tác bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm và 
phát triển bền vững rừng, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên sẽ tiến hành cắm mốc ranh 
giới giữa các phân khu với bên ngoài và xây dựng trạm bảo vệ rừng tại các xã. Đồng thời, 
tích cực triển khai các chương trình bảo tồn, phát triển bền vững rừng Mường La, gồm: 
Chương trình quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng; phục hồi sinh thái; phát triển du lịch sinh thái; 
tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế vùng đệm. 

Để thực hiện các chương trình trên, ban quản lý cũng đề ra một số giải pháp: Tập 
trung khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và trồng mới rừng nhằm nâng cao diện tích đất có rừng, 
độ che phủ, chất lượng rừng và tính đa dạng sinh học. Đối với những diện tích rừng nằm 
trong phân khu phục hồi sinh thái khó quản lý, gần dân cư thì lập hồ sơ giao khoán để gắn 
quyền lợi, trách nhiệm của người dân với rừng; xây dựng các bảng biểu, nội quy bảo vệ 
rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ở nhà văn hóa bản, trường học trong bản, các hộ gia đình; 
khuyến khích người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đệm để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, giảm tác 
động tiêu cực tới khu bảo tồn thiên nhiên. 

Quy hoạch dân cư, tạo quỹ đất sản xuất và phát triển những cây con phù hợp với điều 
kiện tự nhiên của khu bảo tồn thiên nhiên để người dân thoát nghèo bền vững; phát triển các 
dịch vụ sinh thái rừng và tăng cường áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ sinh thái rừng, đảm bảo 
lợi ích cho người sử dụng, cũng như người cung cấp dịch vụ sinh thái; kết hợp hài hòa giữa 
bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên 
rừng, thường xuyên cập nhật tình hình bảo vệ rừng; tăng cường áp dụng công nghệ sinh học 
trong tạo, nhân giống, nhằm bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật quý hiếm có nguy 
cơ tuyệt chủng. 

Cùng với đó, tích cực huy động nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức, 
cá nhân trong nước để thực hiện nhiều dự án bảo tồn động, thực vật quý hiếm đe dọa tuyệt 
chủng, đào tạo chuyên gia bảo tồn, cứu hộ động vật hoang dã... Đồng thời, tập trung tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát 
triển bền vững. 
 

03. Thu Hoài. VỀ MỘC CHÂU, THEO DẤU NHỮNG MÙA HOA / Thu Hoài // Tạp 
chí Thanh niên.- Tháng 6/2018.- Số 23.- Tr.34-35. 

 

Là một trong những điểm du lịch ngắn ngày nổi tiếng ở miền Bắc, cao nguyên 
xinh đẹp Mộc Châu không chỉ hấp dẫn du khách bởi khí hậu trong lành, tiết trời mát 
mẻ cùng những đồi chè trải dài xanh mướt mà còn ở những sắc hoa đầy quyến rũ. Mỗi 
mùa trong năm Mộc Châu lại khoác trên mình những chiếc áo hoa nhiều màu sắc khác 
nhau, lúc sôi nổi, ấm áp, khi lại nhẹ nhàng, lãng mạn như một cô gái đang độ xuân thì 
quyến rũ và hấp dẫn. 

MÙA HOA MẬN TRẮNG XÓA GÓC TRỜI  

Vào những ngày đầu năm dương lịch, trước tết Nguyên Đán một chút (vào khoảng 
cuối tháng 1 đến tháng 2 dương lịch) là thời điểm hoa mận Mộc Châu bung nở. Loài hoa này 
là một trong những “đặc sản” rất nổi tiếng của cao nguyên Mộc Châu. Những vườn mận nở 
hoa trắng muốt, tinh khôi, lan tỏa bạt ngàn và vô tận trong những bản nhỏ, trên triền núi đá 
và cả trong những thung lũng xanh lam màu núi đá tạo nên một khung cảnh trữ tình, nên thơ 
và lãng mạn. 

Mặc dù hoa mận nở rất nhanh nhưng chỉ rực rỡ trong khoảng 2 - 3 tuần rồi tàn đi để 
thay vào đó là những quả mận non xinh xắn. Chính vì vậy du khách cần căn thời gian du lịch 
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Mộc Châu để có thể tới đúng thời điểm đẹp nhất. Các điểm ngắm hoa mận Mộc Châu đẹp 
nhất phải kể tới các bản Phiêng Cành, Ba Phách, Loóng Luông... 

MÙA HOA ĐÀO BUNG SẮC NỒNG NÀN 

Vào khoảng cuối thu đầu đông khi tiết trời bắt đầu se lạnh, mùa hoa đào đến mang 
theo hương sắc mới sẽ tô điểm cho đất trời Mộc Châu thêm ấm áp. Hoa đào Mộc Châu là 
giống hoa đào Pháp có màu nhạt và ít cánh so với giống đào rừng vốn nở vào mỗi dịp tết âm 
lịch ở Mộc Châu. Giống đào này cho ra hoa sớm và cũng chín sớm hơn. Cũng với sắc trời 
xanh thẳm, sắc hồng thắm đượm của hoa đào khiến Mộc Châu mùa này vừa có cái thanh tao, 
thoát tục của thiên đường, lại vừa có cái chất hồn hậu, bình dị của trần gian. Có những nơi 
vườn đào nằm cạnh đồi chè xanh mướt tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời khiến 
bất cứ ai đi ngang qua cũng không nỡ rời bước. 

Cũng giống như hoa mận, hoa đào sẽ chỉ nở rộ trong 2 đến 3 tuần rồi kết trái để những 
trái đào tươi ngon của Mộc Châu sẽ có mặt vào tháng 6, tháng 7. Tại cao nguyên xinh đẹp 
này, hoa đào nở ở khắp nơi, nào bên triền núi, nào hai bên đường, rồi xen kẽ trong rừng hoa 
mận cho đến bên hông nhà… Nhưng hãy đi sâu vào trong bản, nơi đào tập trung nhiều nhất 
vẫn là ở Lóng Luông, Vân Hồ và đoạn giáp ranh xã Tân Lập của thị trấn Nông trường. 

MÙA HOA BAN DỊU DÀNG, THUẦN KHIẾT 

Vào thời điểm mùa xuân khoảng tháng 3, tháng 4, sau khi hoa mận, hoa đào phai tàn 
thì Tây Bắc nói chung và Mộc Châu nói riêng là thiên đường của hoa ban. Cây ban thân 
mộc, cành uốn khúc khẳng khiu như được tạo ra từ bàn tay tạo dáng của nghệ nhân. Sức 
sống của cây ban thật mãnh liệt, dù trên đồi cỏ gianh khô cằn hay bám vào vách đá cheo leo, 
cứ qua mùa đốt nương là cây ban trỗi dậy trong sự trường sinh bất tử. 

Trong ngôn ngữ của đồng bào Thái loại hoa này có tên gọi thân thương - “hoa ngọt”. 
Hoa ban mang một vẻ đẹp mộc mạc, khiêm nhường, được xem như một biểu tượng cho tình 
yêu thủy chung, son sắt cũng là vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết của người con gái. Hoa ban 
bắt đầu nở lác đác vào đầu mùa xuân, khoảng tháng 3, nở rộ nhất vào đầu tháng 4 và lụi tàn 
khi tháng 5 về nên nếu muốn ngắm hoa ban đẹp bạn nên căn đúng thời điểm đi du lịch Mộc 
Châu. Đặc biệt, hoa ban không chỉ đẹp mà còn được đồng bào dân tộc vùng cao sử dụng như 
một thứ rau sạch để chế biến thành các món ngon như canh hoa ban, nộm hoa ban, măng 
đắng xào hoa ban... Ngoài ra, nếu đi du lịch Mộc Châu vào dịp hoa ban nở rộ, du khách còn 
cơ hội tham gia vào Lễ hội Hết Chá của người Thái được tổ chức định kỳ hằng năm vào 
khoảng 23 - 26/3. 

MÙA HOA ĐỖ QUYÊN LÃNG MẠN  

Vào khoảng tháng 3, tháng 4, tức là cùng thời gian với hoa ban nở, nếu đến Mộc Châu 
du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những bông đỗ quyên nở rộ trên đỉnh Pha Luông. 
Được dân phượt ví là nóc nhà của Mộc Châu, đỉnh Pha Luông nằm ở độ cao hơn 2.000m so 
với mặt nước biển. Bờ vực đá Pha Luông vừa mang nét hùng vỹ của núi non vừa mang nét 
nên thơ, mơ mộng bởi những đóa hoa đỗ quyên khoe sắc. 

Trong những chuyến du lịch Mộc Châu Sơn La thì hành trình leo núi Pha Luông là 
một trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên do đường đi khó khăn nên thử thách này khiến không ít 
người e ngại. Ngoài ngắm hoa đỗ quyên, đỉnh Pha Luông cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm 
mây trời và cho ra những tấm ảnh “sống ảo” cực chất. 

MÙA HOA CẢI TRẮNG TINH KHÔI 

Khoảng thời gian cuối thu chớm đông từ cuối tháng 10 đến hết tháng 12, khi những 
cơn gió lạnh bắt đầu tràn về phương Bắc cũng là lúc những đồng hoa cải bắt đầu bung nở 
trắng xóa trên khắp cao nguyên thanh bình. Không giống như ở nhiều nơi khác, các vựa hoa 
chỉ bao bọc trong một cánh đồng nhỏ, ở Mộc Châu, hoa được trồng kín cả một quả đồi, kéo 
dài từ thung lũng này đến chân núi nọ, khắp không gian đều được phủ bởi sắc trắng tinh khôi 
khiến du khách ngắm nhìn đến đắm say. Không như những loài hoa khác, hoa cải không rực 
rỡ cũng chẳng tỏa hương ngào ngạt, ấy vậy mà sắc trắng ấy vẫn khiến người ta không khỏi 
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nhớ nhung bồi hồi. Giống như ai đó đã từng nói, đến xứ Mộc mà không được nhìn ngắm 
những bông cải trắng này thì quả là chưa thể cảm nhận nơi này một cách trọn vẹn. 

Những địa điểm ngắm hoa cải Mộc Châu đẹp nhất được những người mê xê dịch rỉ tai 
nhau là khu vực phía sau rừng thông bản Áng, các bản Ba Phách 1, 2, 3, bản Thung Cuông, 
bản Búa và khu vực Ngũ Động Bản Ôn. Trong đó, phía sau rừng thông bản Áng là thu hút 
hơn cả, với hàng chục hecta hoa cải trắng đang nở hoa trắng xóa, du khách sẽ được chiêm 
ngưỡng những luống cải chạy hút tầm mắt, từ chân mình tới tận đỉnh đồi… 

MÙA HOA DÃ QUỲ VÀNG RỰC RỠ 

Tháng 12, khi mùa hoa cải còn chưa kết thúc thì Mộc Châu lại đón thêm vẻ đẹp rực rỡ 
của hoa dã quỳ. Trong sắc trời ảm đạm của mùa đông, loài hoa dại này bùng lên khoe sắc, 
tựa như những vầng mặt trời nhỏ, thấp thoáng thôi nhưng cũng đủ làm rạng rỡ và sáng bừng 
phố núi Mộc Châu. 

Dã quỳ có vẻ đẹp hoang dại, màu vàng rực rỡ nổi bật giữa đất trời thiên nhiên, cũng là 
một “đặc sản”, một biểu tượng của Mộc Châu trong lòng du khách. Ở miền cao nguyên này, 
dã quỳ mọc hoang khắp núi đồi và còn được người dân mang về trồng làm hàng rào. Dọc 
theo các xã Vân Hồ, Loóng Luông, những con đường đất quanh thị trấn Mộc Châu và trên 
những cung đường đến đồi chè Tân Lập, Ba Phách du khách rất dễ bắt gặp những vạt hoa dã 
quỳ vàng rực. Thời điểm ngắm và chụp hoa đẹp nhất là buổi sáng, khi ánh nắng bắt đầu làm 
tan lớp sương mù và hoa còn ướt sương. Vào những ngày đông lạnh giá, loài hoa dã quỳ vẫn 
vươn mình đón nắng như những mặt trời bé con. Bạn hãy một lần đến với Mộc Châu để 
ngắm những vạt hoa dã quỳ vàng óng, tỏa nắng ấm áp như sự nồng hậu, gần gũi của con 
người Mộc Châu.  
 

04. Nguyễn Hữu. NHÌN LẠI 10 NĂM THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở 
HUYỆN MAI SƠN / Nguyễn Hữu // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2018.- 
Số 577.- Tr.49-50. 
 

Mai Sơn là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có 21 xã và 1 thị trấn với 
458 bản, tiểu khu, với tổng dân số là 162.755 người gồm 6 dân tộc cùng định cư sinh 
sống. Trong những năm qua, công tác bình đẳng giới luôn được lãnh đạo huyện ủy, Hội 
đồng nhân dân, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai. Hoạt động của Ban Vì sự 
tiến bộ của phụ nữ huyện đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp vào sự phát triển chung 
của huyện như: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, tỷ lệ nữ được tiếp cận 
với các dịch vụ y tế, tỷ lệ nữ được tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên 
môn... 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Mai 
Sơn đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 29/6/2012 thực hiện Chương trình Quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong 
nhận thức và hành động của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về bình đẳng giới, 
góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, gia 
đình; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, đóng góp 
tích cực cho phát triển bền vững của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng 
người, từng gia đình và toàn xã hội; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 27/5/2016 thực hiện 
Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, xác định mục 
tiêu tổng quát của giai đoạn là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn 
xã hội thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và 
nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình 
đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện ban hành các kế hoạch triển 
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khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ hàng năm, đồng thời phối hợp với các ngành thành 
viên tham mưu kịp thời và triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác giới và vì sự 
tiến bộ của phụ nữ. Ngoài ra, các chỉ thị, nghị quyết, quyết định và kế hoạch của Trung 
ương, của tỉnh liên quan đến các ban ngành, các thành viên trong ban đã chủ động tham 
mưu, triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình... 

Trong công tác quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, huyện đã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, nghị định, chính sách liên quan đến 
quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và 
gia đình thông qua hội nghị, hội thi, chuyển tài liệu... các nội dung tuyên truyền thường chú 
trọng đến lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình, trẻ em, thành 
phần được tuyên truyền là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, thôn, bản, tiểu 
khu, lãnh đạo hội phụ nữ, các ban ngành, đoàn thể xã. Trong 10 năm, đã tuyên truyền được 
7.003 cuộc với 786.776 lượt người tham gia, biên soạn và phát hành 20.068 bộ tài liệu; xây 
dựng 456 chuyên mục, 108 phóng sự, 1.395 tin bài về giới, hôn nhân gia đình phát trên sóng 
truyền hình của huyện; tổ chức được 12 hội thi tìm hiểu pháp luật; tham gia 02 hội thi tìm 
hiểu Luật Bình đẳng giới cấp tỉnh; tổ chức 16 buổi tuyên truyền cổ động vào dịp kỷ niệm 
Ngày Gia đình Việt Nam và ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Ngoài ra tại các 
đơn vị, các cơ quan, ban ngành theo từng chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai lồng 
ghép các hoạt động liên quan đến công tác bình đẳng giới vào nhiệm vụ chuyên môn từ đó 
góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của phụ nữ theo hướng tiến bộ về vị trí, vai 
trò của họ và giúp họ khẳng định được bản thân mình trong điều kiện thực tế. 

Thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh Sơn La, 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện đã thành lập gồm 16 thành viên, trong đó: Đồng chí Phó chủ 
tịch UBND huyện làm trưởng ban... Tiếp đó, tổ chức này đã ban hành quy chế hoạt động với 
nhiều quy định cụ thể đồng thời kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, thị trấn, đến nay 
có 22/22 xã đã có tổ chức này... 

Nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về giới và bình đẳng giới cho đội ngũ công chức, 
UBND huyện đã quan tâm, tạo điều kiện cho trên 100 lượt người tham gia đầy đủ các khóa 
tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ do các sở, ngành tổ chức để về triển khai tại cơ sở... 
qua đó góp phần nâng cao kiến thức về giới nói chung và trình độ quản lý Nhà nước về bình 
đẳng giới nói riêng. 

Bên cạnh đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên 
quan tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho 418 đồng 
chí là thành viên là cán bộ cấp xã, thị trấn. Đặc biệt, nhiều đơn vị, cơ sở trên địa bàn cũng tổ 
chức có hiệu quả công tác truyền thông, nâng cao năng lực về giới, bình đẳng giới lồng ghép 
trong các hoạt động chuyên môn như Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Phòng Tư pháp, Liên 
đoàn Lao động huyện... Trong 10 năm (2007 - 2017) các đơn vị đã tổ chức 66 lớp tập huấn 
nâng cao năng lực với những nội dung liên quan đến giới, bình đẳng giới với 2.996 lượt 
người tham gia. 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, 
UBND huyện phân công trách nhiệm cho các thành viên của ban, chủ động phối hợp với các 
đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát, đồng thời lồng ghép với các hoạt động của đơn 
vị mình. Phối hợp với đoàn kiểm tra, giám sát cấp tỉnh kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì 
sự tiến bộ của phụ nữ tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm cũng 
như biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực 
hiện. 

Công tác thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong việc tổ chức và hoạt động 
được tiến hành thường xuyên, liên tục đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ 
cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường của mình trong mọi lĩnh vực công 
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tác góp phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
Thực hiện tốt công tác quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, 
chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Xây dựng kế hoạch và có chỉ tiêu cụ thể đối với từng cơ 
quan, đơn vị, địa phương về tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức; nữ cán bộ, công chức, 
viên chức trẻ; nữ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấp 
ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các vị trí, lãnh đạo quản lý. Tổ chức thực hiện tốt 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp 
với đặc điểm giới. 

Mặc dù đạt được một số kết quả bước đầu song công tác thực thi Luật Bình đẳng giới 
ở Mai Sơn cũng còn những hạn chế do công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động liên 
quan đến bình đẳng giới chưa thường xuyên, liên tục. Bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm 
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ làm việc kiêm nhiệm nên còn hạn chế 
kiến thức chuyên môn về giới, kỹ năng lồng ghép giới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được 
giao, nhất là ở cơ sở. Việc thống kê, tách biệt số liệu về giới trong triển khai nhiệm vụ tại các 
cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên dẫn đến việc đánh giá kết quả 
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, định kiến 
giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân, nam nữ vẫn chưa thực sự bình đẳng trên một số 
lĩnh vực. 

Nguyên nhân thì còn nhiều, nhưng trước tiên là các thành viên hoạt động kiêm nhiệm 
nên chưa đầu tư thời gian đúng mức cho hoạt động. Công tác phối hợp giữa cơ quan chủ trì 
với các ngành liên quan để thực hiện các chỉ tiêu đề ra thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ. Nguồn 
kinh phí hoạt động hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra... 

Chia sẻ về những đề xuất, kiến nghị về lĩnh vực này, ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó chủ tịch 
UBND huyện Mai Sơn cho biết: “Nhằm tiếp tục đẩy mạnh tính hiệu quả trong việc thực thi 
Luật Bình đẳng giới, vì tiến bộ của phụ nữ trong thời gian tới, các cơ quan hoạch định chiến 
lược cần có các chính sách phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa để giúp cho hoạt động bình đẳng giới mang lại hiệu quả cao hơn. Quan tâm hỗ trợ 
kinh phí trong công tác cử tuyển, đào tạo nghề đối với phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số, vùng 
sâu, vùng xa. Xem xét, bố trí biên chế chuyên trách bình đẳng giới cho cấp huyện. Tăng 
cường tập huấn về lồng ghép giới và bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ 
cho lãnh đạo các đơn vị, các ngành, và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
phụ nữ ở cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật Bình 
đẳng giới gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm...”. 
 

05. Thanh Hòa. CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT Ở “THỦ PHỦ MA TÚY” LÓNG 
LUÔNG / Thanh Hòa // Công an thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 30/6 - 02, 03, 
04/7/2018.- Số 3708 - 3711.- Tr.1, 7, 5-6. 
 

Hơn một thập niên nay, khu vực biên giới của tỉnh Sơn La luôn được các lực 
lượng chuyên trách phòng chống ma túy công an, biên phòng xác định là địa bàn trọng 
điểm ma túy số 1 của cả nước và tập trung lực lượng đấu tranh. Tuy nhiên, do địa hình 
rừng núi hiểm trở, lại là khu vực gần với trung tâm sản xuất ma túy nổi tiếng thế giới - 
Tam giác vàng, nên nơi đây đã trở thành “chảo lửa ma túy”. Đã có nhiều trận đấu súng 
sinh tử nổ ra giữa một bên là lực lượng phòng chống ma túy quyết tâm đem lại bình 
yên, hạnh phúc cho nhân dân và bên kia là những kẻ vì tiền coi rẻ sinh mạng của 
mình… 

KỲ 1: “CHẢO LỬA MA TÚY” TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU 
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Mới đây, trong hai ngày 27, 28/6/2018, Bộ Công an đã phối hợp với Công an Sơn 
La huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều phương tiện, thậm chí cả xe bọc thép, 
đột kích “thủ phủ ma túy” Lóng Luông - nơi nhiều năm qua được xem là boong - ke 
bất khả xâm phạm của tội phạm này. 

 VÙNG ĐẤT DỮ 

Là tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều núi cao cùng 
sông Mã, có 250km đường biên giới chung với Lào, núi non trùng điệp, nhiều đường tiểu 
ngạch, chỉ cách Tam giác vàng khoảng 700km đường ôtô, nên từ lâu Sơn La đã trở thành địa 
điểm thuận lợi để các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy. Trong đó, “nóng” nhất là khu 
vực biên giới của huyện Mộc Châu (sau này được tách thành hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ), 
nhất là từ năm 2006, khi Quốc lộ 6 được nâng cấp chạy dọc biên giới, nhiều tỉnh lộ và hàng 
trăm tuyến đường liên huyện, liên xã nối với Quốc lộ 6, vì vậy từ biên giới Việt - Lào ra 
quốc lộ, điểm gần nhất chính là Mộc Châu, Vân Hồ. 

Các ông trùm đã tận dụng lợi thế này để tập kết ma túy sát biên giới Mộc Châu, tìm 
thời cơ chuyển thẳng về xuôi qua Quốc lộ 6, vào các tỉnh phía Nam, đưa sang Trung Quốc 
tiêu thụ. Vì lẽ đó, nơi đây đã hình thành hàng trăm đường dây, tổ chức buôn bán, vận chuyển 
ma túy quy mô và trở thành “mắt bão” ma túy của cả tuyến Tây Bắc cũng như cả nước. 

Từ đầu thế kỷ XXI, tại Sơn La đã có trên 20.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, tội 
phạm và tệ nạn ma túy xuất hiện ở cả 12/12 huyện, thành phố; 85% số vụ phạm pháp trên địa 
bàn do người nghiện và tội phạm ma túy gây ra. Vấn đề cấp bách đặt ra với chính quyền tỉnh 
này là muốn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thì phải giải quyết bằng được tệ nạn ma túy. 

Đầu năm 2006, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo các cấp, tập 
trung mọi nguồn lực đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, ban hành hệ thống 
cơ chế, chính sách về phòng chống ma túy, đầu tư kinh phí mỗi năm hàng trăm tỷ đồng hỗ 
trợ công tác cai nghiện, đấu tranh với loại tội phạm này, xây dựng công sở đạt tiêu chuẩn “4 
không về ma túy”... 

Đến năm 2013, tình hình tệ nạn, tội phạm ma túy tại Sơn La đã được kiềm chế và từng 
bước đẩy lùi, địa bàn hoạt động bị thu hẹp, số người nghiện giảm rõ rệt từng năm. Lực lượng 
chức năng bắt giữ, xử lý 1.000 - 1.500 vụ án liên quan đến ma túy mỗi năm, tập trung tại một 
số bản, xã thuộc các huyện biên giới, trong đó phức tạp nhất là Lóng Luông, huyện Mộc 
Châu (nay là huyện Vân Hồ) giáp với xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. 

LÃNH ĐỊA CỦA NHỮNG “ÔNG TRÙM” 

Lóng Luông cách biên giới 15km, đường giao thông độc đạo, trên 80% dân số là đồng 
bào Mông, trong đó nhiều người có quan hệ họ hàng, thân tộc bên kia biên giới. Cả xã có 11 
bản, 1.048 hộ với gần 5.300 nhân khẩu nhưng trên 15% nghiện ma túy, đối tượng thi hành án 
hoặc bị truy nã và trong diện quản lý nghiệp vụ của công an. 

Cũng bởi vậy mà nơi này được ví như boong - ke của tội phạm ma túy vùng Tây Bắc. 
Nguy hiểm hơn, nhiều năm nay đã xuất hiện các toán vận chuyển, mua bán ma túy có vũ 
trang vượt biên giới, mỗi nhóm 10 - 30 đối tượng, có lúc lên đến 50 tên, mang đủ loại súng 
quân dụng, cả AK, lựu đạn, chó săn, vận chuyển lượng ma túy lên tới vài trăm bánh heroin, 
hàng chục ngàn viên ma túy tổng hợp từ biên giới vào tập kết tại đây. 

Ngày 27/7/2015, Công an Sơn La phát hiện trên 100 đối tượng vũ trang vượt biên giới 
vào bản Khò Hồng. Lập tức, công an, quân sự, biên phòng được triệu tập, báo động toàn 
tuyến biên giới, huy động lực lượng đẩy đuổi về bên kia biên giới. Các đối tượng này rất 
manh động, liều lĩnh. Nhiều người dân bản Lắc Phương đi làm nương về muộn gặp chúng 
đang “cõng hàng”, bị các đối tượng này gí súng vào đầu dọa bắn chết nếu báo biên phòng 
hoặc chính quyền, khiến dư luận địa phương hoang mang. Các hộ người Thái ở chân núi Pha 
Luông thường đóng chặt cửa, không dám ra ngoài khi trời tối. 
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Tại hai bản Lũng Xá - Tà Dê có rất nhiều “dòng họ ma túy”. Điển hình như gia đình 
“ông trùm” Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, sinh năm 1982). Tàng vốn là con trai 
Trưởng bản Lũng Xá - Tráng A Chư và cũng là một trong những người nối dõi dòng họ 
Tráng A có uy tín nhất “thánh địa ma túy” này. Nhà của bố đẻ Tàng chính là nơi để đối 
tượng giấu “hàng” sau mỗi lần nhập về từ Lào, Thái. Anh trai Tàng - Tráng A Lầu cũng là kẻ 
buôn “hàng trắng” có số má ở địa phương. Bố vợ Tàng - Giàng A Đua kiểm soát trên 60% 
lượng ma túy ở cao nguyên Mộc Châu, có thể khống chế, điều chỉnh giá thị trường chất gây 
nghiện tại đây. 

Lợi dụng sự tín nhiệm của đồng bào dân tộc Mông, trong khi Trưởng bản Tráng A 
Chư quyết liệt chống đối lực lượng, thì Tàng Keangnam ra sức mua chuộc, biến nhiều cán bộ 
cơ sở ở Lũng Xá thành lá chắn đắc lực tiếp tay cho hành vi phạm pháp của hắn. Trong đó, Bí 
thư liên Chi bộ 2 bản Lũng Xá - Tà Dê là Giàng A Nhà (sinh năm 1984) tiếp tay cho người 
thân mua bán ma túy số lượng lớn; phó bản Lũng Xá kiêm công an viên Giàng A Chờ (sinh 
năm 1971) được giao đảm bảo an ninh trật tự trong bản đồng thời tổ chức vận động, tuyên 
truyền đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, nhưng lại lợi dụng vai trò này gây khó khăn 
cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu phối hợp phòng chống ma túy trong bản. Giàng A 
Chờ còn nhận nhiệm vụ “chim lợn” cho Tàng mỗi khi “ông trùm” đi giao “hàng” và trở 
thành “hoa tiêu” dẫn các toán vận chuyển ma túy người nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam, 
tập kết tại nhà trưởng bản. Để trả công, Tàng cho Chờ sử dụng quán bán hàng tạp hóa ngay 
đầu bản, trong khi chính Chờ cũng 4 lần mua bán 950 bánh heroin với trọng lượng gần 
333kg... 

Trong lúc bộ máy chính quyền sở tại gần như tê liệt vì ma túy thì lại thêm khó khăn 
chồng chất khi dân trong bản chủ yếu là người Mông, vì thế khi các đơn vị chức năng triển 
khai chủ trương, chính sách, biện pháp phòng chống ma túy luôn vấp phải sự chống cự quyết 
liệt. Mỗi lần công an các địa phương tới bản để bắt, khám xét nhà các đối tượng ma túy, 
không chỉ người thân, đồng bọn của chúng chống trả quyết liệt, dùng súng AK xả đạn vào xe 
công vụ, quẳng xe máy ra đường nhằm ngăn cản lực lượng vây bắt, mà nhiều dân bản, người 
già, phụ nữ cũng dùng gạch đá, gậy gộc phá hỏng phương tiện của tổ công tác... 

Chỉ cần có người lạ xuất hiện trong bản, lập tức có người tới “hỏi thăm” bằng nhiều 
hình thức. Do vậy, khu vực này nhiều năm qua đã trở thành “thánh địa” bất khả xâm phạm 
của tội phạm ma túy; đám tội phạm bị truy nã về hành vi này cũng coi đây là nơi trú ẩn an 
toàn, để tiếp tục hoạt động phạm pháp. 

KỲ II: MỘT CHUYÊN ÁN ĐẶC BIỆT 

Không thể để một “thủ phủ ma túy” bất khả xâm phạm ngang nhiên tồn tại, 
Tỉnh ủy Sơn La, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm 
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ban hành nhiều đề án, phương án, kế hoạch giải 
quyết. Tuy nhiên, mỗi tháng vẫn có hàng tấn ma túy đổ vào khu vực biên giới, phần lớn 
tập kết tại 2 bản Lũng Xá và Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). 

NHỮNG “BÓNG MA” DƯỚI CHÂN NÚI PHA LUÔNG 

Nói đến Lũng Xá - Tà Dê, nhiều người vẫn truyền tai nhau câu chuyện khi một vị lãnh 
đạo tỉnh Sơn La xuống làm công tác dân vận, có gã “trùm” ma túy ngông nghênh, đòi tỉnh 
làm ngay đường ôtô vào bản (ở 2 bản này, những kẻ buôn ma túy đều xây garage ôtô to hơn 
nhà ở, vì nhà nào cũng có vài chiếc “xế hộp” hạng sang), nếu không hắn sẽ tự làm (!). 

Tráng A Tàng (tự Tàng Keangnam) ngoài việc bỏ tiền chi phối hết các cán bộ chính 
quyền cơ sở, còn vung tiền mua chuộc dân bản. Cứ mỗi dịp lễ, tết, hắn lại phát tiền cho cả 
già trẻ lớn bé, mỗi người 500.000 đồng. Khi đoàn cán bộ công an phối hợp với các tổ chức 
từ thiện tới khám bệnh miễn phí, phát chăn màn, quần áo ấm, Tàng xúi dân bản đem vứt hết 
xuống suối rồi hắn sẽ mua đồ “xịn” hơn cho, đồng thời thuê hẳn chiếc xe khách chở người 
dân có nhu cầu xuống bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội khám bệnh. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 13 năm 2018 11 

Có lần, Tàng nghe một cán bộ biên phòng khen hắn có chiếc xe bán tải màu xanh đẹp. 
Hôm đó, xe hắn bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an ách lại kiểm tra, 
tháo tung cả chiếc xe, nhưng không tìm thấy ma túy vì hắn đã kịp chuyển “hàng” sang xe 
khác. Thế là ngay trên đường về bản, gã gọi cho đám giang hồ cả người Việt, người Lào, ra 
giá 20.000USD cho kẻ nào thủ tiêu được anh cán bộ kia. May là lực lượng công an đã nắm 
được thông tin, báo cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đưa anh cán bộ trên về trụ sở Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

Tiếng tăm của những “ông trùm” làm “thủ phủ ma túy” Lũng Xá - Tà Dê trở thành 
nơi trú ngụ của những đối tượng bị truy nã về tội ma túy tiếp tục hoạt động. Mặc dù “trùm” 
Tàng cùng đám lâu la và cán bộ bản đều đã bị bắt giữ, xử lý, nhưng tình hình vẫn phức tạp. 

Xác định giải quyết được tình hình ma túy ở địa bàn xã Lóng Luông là tháo được một 
“ngòi nổ” quan trọng, làm cơ sở để giải quyết các địa bàn khác, tại địa bàn này, Tỉnh ủy Sơn 
La, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ 
đội Biên phòng ban hành nhiều đề án, phương án, kế hoạch nhằm củng cố hệ thống chính trị, 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giải quyết tình hình phức tạp về 
mua bán, vận chuyển ma túy. Việc thực hiện các đề án, phương án, kế hoạch đã đem lại kết 
quả nhất định, góp phần hạn chế sự lây lan, hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, nhưng 
chưa bền vững. 

Kết quả đấu tranh các vụ án và công tác trinh sát ngoại tuyến cho thấy, nguồn ma túy 
vào địa bàn xã Lóng Luông cũng như vùng phụ cận chủ yếu do các toán đối tượng người 
nước ngoài vận chuyển xuyên rừng, từ biên giới vào địa bàn. Các nhóm đối tượng này như 
những “bóng ma” dưới chân núi Pha Luông. Đêm đêm, những toán từ 5 - 7 đối tượng mang 
súng quân dụng như: AK, cạc-bin, săm-pa-lếch, lựu đạn... len lỏi theo đường mòn tiểu ngạch 
xuyên rừng qua biên giới theo nhiều tuyến khác nhau. 

Sau khi vượt đỉnh dãy núi Pha Luông, chúng đi qua xã Chiềng Sơn (huyện Mộc 
Châu), sang xã Chiềng Xuân (huyện Vân Hồ) vào xã Lóng Luông và các xã Hang Kia, Pà 
Cò của huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). Có lúc các đối tượng vượt đỉnh Pha Luông, qua 
các xã Chiềng Sơn, Đông Sang (huyện Mộc Châu), xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ) rồi vào tập 
kết, mua bán tại xã Lóng Luông hay tại Hang Kia, Pà Cò. 

Tất cả các đối tượng khi di chuyển đều trong tư thế sẵn sàng nổ súng chống đối lực 
lượng chức năng nếu bị vây bắt. Có đêm, nhiều toán gặp nhau, hợp thành đoàn lên đến 50 
đối tượng, khoảng ba phần tư đối tượng đều khoác ba lô đựng khoảng 20 bánh heroin/tên, 
những tên còn lại mang ba lô đựng cơm, bánh ngọt và nước uống. Sau một thời gian, hoạt 
động của chúng trở thành quy luật và công khai, trắng trợn. Khi gặp người dân đi săn, trông 
coi nương rẫy, chúng thường chĩa súng đe dọa, khống chế, gây bức xúc, lo lắng cho cấp ủy, 
chính quyền cơ sở và nhân dân trong khu vực. 

“MẺ LƯỚI” ĐẦU TIÊN 

Trước tình hình hoạt động ngày càng nghiêm trọng với tính chất đặc biệt phức tạp, 
manh động của tội phạm ma túy tại khu vực biên giới cũng như tại một số bản của xã Lóng 
Luông và các xã lân cận, được lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, ngày 
5/6/2014, Công an tỉnh Sơn La và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an xác 
lập Chuyên án “đấu tranh với các toán đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển trái phép 
các chất ma túy từ bên kia biên giới vào địa bàn xã Lóng Luông và vùng phụ cận”. 

Đại tá Phùng Tiến Triển (Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La) được phân công làm 
Trưởng ban, đại tá Phạm Trọng Điềm (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 
túy Bộ Công an) làm Phó ban. Ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề nghị các 
cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ điều động lực lượng hỗ trợ 20 cán bộ, chiến sỹ và 5 chó nghiệp 
vụ. Công an tỉnh Sơn La cử 67 cán bộ chiến sỹ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, với yêu cầu 
100% cán bộ chiến sỹ được chọn phải có lập trường tư tưởng vững vàng và ý chí tấn công 
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tội phạm, dũng cảm, không ngại khó, không ngại khổ, chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh, 
tinh thông nghiệp vụ, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, bản lĩnh chiến đấu cao. 

Ban chuyên án xác định, công tác đấu tranh, bắt giữ các toán vũ trang vận chuyển ma 
túy manh động, được huấn luyện, hoạt động có tổ chức, trong điều kiện rừng núi hiểm trở, 
ban đêm thời tiết giá rét, sương mù, lần đầu tiên được nghiên cứu và tổ chức thực hiện là vô 
cùng khó khăn, vất vả, nguy hiểm. Các toán nhóm đối tượng này lại là người nước ngoài, ở 
khu vực rừng núi, vùng dân tộc thiểu số. 

Sau khi thận trọng suy xét, ban đầu Ban chuyên án quyết định sử dụng các loại công 
cụ hỗ trợ, trang thiết bị, dụng cụ thô sơ, như: Giăng lưới có móc câu, lưới mắt cáo, đặt bàn 
chông, cài bẫy hổ khóa chân, mục đích để thị uy, vây bắt đối tượng, thu vũ khí và ma túy, 
đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trường hợp 
các đối tượng sử dụng vũ khí nóng chống đối, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của cán 
bộ, chiến sỹ và phương tiện, trang thiết bị của Nhà nước mới sử dụng biện pháp phòng vệ 
chính đáng. Ban chuyên án còn chuẩn bị kỹ càng cả công tác cứu thương cho đối tượng, các 
phương án giải tán đám đông, chống tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự. 

Chỉ ít ngày sau khi thành lập chuyên án, những cuộc đụng độ đầu tiên đã xảy ra. 
Trong 3 ngày, từ 17 đến 19/6/2014, sau khi phát hiện một toán 8 đối tượng có vũ trang vận 
chuyển ma túy di chuyển từ hướng biên giới qua địa bàn bản Nà Sàng (xã Chiềng Xuân, 
huyện Vân Hồ), đội công tác đặc biệt gồm Công an tỉnh Sơn La, Cục Cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an chia thành 7 tổ, thực hiện 
phương án đón chặn, vây bắt. Khi lực lượng chiến đấu bắn chỉ thiên, sử dụng quả nổ nghiệp 
vụ để áp đảo vây bắt, kêu gọi các đối tượng đầu hàng, nhưng không những chúng không 
chấp hành mà còn xả súng chống trả quyết liệt, buộc các tổ công tác phải nổ súng, bắt được 
2 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin. 

Một tháng sau, phát hiện 25 đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy từ biên giới vào 
địa phận bản Thung Cuông (xã Vân Hồ), các tổ công tác đã dùng loa kêu gọi đầu hàng, 
nhưng các đối tượng manh động, chống trả quyết liệt, dùng súng quân dụng bắn liên tiếp về 
phía đội công tác, buộc các cán bộ chiến sỹ phải nổ súng trấn áp, bắn bị thương một số đối 
tượng, những tên còn lại tháo chạy về bên kia biên giới. Lần này, lực lượng công an bắt được 
5 đối tượng, thu giữ 110 bánh heroin, 2 súng AK, 2 súng cạc-bin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn 
và nhiều vỏ đạn súng AK, cạc-bin, săm-pa-lếch... 

KỲ III: NHỮNG TRẬN ĐẤU SÚNG SINH TỬ 

Sau 2 lần tổ chức chặn bắt các nhóm có vũ trang vận chuyển ma túy qua biên 
giới, Ban chuyên án xác định, việc sử dụng những biện pháp “mềm” như gọi loa kêu 
gọi đầu hàng, sử dụng chó nghiệp vụ, dùng các dụng cụ thô sơ để bắt đối tượng nhằm 
hạn chế sát thương là không hiệu quả, lại không đảm bảo an toàn tính mạng cho các 
cán bộ, chiến sỹ tham gia truy bắt. Do đó, cuộc đấu tranh bắt đầu chuyển hướng. 

BÀI TOÁN KHÓ GIẢI 

Những nhóm vận chuyển ma túy qua biên giới huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đều là 
các đối tượng người nước ngoài, có vũ trang, được huấn luyện rất chuyên nghiệp, hoạt động 
có tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, lại cực kỳ manh động, liều lĩnh. Chỉ cần thấy bóng 
dáng lực lượng chức năng là bọn chúng lập tức nổ súng tấn công, chống trả. Do đó nhiệm vụ 
bắt giữ đối tượng, thu tang vật phải đảm bảo an toàn cho lực lượng được đặt lên hàng đầu. 

Ban chuyên án quyết định sử dụng chó nghiệp vụ để trấn áp các đối tượng. Trung tâm 
Huấn luyện chó nghiệp vụ (Bộ Công an) điều 5 chó nghiệp vụ tham gia chuyên án ở giai 
đoạn 1 và 2. Do được huấn luyện bài bản, kỷ luật chiến đấu nghiêm, luôn tuân thủ mệnh lệnh 
của người chỉ huy, các chú chó này rất khỏe, nhanh nhẹn và dũng mãnh, sẵn sàng đuổi bắt, 
khống chế đối tượng. Trong quá trình tham gia chuyên án lại xảy ra tình huống bất ngờ: Khi 
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“đồng đội” của chó nghiệp vụ bị bắn và hy sinh, có tiếng rít kêu bất thường, theo bản tính 
đặc trưng của loài này, số chó còn lại liền chạy về phía vị trí người chỉ huy, không tấn công 
đối tượng nữa. 

Ngoài ra, việc sử dụng dụng cụ cổ truyền để bắt đối tượng cũng không hiệu quả. Mục 
tiêu ban đầu của chuyên án là bắt được các đối tượng có vũ khí nóng mà không cần phải sát 
thương, trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết mưa gió, sương mù, sương muối 
thất thường, diễn ra vào ban đêm là bài toán khó giải. 

Ban chuyên án đã nghiên cứu sử dụng các phương pháp cổ truyền, như: Chăng lưới 
mắt cáo, chăng dây cáp lụa để hạn chế, ngăn cản đối tượng chạy trốn khỏi hiện trường; dùng 
lưới móc câu, bàn chông, bẫy cổ chân để giữ đối tượng tại hiện trường... Tuy một số đối 
tượng bị cản lại, nhưng khi trời mưa to, đêm tối mịt mùng, lực lượng phá án không thể tiếp 
cận ngay được, chúng đã giúp nhau tháo gỡ bàn chông, bẫy sập ở cổ chân rồi dìu nhau bỏ 
chạy. Nhiều đối tượng bị thương khi giẫm phải bàn chông hoặc bẫy cổ chân, nhưng khi về 
tới bên kia biên giới, không đối tượng nào dám đến các cơ sở y tế điều trị. 

Việc phát loa kêu gọi đầu hàng với mục đích để bắt đối tượng nhằm tuyên truyền, răn 
đe, lại giảm sát thương cho các đối tượng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của các 
nhóm có vũ trang vận chuyển ma túy ngang nhiên xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, nhưng 
các đối tượng lập tức bắn xối xả về phía có tiếng loa phát ra. 

CHUYỂN HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

Ban chuyên án đã 2 lần tổ chức vây bắt các đối tượng, dù công tác chuẩn bị phức tạp, 
bố trí trận địa công phu, nhưng kém hiệu quả. Các đối tượng manh động chống trả quyết liệt, 
xác suất gây thương vong cao cho cán bộ, chiến sỹ. Do đó, từ giai đoạn 3 trở đi, Ban Giám 
đốc Công an tỉnh Sơn La quyết định sử dụng biện pháp vũ trang. 

Rạng sáng 26/9/2014, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 nhóm với 25 đối tượng 
mang vũ khí quân dụng vận chuyển ma túy từ hướng biên giới vào nội địa, liền triển khai lực 
lượng, chọn địa bàn bản Nà Sàng (xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ) để phục kích, vây bắt. 
Mặc dù chúng manh động, liều lĩnh, nổ súng chống trả để tháo chạy về biên giới, nhưng đội 
công tác đặc biệt sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt được 3 đối tượng cùng 60 
bánh heroin, gần 16.000 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng quân dụng... 

Im ắng được ít lâu, các nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang hoạt động trở lại và có 
dấu hiệu liều lĩnh hơn trước. “Hàng” được chúng cất giấu trong rừng, hang động hoặc ngay 
trong nhà, sau đó dùng người thân hoặc thuê người vận chuyển theo chuyến. 

Trên đoạn biên giới từ Cửa khẩu Lóng Sập đến khu vực giáp với bản Huổi Hiềng 
(Lào) khoảng 20km, có vài chục đường mòn, đường tắt qua biên giới. Chúng thường men 
theo sườn núi cao hiểm trở, vách núi dựng đứng, rừng cây rậm rạp, có đoạn men theo bờ 
suối vắng vẻ để vận chuyển ma túy trên tuyến đường mòn dưới chân núi Pha Luông. Đêm 
đêm, như những bóng ma, các nhóm vận chuyển ma túy được trang bị đủ loại súng như: AK, 
CKC, săm-lếch, K54, K59 và cả lựu đạn, cắt rừng xâm nhập nội địa, mang theo lượng ma 
túy ngày càng lớn. 

Trước tình hình đó, ngày 7/3/2015, tại khu vực bản Nà Tén (xã Chiềng Sơn, huyện 
Mộc Châu), Công an tỉnh Sơn La phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đấu 
tranh thắng lợi với một nhóm 10 đối tượng có vũ trang, mang theo chó săn, vận chuyển ma 
túy từ biên giới vào nội địa. Khi bị phát hiện, các đối tượng nổ súng vào lực lượng làm 
nhiệm vụ. Tổ công tác đặc biệt đã trấn áp, tiêu diệt một đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, 1 
khẩu K59, 1 khẩu AK với đạn đã lên nòng. 

Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và Ban chuyên án tổ chức rút kinh 
nghiệm. Công tác nắm tình hình, theo dõi chặt di biến động của các đối tượng vận chuyển 
ma túy có vũ trang từ biên giới vào khu vực xã Lóng Luông và vùng phụ cận cũng tiếp tục 
được theo dõi để lập kế hoạch đấu tranh. 
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Đầu tháng 5/2015, các trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La phát hiện 
một nhóm khoảng 28 đối tượng đi thành tốp, vai đeo ba lô nặng, trang bị súng đầy đủ, vận 
chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa theo đường mòn xuyên rừng để vào khu vực xã Lóng 
Luông và các địa bàn phụ cận. Ban chuyên án lập kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ cho từng lực lượng 
tham gia phá án, thống nhất các nội dung hợp đồng tác chiến nhằm đảm bảo thắng lợi, an 
toàn và đúng quy định của pháp luật cũng như biện pháp công tác của ngành. Mọi điều kiện 
về phương tiện, vũ khí, hậu cần phục vụ chuyên án cũng được chuẩn bị đầy đủ. Sáng sớm 
03/5/2015, lực lượng đánh án lên đường đến địa bàn huyện Vân Hồ. 

Đúng 20 giờ 40 cùng ngày, tại đỉnh núi Rồng thuộc địa phận bản Khò Hồng (xã 
Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ), nhóm khoảng 28 tên có vũ trang vận chuyển ma túy vào nội 
địa đã đi vào khu vực mật phục của ta. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát cơ động Bộ Công an nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt. 

Vừa phát hiện tổ công tác, lập tức đám tội phạm giương súng bắn điên cuồng, tới tấp 
nhằm áp đảo lực lượng của ta. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp 
tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác nổ súng tiêu 
diệt một đối tượng. Thấy đồng bọn bị hạ gục, các đối tượng còn lại bỏ chạy tán loạn về phía 
biên giới. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, trong đó có 3 khẩu 
AK, 1 khẩu cạc-bin, 85 viên đạn, nhiều vỏ đạn, 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin 
cùng một số vật chứng liên quan khác. 

Hơn một năm sau, lúc 22 giờ ngày 20/8/2016, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực 
bản Pa Cốp (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) phát hiện một nhóm gồm 11 tên, mang theo vũ khí 
đang vận chuyển ma túy. Các đối tượng dùng súng quân dụng bắn xối xả về phía lực lượng 
làm nhiệm vụ. Tổ công tác nổ súng trấn áp. Các đối tượng bỏ chạy về bên kia biên giới, bỏ 
lại khẩu Sămpalêch, 20 bánh heroin, nhiều vỏ đạn AK, Sămpalêch cùng một số vật chứng 
liên quan. 

Sau những cuộc đấu súng trên, thấy lực lượng công an tỏ thái độ quyết liệt, cuối năm 
2016, đầu năm 2017, tần suất các nhóm vận chuyển, mua bán ma túy có vũ trang qua biên 
giới đã giảm, những đối tượng người nước ngoài không dám ngang nhiên vượt biên giới nữa. 
Tuy nhiên, Ban chuyên án xác định, chúng vẫn tiếp tục hoạt động nhưng thay đổi phương 
thức, thủ đoạn. Hoạt động của các đối tượng vận chuyển ma túy hầu như chỉ dừng lại ở khu 
vực xã biên giới, không vào sâu trong nội địa; có dấu hiệu chuyển hướng đi các địa bàn khác 
trong tỉnh Sơn La, như tuyến Sốp Cộp, Sông Mã, đặc biệt là xã Hang Kia (huyện Mai Châu, 
Hòa Bình). 

KỲ CUỐI: CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN 

Sau 3 năm kiên trì triển khai thực hiện chuyên án, hoạt động của các nhóm 
người nước ngoài có vũ trang vận chuyển ma túy qua biên giới tỉnh Sơn La đã giảm. 
Tuy nhiên, tội phạm ma túy lại có dấu hiệu thay đổi phương thức, thủ đoạn, bố trí lực 
lượng theo dõi chặt chẽ hoạt động của lực lượng chức năng. 

CHUYÊN ÁN CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ 

Qua hơn 3 năm triển khai chuyên án do Công an tỉnh Sơn La chủ trì, có sự lãnh đạo 
trực tiếp của Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến của các cục 
nghiệp vụ Bộ Công an, sự quan tâm, tạo điều kiện mọi mặt của tỉnh Sơn La, được nhân dân 
ủng hộ, mục tiêu cơ bản của chuyên án đã hoàn thành với hiệu quả cao. Thành công quan 
trọng của chuyên án là đã ngăn chặn, làm giảm cơ bản hoạt động của các nhóm có vũ trang 
vận chuyển ma túy vào địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La), góp phần làm 
giảm hoạt động của tội phạm ma túy ở các tỉnh lân cận, trên tuyến Tây Bắc và cả tuyến biên 
giới Việt - Trung. 

Quá trình đấu tranh chuyên án, có gần 800 lượt cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng 
tham gia. Mặc dù bước đầu Ban chuyên án chưa có kinh nghiệm, vì chưa có một mẫu hình 
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nào về tổ chức đấu tranh vũ trang trong thời bình để học tập, nhưng quá trình thực hiện, mỗi 
vị trí chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ đều thận trọng, tư duy cao, linh hoạt, quyết đoán, áp 
dụng các biện pháp đấu tranh phù hợp với từng giai đoạn, đã thu được những kết quả to lớn 
cả về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. 

Các trinh sát không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, dầm mình trong mưa, nắng thất 
thường, giữa giá rét, sương mù nơi rừng núi hiểm trở để phục kích các đối tượng đi qua. Có 
điểm mật phục chỉ cách đối tượng chưa đầy 3m, thậm chí trinh sát phải nín thở để ghi lại 
hình ảnh. Từ đó, nắm được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các nhóm đối 
tượng có vũ trang đặc biệt nguy hiểm vận chuyển ma túy xâm nhập qua biên giới, giúp Ban 
chuyên án có quyết định chính xác về thời gian, địa điểm phá án. 

Đặc biệt, chuyên án đã vận dụng linh hoạt và mở ra một trang mới, cách đánh mới về 
đấu tranh với tội phạm ma túy có vũ trang, bổ sung vào biện pháp nghiệp vụ của lực lượng 
chuyên trách phòng chống ma túy. Ban chuyên án đã đánh trúng các nhóm đối tượng có vũ 
trang xâm nhập trái phép, vận chuyển ma túy qua biên giới vào nội địa, thu được lượng lớn 
ma túy và vũ khí, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. 

Trải qua 9 giai đoạn đấu tranh, Ban chuyên án đã bắt 25 đối tượng phạm tội về ma túy 
(14 người nước ngoài, trong đó 4 đối tượng bị thương nặng và đã tử vong), ra quyết định 
truy nã toàn quốc 1 đối tượng, thu giữ 498 bánh heroin (174,1kg), gần 36.000 viên hồng 
phiến, 22 khẩu súng các loại, 333 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Đến nay, 7/21 bị cáo đã 
bị đưa ra xét xử. Ba đối tượng trong số đó bị tuyên phạt tù chung thân, 4 bị cáo bị phạt từ 15 
- 18 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng qua theo dõi, Công an tỉnh Sơn 
La phát hiện, tội phạm ma túy có dấu hiệu thay đổi phương thức, thủ đoạn, bố trí lực lượng 
theo dõi chặt chẽ hoạt động của lực lượng công an. Đặc biệt, 2 bản Lũng Xá, Tà Dê (xã 
Lóng Luông, huyện Vân Hồ) có con đường độc đạo, thông sang bên kia biên giới. Đây là nơi 
tập kết và trung chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Từ đây, ma túy sẽ theo nhiều 
đường để tuồn đi khắp cả nước. 

Tại 2 bản Lũng Xá, Tà Dê, có 134 người nghiện ma túy. Đặc biệt, hai bản này có 31 
đối tượng bị truy nã về ma túy, gồm cả những tên cộm cán mang nhiều lệnh truy nã. Nguyễn 
Thanh Tuân (sinh năm 1983) có 4 lệnh truy nã đặc biệt về mua bán trái phép ma túy và tàng 
trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1984) có 2 lệnh truy nã đặc 
biệt về mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này là “mắt xích” quan trọng trong 
đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn (hơn 2.700 bánh heroin). 

PHẢI LẤY DÂN LÀM GỐC 

Đại tá Trần Anh Tuấn (Giám đốc Công an tỉnh Sơn La) cho biết, để giải quyết dứt 
điểm và bền vững địa bàn trọng điểm nhất cả nước này, cần phát huy vai trò của cấp ủy 
Đảng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đủ khả năng quán xuyến được địa bàn, có 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với các tổ an ninh nhân dân, nhóm liên gia tự 
quản rộng khắp, tạo thế trận áp đảo tội phạm. Lực lượng công an làm nòng cốt, vừa cảm hóa, 
giáo dục, vừa xử lý nghiêm tội phạm để giữ vững kỷ cương, phép nước. “Bài học “lấy dân 
làm gốc” vẫn còn nguyên giá trị, nên việc tiếp tục duy trì Phương án 279 tại địa bàn xã Lóng 
Luông là hết sức cần thiết” - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh. 

Ngoài ra, để tạo cơ chế tiếp tục triển khai các mặt công tác nghiệp vụ đấu tranh, ngăn 
chặn những hoạt động tương tự của tội phạm ma túy trên toàn tuyến biên giới tỉnh Sơn La, 
công an tỉnh này đề nghị Bộ Công an mở rộng triển khai các phương án trên ở địa bàn 2 xã 
Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), do hiện nay, tội phạm ma túy có dấu 
hiệu chuyển hướng hoạt động xuống khu vực này. Nhằm tạo thế trận liên hoàn phòng chống 
ma túy, Công an tỉnh Sơn La cũng đề nghị Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an tập trung chỉ đạo 
đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông. 
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Từ tháng 7/2015, Công an tỉnh Sơn La lập 2 chuyên án nhằm truy bắt Nguyễn Thanh 
Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Quá trình đấu tranh, công an tỉnh này đã phối hợp với các lực 
lượng liên quan, 6 lần viết thư kêu gọi, đưa mẹ và vợ các đối tượng đến thuyết phục, vận 
động 2 đối tượng đầu thú. Song các đối tượng không hợp tác mà còn kêu gọi, móc nối, tụ tập 
các đối tượng khác ở nhiều địa phương, ráo riết chuẩn bị các phương tiện, vũ khí, đào hầm 
trú ẩn trong nhà, thách thức, tuyên bố “tử thủ” với lực lượng công an. 

Từ ngày 27 đến 30/6/2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức 
năng đấu tranh đánh bắt, tiêu diệt được 4 đối tượng, trong đó có Tuân và Thuận; áp chế, bắt 
sống 3 đối tượng; thu giữ 49 khẩu súng các loại, 31 ống ngắm để bắn tỉa, hơn 7.000 viên đạn 
cùng nhiều loại vũ khí, thuốc nổ, xăng, bình gas... 

“Cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó 
khăn, gian nan, nguy hiểm, thậm chí có thể phải đổ máu. Nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, 
tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Sơn La, sự phối hợp đồng 
bộ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, của các cấp, các ngành trong tỉnh, cùng sự tin 
tưởng, ủng hộ của nhân dân các dân tộc, Ban chuyên án tin tưởng rằng, cuộc đấu tranh sẽ 
tiếp tục thu được nhiều chiến công và thành công hơn nữa, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn tội 
phạm cũng như tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội” - đại tá Trần Anh Tuấn khẳng định. 

Trung tướng Trần Văn Vệ (quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an) 
cho biết, sẽ chỉ đạo nhân rộng những ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo đến các đơn vị, địa 
phương khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, giải quyết 
những tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy trong cả nước. 

Trong 3 năm thực hiện chuyên án triệt phá các nhóm người nước ngoài có vũ trang 
vận chuyển ma túy qua biên giới, có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ghi nhận 
chiến công, thành tích của tập thể, cá nhân xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện 
chuyên án, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba cho 1 cá nhân, 
Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 3 tập thể, 21 cá nhân. Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 17 cá nhân. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen 
cho 7 tập thể, 39 cá nhân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 73 cá 
nhân... Ban chuyên án còn nhận được nhiều thư khen, phần thưởng của các cấp, các ngành 
và nhân dân. 
 

06. Đỗ Lê Hóa. DÂN VẬN KHÉO Ở ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 326 / Đỗ Lê 
Hóa // Quân khu 2.- Ngày 21/6/2018.- Số 997.- Tr.3. 
 

Khu kinh tế quốc phòng Sông Mã có diện tích tự nhiên 242.857ha, dân số gần 72.500 
người; 98,3% là đồng bào dân tộc ít người. Nơi đây còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu từ rất lâu 
trong đời sống nhân dân, tiềm ẩn nhiều nhân tố tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, an ninh biên giới như: Di cư tự do, truyền học đạo trái pháp luật, vượt biên, buôn bán 
sử dụng các chất ma túy, tái trồng cây thuốc phiện, tranh chấp đất đai, tàng trữ vũ khí, vật nổ 
và các trai tệ nạn xã hội... 

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 326 đã tổ chức 25 lớp 
tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận, 15 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông - Thái cho trên 
1.200 lượt cán bộ, nhân viên; mở 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tham gia 15 lớp bồi 
dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 863 lượt già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc các 
tôn giáo. Tổ chức tuyên truyền 143 buổi cho 6.558 lượt người dân; giao lưu văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao 52 buổi với 2.120 lượt người tham gia; tổ chức 7 lần hội nghị tổng kết 
công tác dân vận, gặp mặt già làng, trưởng bản tiêu biểu trên địa bàn về dự và thăm quan 
đơn vị với 750 lượt người. Các tổ, đội công tác dân vận của đoàn phối hợp tổ chức 536 buổi 
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tuyên truyền, vận động giải tán 4 vụ truyền đạo trái pháp luật, đưa 72 đối tượng nghiện hút 
đi cai nghiện, 51 đối tượng bỏ đạo về hòa nhập cộng đồng. 

Công tác tuyên truyền trên tuyến biên giới luôn được Đảng ủy, chỉ huy đoàn quan tâm 
phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai tích cực. Tập trung chủ yếu đi sâu 
tuyên truyền về quy chế biên giới Quốc gia, các hiệp định, hiệp ước bổ sung phân giới cắm 
mốc trên đất liền; quan điểm, đường lối chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà 
nước; tình hữu nghị Việt Nam - Lào; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện 
toàn trên 20 cấp ủy, chi bộ; 143 ban quản lý điều hành cấp xã, bản; 206 lượt tổ chức đoàn 
thể; xây dựng, củng cố 15 chi bộ quân sự, 83 chi đoàn dân quân. 

Đặc biệt, công tác tạo nguồn cán bộ là người dân tộc ít người được triển khai tích cực. 
Đến nay, cơ bản chấm dứt tình trạng thôn, bản “trắng” đảng viên; hoạt động của chính quyền 
cơ sở có nhiều tiến bộ, các tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn, hoạt động có nền nếp, 
chất lượng khá hơn trước. 

Các đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị đứng chân trên địa bàn các xã tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương kết nạp hàng trăm đảng viên mới là người dân tộc ít 
người; xóa 13 bản “trắng” đảng viên, 54 bản không có chi bộ; xây dựng, củng cố trên 100 
chi bộ bản. Phối hợp củng cố 226 tổ chức chính quyền xã, bản; 523 tổ chức đoàn thể; phát 
triển 3.058 đoàn viên, hội viên; giúp 128 bản có hương ước, quy ước thôn, bản; phát huy tốt 
vai trò trách nhiệm của 296 già làng, bí thư, trưởng bản có uy tín hoạt động tích cực, góp 
phần củng cố 128 bản vững mạnh. 

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiều 
chương trình, dự án, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội của địa 
phương, kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh, tập trung bám sát địa bàn chiến lược, tích 
cực triển khai thực hiện các dự án kinh tế kết hợp với quốc phòng phục vụ nhân dân trên địa 
bàn đạt kết quả tốt. Nhận đỡ đầu giúp 210 hộ nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên 
thoát nghèo bền vững. Tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ làm các thủ tục vay vốn, giúp ngày công với 
tổng số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng; triển khai xây dựng 93km đường giao thông, 3 công 
trình nước sạch sinh hoạt phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn; sửa chữa, làm 
mới 22 nhà văn hóa, 45 cầu tràn, cống thoát các loại, khoan 7 giếng nước, khai hoang trên 
120ha ruộng lúa nước 2 vụ; sửa chữa và xây mới 15 phòng học, 3 công trình nhà ở, bếp ăn 
bán trú cho giáo viên, nhà công vụ xã Sam Kha, trụ sở Công an xã Mường Lèo và thi công 2 
công trình điện phục vụ trên 2.000 hộ dân; khám chữa bệnh, thu dung điều trị cho trên 
38.120 lượt người dân, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ tiền ăn trị giá 2.212 triệu 
đồng theo Thông tư 97, tham gia thực hiện chương trình quân, dân y tiêm chủng mở rộng 
cho 26.829 lượt cháu từ 1 đến 14 tuổi; xây dựng 3 bệnh xá quân dân y kết hợp. Bên cạnh đó 
còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai, tham gia các cuộc vận động, chương trình phối hợp với địa phương, các phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chương trình 134, 135; Chương trình 
“Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện ở các khu kinh tế quốc phòng”, thực hiện cuộc vận 
động quyên góp quỹ “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Cứu trợ thiên tai”, tổ chức xây dựng, sửa 
chữa “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, đạt kết quả tốt. 

Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đơn vị đã tích 
cực giúp địa phương đào, san lấp mặt bằng hàng trăm ngàn m3 đất đá, sửa chữa, nâng cấp, 
làm mới 130km đường giao thông nội bản, 42km đường bê tông nông thôn; nạo vét, củng cố, 
xây dựng 4 công trình thủy lợi, 20km kênh mương phục vụ nước tưới cho trên 500ha lúa 2 
vụ; tham gia hàng ngàn ngày công lao động làm chuồng trại, chăn nuôi, hỗ trợ giống, vốn gia 
súc, gia cầm; giúp hộ gia đình khó khăn 330 con bò, 452 con lợn, hàng trăm con gia cầm; 
hướng dẫn kỹ thuật chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; tặng quà cho các đối tượng, gia 
đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó với số tiền gần 1 tỷ đồng. 
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Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - 
Quốc phòng 326 cũng đã để lại những tình cảm sâu đậm, niềm tin son sắc trong Đảng bộ, 
chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày 
càng tỏa sáng và tâm hồn người chiến sỹ cách mạng luôn in đậm trong lòng nhân dân các 
dân tộc nơi đây. 
 

07. Phạm Hiển. THOÁT NGHÈO NHỜ CÂY CÀ PHÊ / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- 
Ngày 28/6/2018.- Số 103.- Tr.7. 
 

Nhắc đến ông Tòng Văn Nọi, dân tộc Thái, ở bản Ót, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, 
tỉnh Sơn La, người dân ở đây đều biết tiếng là một người cao tuổi làm giàu từ cây cà phê. 

Gia đình ông có 7 nhân khẩu nhưng chỉ có 3 lao động chính, những năm trước đây 
trồng nhiều loại cây như lúa, ngô, sắn... nhưng thu nhập không đủ ăn. Từ khi được tập huấn 
kỹ thuật trồng cà phê, gia đình ông làm thử 0,5ha, thấy có hiệu quả. Vì vậy, hằng năm ông 
mở rộng thêm diện tích, đến nay có 4ha cà phê đang cho thu hoạch. Trong quá trình sản 
xuất, ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Để có sản phẩm cà phê hạt đạt chất lượng cao, 
theo ông phải chú trọng đầu tư phân bón, làm cỏ, chăm sóc kịp thời, thường xuyên tỉa cành, 
tạo tán để có đủ ánh sáng. Thu hoạch phải đúng lứa khi quả chín đỏ, không hái những quả 
xanh non. Khi sơ chế sản phẩm phải phơi sấy đủ khô, không để cháy, tránh cho hạt bị vàng, 
đen. Để giảm bớt chi phí về phân bón hóa học, ông dùng vỏ quả cà phê sát ra ủ lẫn với phân 
bò, lợn, tạo nguồn thức ăn cho cây và bảo vệ được môi trường. 

Từ 4ha cà phê, mỗi năm gia đình ông thu nhập 400 triệu đồng sau khi đã trừ các 
khoản chi phí. Năm 2017, ông đầu tư xây lò sấy với công suất 10 tấn quả tươi/ngày, vừa sơ 
chế cà phê của gia đình, vừa đảm nhận dịch vụ thu mua, sát vỏ và sấy khô trên 300 tấn cà 
phê tươi cho nhân dân trong vùng để bán cho công ty. Ngoài 3 lao động của gia đình, vào 
thời vụ thu hái ông thuê thêm 25 lao động với mức lương 6 triệu đồng/tháng/người, giúp bà 
con có thêm công ăn việc làm. 

Hiện gia đình ông đã mua sắm được 2 ô tô, xây dựng nhà ở khang trang, nhà xưởng 
và trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản cà phê với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. 

Ông Tòng Văn Nọi được bình chọn là người cao tuổi làm kinh tế giỏi của huyện, được 
tặng giấy khen và bầu chọn đi dự Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi tỉnh 
Sơn La. 
 

08. Hoàng Điệp. LÓNG LUÔNG - MIỀN ĐẤT DỮ / Hoàng Điệp // Tuổi trẻ.- Ngày 
29/6/2018.- Số 172.- Tr.2-3. 
 

Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), chỉ tay 
lên bản đồ huyện Vân Hồ và các vùng giáp ranh, nói rằng: Hang Kia, Pà Cò đến Lóng 
Luông chỉ có 1 con đường độc đạo sang Lào. 

Đây chính là con đường ma túy khét tiếng với những vụ án vận chuyển hàng trăm 
bánh heroin như vụ Tàng Keang Nam. 

CON ĐƯỜNG ĐỘC ĐẠO 

Đại tá Trực nói về con đường độc đạo mà các đối tượng buôn bán ma túy đã sử dụng 
để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, đó chính là con đường của Hang Kia (Mai 
Châu, Hòa Bình) sang Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La). Do là đường độc đạo, địa hình hiểm 
trở nên các đối tượng buôn bán ma túy thuê người dân địa phương vận chuyển ma túy bằng 
đường bộ từ Lào về Việt Nam. Sau đó, từ Lóng Luông hoặc từ Hang Kia hàng sẽ được chia 
nhỏ mang về miền xuôi tiêu thụ. “Việc lập chuyên án để vây bắt các đối tượng này trên 
đường vận chuyển là rất vất vả, khó khăn bởi địa hình phức tạp, tất cả những người vận 
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chuyển đều được trang bị súng và lựu đạn. Sơ sểnh là có thể bị tấn công ngay lập tức” - đại 
tá Trực nói.  

Theo đại tá Trực, “vùng” ma túy  Lóng Luông (với 2 bản Lũng Xá - Tà Dê) được hình 
thành chưa lâu, khi các vùng ma túy khác ở Điện Biên bị triệt hạ. Những người buôn bán ma 
túy đã nhằm vào những người dân tộc mông ở 2 tỉnh này để mua chuộc họ trở thành những 
người vận chuyển và tàng trữ ma túy. Dần dần, một số người từ vận chuyển trót lọt mà có 
tiền lại trở thành người buôn bán, tàng trữ ma túy ngay trong nhà mình. 

Ông Trực cho biết: “Người Mông ở đây phần lớn sống bằng nông nghiệp, không kinh 
doanh buôn bán gì mà có những hộ gia đình giàu lên trông thấy, xây nhà sắm xe. Như vậy là 
giàu có bất minh và phần lớn có liên quan đến ma túy. Nhưng bắt được họ không dễ. Thậm 
chí có những vụ phải trinh sát cả năm trời mới tìm ra manh mối”. 

Để bảo vệ hàng, mỗi người mang 20 bánh heroin sẽ được phát 1 cây súng và 2 quả 
lựu đạn. “Chỉ cần gặp người lạ, không phải là người dân trong vùng là họ xả súng. Nếu 
không cẩn thận, mất mạng như chơi” - anh Cà Văn Nghĩa, Công an huyện Vân Hồ, cho biết. 

BIẾT MÀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC! 

Hơn 50 đối tượng đang bị truy nã ở Lóng Luông đều nằm trong những đường dây 
buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà công an các tỉnh thành trong cả nước đã phát 
lệnh truy nã. Họ có thể chính là những người bán ma túy hoặc là người vận chuyển, sau khi 
có lệnh truy nã gửi về địa phương thì họ lẩn trốn trên rừng, và sống bằng sự bao bọc của 
những người thân hoặc những người có quan hệ dây mơ rễ má. 

Hỏi tại sao đưa ma túy vào Việt Nam chỉ có con đường độc đạo từ Lào sang, mà việc 
đưa ma túy phân phối trong nội địa lại không thể kiểm soát được, anh Lò Văn Đạt, Công an 
huyện Vân Hồ, nói rằng đây là một địa bàn quá rộng và quá phức tạp. Hơn nữa, một số bản ở 
Lóng Luông, trừ cán bộ địa phương có thể vào được đến bản, còn người lạ không thể nào 
tiếp cận. 

Ông Sùng A Thào, người đã có 27 năm là trưởng công an xã ở Lóng Luông, bảo rằng 
ông dư biết nhà nào có dính dáng đến ma túy nhưng không thể biết lúc nào họ tàng trữ trong 
nhà. Và nếu có nghi ngờ cũng không có cách gì xác minh được. 

Ông Thào cho biết hiện Lóng Luông có 3 bản có nhiều đối tượng đang bị truy nã. Ông 
nói: “Đến mình đi vào làng cũng không dám mặc bộ quần áo công an xã, chỉ dám mặc đồ 
bình thường thôi. Mình vào nói chuyện với họ thì không sao, nhưng nếu mặc đồ công an 
hoặc dẫn người lạ vào là họ nổ súng. Nổ súng nhiều lần lắm rồi”. Ông Thào còn kể thêm đã 
có lần chính những người đồng bào của ông đã dùng súng bắn vào ông và những cán bộ 
công an khác, nhưng may mà chuyến đó tất cả chạy thoát được. 

LIỀU MẠNG ĐỂ BẢO VỆ HÀNG 

Ông Phạm văn Trực vốn là Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu, trực tiếp phụ trách 
về án ma túy trên địa bàn. Sau này, một phần Mộc Châu được tách ra thành huyện Vân Hồ 
thì ông Trực làm Trưởng Công an huyện Vân Hồ. Vậy nên các hộ gia đình sống ở Lóng 
Luông ông thuộc như lòng bàn tay. 

“Vì địa hình hiểm trở, quan hệ của người dân đều là bà con và phần lợi do ma túy 
mang lại lớn quá, nên nhiều người dân bất chấp tất cả để tham gia vào các đường dây. Nghèo 
thì họ vận chuyển. Mỗi chuyến vận chuyển như vậy bằng đi nương rẫy cả năm trời. Khi họ 
vận chuyển thì sẵn sàng liều mạng để bảo vệ hàng của mình” - Đại tá Trực cho biết. 
 

09. Hà Hoàng. SƠN LA: “TĂNG TỐC” HỖ TRỢ NÔNG DÂN LÀM GIÀU TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/7/2018.- Số 158.- Tr.8. 
 

Không chỉ cung ứng vật tư, vật liệu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong 6 
tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh Sơn La còn đặt mục tiêu “tăng tốc” trong hỗ trợ 
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vốn vay, chuyển giao kỹ thuật giúp nông dân làm giàu nhanh ngay tại địa phương 
mình. 

QUỸ HỖ TRỢ VƯỢT MỐC 44 TỶ ĐỒNG 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La, lần thứ 18, Khóa VIII diễn ra 
sáng 2/7 đã đánh giá công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 
vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2018. 

Báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Nông dân các 
cấp tỉnh Sơn La đã trực tiếp tổ chức và tham gia tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn kỹ thuật 
hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn; nhận diện mô 
hình sản xuất có hiệu quả. Điển hình các mô hình trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm, nuôi nhốt bò 
sinh sản, bò thịt; mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực, cây công 
nghiệp ngắn ngày... Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn được Hội 
Nông dân tỉnh Sơn La gắn với Dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; vay vốn ưu đãi Ngân 
hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tư 
vấn, hướng dẫn cho nông dân thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia phục vụ cho 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn... 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức 228 lớp 
tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản cho trên 10.000 lượt hội viên, nông dân. Cung ứng trên 6.000 tấn phân bón, 170 tấn 
giống các loại và hàng chục máy nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm. Qua 
đó, hội giúp nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, tính đến nay, toàn 
tỉnh có 315 hợp tác xã nông nghiệp... 

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, một trong những 
lĩnh vực công tác được các cấp hội chú trọng, nỗ lực thực hiện, đó là xây dựng, phát triển 
Quỹ Hỗ trợ nông dân. Mặc dù là một trong những tỉnh khó khăn của miền núi phía Bắc 
nhưng đến nay, quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn Sơn La đã đạt trên 44 tỷ 
đồng. Trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ do Trung ương ủy thác 14,3 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông 
dân của cấp tỉnh trên 11,5 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện 14,8 tỷ đồng. Nguồn 
Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp 1.318 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn; xây dựng 164 mô 
hình kinh tế hợp tác xã, liên kết (tổ, nhóm) sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. 

TẬP TRUNG 3 PHONG TRÀO LỚN 

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thảo luận, thống nhất các giải 
pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Ban 
Chấp hành Hội Nông dân các cấp của tỉnh Sơn La chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành 
công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng với đó, các 
cấp hội tăng cường tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của hội viên và nông dân triển 
khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Hội tiếp tục phối hợp với truyền thông và các cơ quan báo chí, tuyên truyền các hoạt 
động của hội; phát hiện, biểu dương kịp thời các tấm gương nông dân tiêu biểu điển hình 
tiên tiến; các hợp tác xã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, 
góp phần vào quá trình xây dựng Hội Nông dân phát triển vững mạnh trong thời gian tới. 

Trao đổi với báo Nông thôn ngày nay, ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 
Sơn La cho biết, trong hội nghị lần thứ 18 này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh xác định 
nhiệm vụ trọng tâm tổ chức hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của hội. Đó là: Phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Nông dân tham gia 
bảo đảm quốc phòng, an ninh”. 

“Đặc biệt, nổi bật trong chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2018 là việc hội 
ban hành kế hoạch xây dựng mô hình điểm trong công tác hội và phong trào nông dân năm 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 13 năm 2018 21 

2018; chỉ đạo, hướng dẫn đề cử nông dân tiêu biểu để tham gia cuộc thi “Tôi là nông dân 
4.0”; Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” 2018. 

Đây là một chương trình được Trung ương, nhất là Thủ tướng Chính phủ rất quan 
tâm. Thời gian tới, chúng tôi tích cực đồng hành và hỗ trợ nông dân trong việc tập huấn, 
hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ, hướng dẫn cách làm ăn cho bà con, tạo điều 
kiện cho người dân yên tâm sản xuất và vươn lên làm giàu tại địa phương”, ông Hoàng 
Sương chia sẻ.  

Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp 1.318 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn; xây 
dựng 164 mô hình kinh tế hợp tác xã, liên kết (tổ, nhóm) sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 
phẩm. 
 

10. Văn Chiến. “MẶC ÁO” CHO XOÀI, LÃO NÔNG KIẾM BỘN TIỀN / Văn Chiến 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/7/2018.- Số 159.- Tr.11. 
 

Từ khi học được cách “mặc áo” cho xoài, ông Hà Văn Póng, dân tộc Thái, ở bản 
Đông Khùa (xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) không còn lo lắng sâu bệnh 
phá hoại. Nhờ cách làm hay, sáng tạo đó mà mỗi năm ông Póng thu cả trăm triệu đồng 
từ bán trái xoài. 

Ông Póng bắt đầu trồng xoài từ năm 1995. Khi đó, ông mua 80 cây giống xoài tròn về 
trồng trên nương ngô, nương sắn. Ông trồng mỗi chỗ một cây, chứ không theo hàng, lối nào 
cả. Thời điểm bấy giờ, xoài chưa có giá trị nên ông Póng chưa chú ý lắm đến việc chăm sóc, 
bón phân mà để cây xoài phát triển tự nhiên, ông không đặt nặng vấn đề xoài cho quả nhiều 
hay ít, có hay không. Có quả thì ông thu, còn không có quả thì ông cũng có bóng mát để nghỉ 
ngơi khi đi làm nương trong những ngày nắng nóng. 

“Từ năm 2010 đổ về trước, xoài tròn Yên Châu vẫn chưa được nhiều người biết đến. 
Mỗi năm, tôi chỉ thu được vài triệu đồng từ trồng xoài. Thu nhập của gia đình chủ yếu là từ 
trồng ngô, sắn. Năm 2012, giá xoài được đẩy lên cao, tôi mới tính đến chuyện ghép, cải tạo 
cho những cây xoài trồng trước đây” - ông Póng nhớ lại. 

Ông Póng ghép giống xoài Đài Loan vào những cây xoài tròn trồng từ nhiều năm 
trước. Mặt khác, ông mua thêm giống xoài Đài Loan về trồng thay thế dần cây ngô, cây sắn. 
Đến nay, 3 mảnh nương của gia đình ông đã phủ kín màu xanh tươi tốt của hơn 300 cây 
xoài. 

Ông Póng cho biết: Thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng nơi đây, cây xoài sinh trưởng, 
phát triển tốt, bước sang năm thứ 3 đã bắt đầu cho quả. Nhìn nương xoài, cây nào, cây nấy 
cũng sai quả, ông Póng khấp khởi mừng thầm. Khi quả xoài phát triển to dần, ruồi vàng 
không biết từ đâu kéo đến từng đàn, thi nhau châm xoài, khiến ông lo lắng. 

“Hễ quả xoài nào bị ruồi vàng châm thì y như rằng quả đấy bị hỏng. Tôi ăn ngủ không 
yên, nghĩ cách diệt nạn ruồi vàng. Muốn phun thuốc sâu diệt trừ ruồi vàng thì sợ ảnh hưởng 
đến chất lượng xoài nên tôi không làm. Thế là năm đó, tôi gần như mất trắng, lượng quả còn 
lại chẳng đáng là bao” - ông Póng cho hay. 

Cách đây 2 năm, ông Póng được cán bộ khuyến nông của huyện, xã mách nước, đó là 
dùng túi vải trắng bọc quả xoài, ngăn ngừa ruồi vàng và các loại côn trùng khác gây hại 
vườn xoài. 

“Được lời như cởi tấm lòng”, ông Póng ra chợ huyện mua túi vải về bọc trái xoài. Khi 
quả xoài được khoảng 2 lạng, ông lồng túi vải vào, rồi thắt nút, buộc lên cuống xoài cho khỏi 
rơi. Cách làm này tỏ ra khá hữu hiệu, không những tránh được ruồi vàng tấn công trái xoài 
mà còn hạn chế được nhiều loại sâu bệnh khác. “Được bảo vệ trong túi vải, trái xoài sạch 
hơn, ngon hơn” - ông Póng vui vẻ nói. 
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Nhờ “mặc áo” cho xoài, vụ xoài năm 2017, ông Póng thu được hơn 5 tấn quả. Bán 
cho thương lái với giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông Póng lãi 
hơn 100 triệu đồng. 

Nói về kỹ thuật trồng xoài, ông Póng chia sẻ: Trồng xoài vất vả nhất là những năm 
đầu. Khi xoài bắt đầu cho quả thì việc chăm sóc, bón phân cũng đỡ hơn. Ông Póng chủ yếu 
dùng phân chuồng ủ hoai mục để bón cho xoài. Thỉnh thoảng, ông mới cho xoài “ăn” thêm 
phân NPK, đạm, kali tùy theo từng thời kỳ phát triển của cây xoài.  

“Năm nay, giá bán xoài thấp hơn năm ngoái, nhưng bù lại xoài sai quả hơn. Dự kiến 
năm nay tôi thu hơn 100 triệu đồng từ bán xoài cho thương lái” -  Ông Hà Văn Póng. 
 

11. T. Vy. CÔNG AN TỈNH SƠN LA THÔNG TIN KẾT QUẢ CHUYÊN ÁN TRIỆT 
PHÁ Ổ NHÓM MA TÚY NGUY HIỂM Ở  LÓNG LUÔNG / T. Vy // Công an nhân 
dân.- Ngày 04/7/2018.- Số 4725.- Tr.5. 
 

Ngày 3/7, Công an tỉnh Sơn La tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả đấu 
tranh 2 chuyên án 18TN và 19TN truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về 
ma túy là Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng 
Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La từ ngày 27 đến 30/6. 

Tham dự buổi họp báo có Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban chuyên án; đại diện Tỉnh ủy, 
Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La... 

Tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an 
tỉnh, Thường trực Ban chuyên án cho biết, trong các ngày từ 27 đến 30/6, Công an tỉnh Sơn 
La chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa 
phương đấu tranh thành công 2 chuyên án, truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm 
về ma túy là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng 
Luông, huyện Vân Hồ. 

TRIỆT PHÁ NƠI ẨN NÁU CỦA NHIỀU ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM 

Chia sẻ về đặc điểm tình hình địa bàn xã Lóng Luông, Thượng tá Trần Thanh Sơn cho 
biết, đây là xã vùng cao, nội địa của huyện Vân Hồ, diện tích tự nhiên hơn 53,3km2, cách 
biên giới 15 - 20km. Xã có 11 bản, tổng dân số trên 1.100 hộ, trên 5.200 nhân khẩu, trong đó 
dân tộc Mông chiếm trên 87%, nhiều người có mối quan hệ họ hàng, thân tộc bên kia biên 
giới. 

Toàn xã có 31 đối tượng truy nã về tội ma túy, 134 người nghiện ma túy, 72 đối tượng 
đang thi hành án tại các trại cải tạo, 65 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa 
nhập cộng đồng. 

Từ những đặc điểm về tự nhiên, xã hội, dân cư nêu trên đã khiến xã Lóng Luông trở 
thành địa bàn đặc biệt phức tạp về ma túy so với các địa bàn khác trong tỉnh. Nhiều đối 
tượng truy nã ở các địa bàn khác đã chọn địa bàn bản Lũng Xá, Tà Dê (xã Lóng Luông) làm 
sào huyệt, mua bán ma túy. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi), 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội và Nguyễn Văn Thuận. Tuân là đối tượng có 4 lệnh 
truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân 
dụng. Đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận Chuột), quê ở huyện Thanh Liêm, 
tỉnh Hà Nam là đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma 
túy; trong đó, có lệnh truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh 
truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La. Hai đối tượng này là những “ông 
trùm” ma túy trong giới mua bán ma túy và thâu tóm hoạt động mua bán ma túy từ nước 
ngoài... 

Cả hai đối tượng này cũng là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận 
chuyển trái phép ma túy số lượng rất lớn (trên 2.700 bánh heroin) đã bị Bộ Công an, Công 
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an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012 - 2013. Khi đường dây tội phạm ma túy 
bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về bản Lũng Xá, Tà Dê, lôi kéo số đối tượng truy nã ở 
các nơi khác tụ tập về mua bán ma túy. 

Để đấu tranh với 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, từ tháng 7/2015, Công 
an tỉnh đã xác lập các chuyên án để tiến hành làm rõ hành vi phạm tội (đối với Nguyễn 
Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận). Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là địa bàn 
hiểm trở, độc đạo, địa điểm trú ngụ của các đối tượng hẻo lánh, cát cứ, xây dựng nhà ở theo 
hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, có hầm ngầm, có lắp đặt hệ thống 
camera, tích trữ gas, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng cố thủ. Các đối tượng thường xuyên lôi 
kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma túy đến ở trông 
coi, bảo vệ, tạo thành đường dây mua bán ma túy (trong đó nhà Tuân thường xuyên có 14 
đối tượng; nhà Thuận thường xuyên có 3 đối tượng) nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều 
khó khăn, chưa đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thi hành công vụ khi triển khai 
biện pháp mạnh... 

Trước đó, Công an và Biên phòng tỉnh Sơn La đã đấu tranh, truy bắt đối tượng Tráng 
A Tàng (tức Tàng Keangnam). Sau khi chặt đứt các mắt xích, bắt giữ Tráng A Tàng, Công 
an tỉnh kết hợp với lực lượng biên phòng phát hiện các toán vũ trang bên kia biên giới chủ 
yếu là người nước ngoài. Có những toán lên tới 28 tên trang bị vũ khí và có những đêm, 
chúng kết hợp nhiều toán để đưa ma túy vào. Lực lượng biên phòng rất mỏng nên nếu tấn 
công cực kỳ nguy hiểm. Công an khi đánh án ma túy cũng phải tính an toàn cho lực lượng 
truy bắt... 

Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La xin chủ trương; 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch phá án. Ban Giám đốc 
Công an tỉnh Hòa Bình cử lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát công khai địa bàn giáp ranh 
và cắm chốt địa bàn tại xã Pà Cò, Hang Kia, Cun Pheo, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình từ 
đầu tháng 6/2018. Mục đích là bao vây, cấm vận 2 đối tượng Tuân, Thuận và ngăn chặn các 
đối tượng ma túy sở tại từ địa bàn Hòa Bình tham gia các hoạt động phạm tội, chống đối của 
Tuân, Thuận. 

Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân 
tỉnh 6 lần viết thư kêu gọi, cử cán bộ trực tiếp đến tận nơi gửi cho cấp ủy, chính quyền sở tại; 
nơi sinh sống của người thân (bố, mẹ, vợ con) và gửi đến đối tượng để kiên trì thuyết phục, 
vận động 2 đối tượng Tuân và Thuận ra đầu thú. 

Gia đình các đối tượng không có ý kiến gì và cũng không hợp tác. Riêng Tuân, Thuận 
ngoan cố không ra đầu thú mà còn kêu gọi, móc nối, tụ tập với một số đối tượng ở địa bàn 
Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương... trước đây có quan hệ làm 
ăn, đối tượng truy nã, ráo riết chuẩn bị các phương tiện, vũ khí chống đối, thách thức tuyên 
bố “tử thủ” với lực lượng công an... 

TẤN CÔNG SÀO HUYỆT, THU GIỮ SỐ LƯỢNG VŨ KHÍ KHỦNG 

Từ ngày 27 đến 30/6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
cơ động và các đơn vị liên quan đã tổ chức lực lượng đấu tranh bắt giữ đối tượng. Trước khi 
nổ súng tấn công, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã bí mật sơ tán nhân dân, 
tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trực tiếp đấu tranh phá án. Sau 3 ngày tấn công vào sào 
huyệt của nhóm đối tượng này, lực lượng công an đã tiêu diệt 2 đối tượng chính (Nguyễn 
Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận), áp chế các đối tượng khác, bắt sống 2 đối tượng. 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ số lượng lớn tang vật về vũ khí, gồm: 49 
khẩu súng các loại; 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại... Ngoài ra, bảo đảm tuyệt 
đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ, vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật. Sau khi 
khám nghiệm tử thi, gia đình có các đối tượng bị tử vong có đơn đề nghị, cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng tử vong cho gia đình mai táng. 
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Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, khi khám 
nghiệm hiện trường, tại nhà của 2 đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ 37 bình gas; 200 
lít xăng chia ra các can. Khi biết lực lượng công an bao vây, các đối tượng tính toán đến việc 
chống đối khi đặt ngay ở cổng ra vào có 4 bình gas, kẹp giữa có 1 can xăng 3 - 5 lít và cả lựu 
đạn. 

Ngoài ra, lựu đạn cũng được các đối tượng rải ở nhiều vị trí trong nhà. Trong 49 khẩu 
súng các loại, nhiều khẩu súng còn mới nguyên. Nhóm tội phạm này còn có đến 31 chiếc 
ống ngắm để phục vụ cho bắn tỉa, bắn từ xa. Cơ quan công an phải sử dụng trang bị hiện đại 
để rà, phá bom mìn. 

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã thể hiện rõ thông điệp vận động, tấn 
công các đối tượng. Cũng thời gian này, do bị lực lượng biên phòng tấn công ngăn chặn 
“rát” và các đầu nậu cũng nắm được thông tin Tuân và Thuận đang có nguy cơ bị tấn công 
nên đã không bán ma túy cho 2 đối tượng này. Bởi chúng biết nếu bị bắt chúng sẽ mất hàng 
trăm bánh heroin và thiệt hại là rất lớn. Vì vậy, tang vật tại hiện trường sau khi chuyên án 
triển khai không thu được ma túy dù các đối tượng là trùm ma túy. 

Từ tháng 4 và tháng 5, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Tuân và Thuận 
đã bí mật chuyển đồ đạc và tiền bạc về gia đình. Thời gian này, nhóm đối tượng Tuân và 
Thuận cùng đàn em ở Lóng Luông chỉ cầm cự bằng khoản tiền nhỏ. Kể cả khi bị thương, ốm 
đau bác sỹ không vào được, chúng cũng không dám ra vì biết có lực lượng công an chốt 
chặn phía ngoài. Hai chiếc két sắt khi được phá khóa bên trong chỉ còn vài nghìn USD. Lực 
lượng chức năng đã phá két ở hiện trường trước hội đồng khám nghiệm và chính quyền địa 
phương... 

Xuất phát từ tính nhân đạo, nhân văn, điều này thể hiện rất rõ là sự kiên trì gửi thư, 
tuyên truyền của cơ quan chức năng ban ngành của tỉnh tới các đối tượng ra đầu thú để được 
hưởng sự khoan hồng của Nhà nước. Chia sẻ thêm về điều này, Đại tá Phùng Tiến Triển cho 
biết: Người thân của các đối tượng ma túy hoàn toàn không hợp tác với lực lượng chức năng. 
Họ xóa số điện thoại của con trai, con dâu trong máy. Tuy vậy, chúng tôi vẫn kiên trì đưa mẹ 
của các đối tượng vào ôtô đặc chủng an toàn, dùng loa công suất lớn cho họ vận động con 
em mình ra đầu thú. Chúng tôi ở đó nghe rất rõ, họ kêu gào: “Con ơi ra đi, con không ra thì 
con chết mẹ cũng như cái xác không hồn rồi mẹ cũng bệnh mà chết”... Nghe lời tận tâm can 
của các bậc làm cha làm mẹ ấy, bản thân mình sởn gai ốc nhưng vẫn không đủ sức thuyết 
phục các đối tượng. 

KHÔNG CÓ CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CÔNG AN… BỊ THƯƠNG VONG 

Đại tá Phùng Tiến Triển khẳng định không có cán bộ, chiến sỹ công an hoặc cán bộ 
cấp ủy, chính quyền, các lực lượng làm nhiệm vụ bị thương trong khi phá án. Các thông tin 
có người thương vong là không chính xác... 

Chia sẻ những trăn trở về vấn đề “hậu” Lóng Luông sau khi chặt đứt các mắt xích ma 
túy là đối tượng Tuân và Thuận, Đại tá Phùng Tiến Triển cho biết: “Chúng tôi đã chặn được 
Tráng A Tàng, chặn được các toán vũ trang... Nhưng nếu có kẻ thay thế các mắt xích này 
hoạt động trở lại, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết triệt xóa, 
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”. 

Công an tỉnh Sơn La sẽ thực hiện xử lý và kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú. 
Công an tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện theo Thông báo 71 (về 
chính sách giảm án, hưởng khoan hồng cho đối tượng phạm tội đầu thú...). Song song với 
đó, công an tỉnh cũng sẽ đề nghị tỉnh đầu tư, có giải pháp đồng bộ để phát triển địa phương; 
tạo môi trường lành mạnh, chuyển hóa mục tiêu càng sớm càng tốt, làm sao trên địa bàn 
không còn ma túy; làm hình ảnh ma túy và tội phạm ma túy tránh xa người dân, hướng thiện 
cho người dân... 
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Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn bản Tà Dê, Lũng Xá, xã Lóng Luông, Đại tá 
Phùng Tiến Triển cho biết, đến thời điểm hiện tại, các phóng viên có thể vào bình thường, 
không khí người dân vui mừng, phấn khởi…”. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án 
hình sự nhóm tội phạm về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện 
kỹ thuật quân sự và chống người thi hành công vụ. Trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La 
tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ổn định tình hình 
tư tưởng cho quần chúng nhân dân tại hai bản Lũng Xá, Tà Dê. Tiếp tục vận động, truy bắt 
đối tượng truy nã tại địa bàn xã Lóng Luông; trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, vận động 
các đối tượng còn lại ra đầu thú. Tại buổi họp báo, Đại tá Phùng Tiến Triển cũng đã trả lời 
các câu hỏi liên quan đến vụ án như nguồn gốc số vũ khí, việc xử lý số gỗ thu được tại hiện 
trường. Trong đó, trả lời về việc thu được 2 két sắt tại nhà của Nguyễn Văn Tuân, Đại tá 
Phùng Tiến Triển cho biết, két sắt thứ nhất thu được ít tiền; còn két sắt thứ hai (dạng tủ sắt) 
thu sau, trong chỉ chứa vũ khí và đạn. Đấu tranh thành công 2 chuyên án trên có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, sẽ làm thay đổi cục diện, tạo thuận lợi cho việc chuyển hóa địa bàn trọng 
điểm, phức tạp với nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy nhức nhối nhiều 
năm qua tại Lóng Luông trong thời gian tới. 
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14. Trà My. KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM TẠI “ĐẠI BẢN DOANH 
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29/6/2018.- Số 3707.- Tr.11. 
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16. NPV. NƠI ẨN NÁU CỦA ÔNG TRÙM MA TÚY BỊ TIÊU DIỆT Ở LÓNG 
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DIỆT / Nguyễn Hoàn // Tiền phong.- Ngày 30/6/2018.- Số 181.- Tr.11. 
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25. Thái Bình. THÚ CHƠI KHÁC NGƯỜI CỦA TRÙM MA TÚY KHÉT TIẾNG 
VỪA BỊ TIÊU DIỆT Ở LÓNG LUÔNG / Thái Bình // Tuổi trẻ và đời sống.- Ngày 
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26. Nguyễn Hoàn. VỤ PHÁ SÀO HUYỆT TRÙM MA TÚY SƠN LA: “ĐÃ CHẶN ĐỨNG CÁC 
TOÁN VŨ TRANG NƯỚC NGOÀI” / Nguyễn Hoàn, Xuân Ân // Tiền phong.- Ngày 
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27. Vũ Tuấn. TRIỆT PHÁ 2 TRÙM MA TÚY LÓNG LUÔNG: KHÔNG ĐỂ TỘI PHẠM TRỞ 
LẠI LÓNG LUÔNG / Vũ Tuấn // Tuổi trẻ.- Ngày 04/7/2018.- Số 177.- Tr.5. 
 

Kế hoạch triệt phá hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận 
được lập từ sáu tháng trước, vừa kiểm soát các tuyến đường để cắt “nguồn cung” và 
“nguồn cầu” ma túy, vừa vận động để những người này đầu thú... 

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo toàn cảnh triệt hạ các băng nhóm ma túy 
tại Lóng Luông. Theo Công an tỉnh Sơn La, vùng Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) và 
Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình) được gọi là “chảo lửa” về ma túy. Những 
đối tượng cộm cán, những ông trùm khét tiếng luôn chọn nơi đây làm nơi trú ẩn, trung 
chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và tái xuất sang nước thứ 3. 

KHỞI ĐỘNG TỪ 6 THÁNG TRƯỚC 

Đại tá Phùng Tiến Triển - Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La - cho hay từ năm 2003 
đến nay, bình quân mỗi năm Công an tỉnh Sơn La triệt phá hàng nghìn vụ liên quan đến ma 
túy, tiêu hủy hàng tạ heroin, nhựa thuốc phiện... mà “nóng” nhất vẫn xuất phát từ khu vực 
Lóng Luông. Điều đáng nói, cứ đối tượng này bị bắt sẽ có đối tượng khác xuất hiện, đường 
dây này bị triệt phá lại có đường dây khác hình thành. 

Vụ án chấn động trong thời gian vừa qua là bắt ông trùm Tàng “Keangnam” (Tráng A 
Tàng) và đồng bọn. Đường dây xuyên Quốc gia của Tráng A Tàng đã vận chuyển, mua bán 
trót lọt trên 1.800 bánh heroin. Thủ đoạn của Tàng là dùng chính những đồng tiền từ buôn 
ma túy để gây thanh thế, mua chuộc các đối tượng khác phạm tội và mua chuộc cả những 
người dân nghèo tham gia vào đường dây. 

Trong thời gian Tàng “Keangnam” đang bị theo dõi, điều tra thì hai đối tượng Nguyễn 
Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận chưa “có số má”. Cả hai lén lút hoạt động, lấy Lóng 
Luông làm “đại bản doanh”, lôi kéo các đối tượng phạm tội, trốn truy nã khác về tham gia 
vào đường dây, sẵn sàng “tử thủ”, dùng vũ khí nóng chống lại cơ quan chức năng. 

Theo Công an tỉnh Sơn La, vấn đề chưa triệt phá ổ nhóm này sớm là vì hai lý do: Một 
là ưu tiên tập trung giải quyết các toán vũ trang - thực chất là tội phạm quốc tế trước và hai 
là “dân chưa phải của ta, chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc”. 

Trong hai năm qua, sau khi triệt phá đường dây của Tàng “Keangnam”, các toán vũ 
trang hoạt động mạnh. Có toán lên tới 58 người, trang bị vũ khí, lợi dụng địa hình vận 
chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào địa bàn. Việc giải quyết các toán này rất khó khăn vì 
một số lý do về quy định quốc tế và đảm bảo an toàn cho các lực lượng khác và nhân dân 
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trong vùng. Sau gần hai năm, các toán vũ trang cơ bản được giải quyết thì thanh thế của hai 
đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận lớn mạnh nhanh chóng. 

Kế hoạch triệt phá các ổ nhóm này, ban chuyên án đã triển khai trong nửa năm. Vừa 
bao vây, kiểm soát các tuyến đường để cắt “nguồn cung” và “nguồn cầu”, vừa vận động, 
tuyên truyền để các đối tượng đầu thú, tránh thương vong cho những người khác. 

Ông Phùng Tiến Triển cho biết thêm bản thân cán bộ địa phương và những người dân 
trong khu vực chưa thực sự đồng tình, phối hợp với lực lượng công an vì nhiều lý do. Trong 
đó có việc người nhà của họ cũng liên quan đến tội phạm ma túy. Họ không muốn người 
thân của họ bị bắt, bị xử lý. Vì vậy, khi “dân là của ta”, thời cơ đã chín thì ban chuyên án 
mới quyết định đánh án. 

KHÔNG ĐỂ TRÙM MA TÚY “XƯNG HÙNG XƯNG BÁ” 

Đó là quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Sơn La đặt ra. Theo quan điểm của lãnh 
đạo Công an tỉnh Sơn La, kinh nghiệm trong xử lý vụ Tàng “Keangnam”, các toán vũ trang 
và triệt phá thành công các tụ điểm của Tuân, Thuận vừa qua là tiền đề để lực lượng công an, 
biên phòng dập tắt ngay những động thái khác thường. Hiện tại Lóng Luông đã an toàn, lực 
lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Đồng thời, 
tiếp tục vận động 31 đối tượng khác đang lẩn trốn trong vùng ra đầu thú. 

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La Phùng Tiến Triển, Công an tỉnh đã xin ý 
kiến của Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Công an cho các đối tượng đang lẩn trốn hưởng các 
chính sách khoan hồng. Nếu ra đầu thú, các đối tượng này sẽ không bị bắt mà được trở về 
với gia đình, giao cho chính quyền địa phương quản lý, cảm hóa, giáo dục. 

Vấn đề trước mắt là chuyển giao địa bàn, phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, không 
để các đối tượng khác trốn sang Mai Châu tiếp tục trở lại gây dựng “căn cứ địa” ở Lóng 
Luông. 

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN ĐỂ TRÁNH XA MA TÚY 

Người dân Lóng Luông vừa thoát khỏi nỗi ám ảnh của hai tên trùm khét tiếng, manh 
động sẵn sàng nổ súng đe dọa cuộc sống của họ mấy năm qua. Lòng dân đang là cơ hội để 
Lóng Luông không còn là điểm nóng và tiến tới đoạn tuyệt ma túy. 

Giải pháp căn cơ mà Sơn La đưa ra là nâng cao đời sống của người dân, để họ có cuộc 
sống ổn định, ấm no, tránh xa ma túy. Trước mắt là hỗ trợ giống, vốn, tiếp tục đầu tư cơ sở 
hạ tầng, tạo điều kiện để người dân Lóng Luông phát triển kinh tế. Tiềm năng lớn ở Lóng 
Luông chính là du lịch. Đây cũng là ngành “công nghiệp không khói” mà Sơn La tập trung 
phát triển ở vùng trọng điểm này. Mặt khác, tỉnh tiếp tục củng cố hệ thống chính quyền cơ 
sở, vận động nhân dân, phối hợp tốt trong quản lý địa bàn. 
 

28. Thuần Việt. TRƯỞNG BẢN KHÓC, TỪ CHỐI NHẬM CHỨC VÌ… SỨC ÉP / 
Thuần Việt // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/7/2018.- Số 159.- Tr.6. 
 

Sau vụ đột kích của lực lượng chức năng vào “thủ phủ ma túy” - bản Tà Dê (xã 
Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), người dân và cán bộ nơi đây mới thở phào 
nhẹ nhõm. 

TRÙM MA TÚY VÁC SÚNG ĐẾN NHÀ HỎI THĂM 

Mùi thuốc súng vẫn còn khét lẹt ở bản nhưng ông Giàng A Tú (1974, nguyên Trưởng 
bản Tà Dê) cảm thấy thật nhẹ nhõm, ông Tú đã từng 15 năm làm trưởng bản ở vùng đất 
“nóng” này. Ma túy đã biến cái bản này thành nơi chất chứa những khổ đau, chứ không hề 
mang lại sự êm ấm. “Người ta cứ bảo bản này tiêu toàn tiền “đô”, nhưng sự thực bà con sống 
rất khổ. Các trùm ma túy biến nơi này thành tụ điểm ma túy rồi bao hệ lụy đã xảy ra ở vùng 
đất này. Bao người dân bản đã bị tử hình, bị truy nã, tù tội...” - ông Tú buồn rầu nói. 

Trong ký ức của cựu Trưởng bản Tà Dê, suốt 15 năm (2001 - 2016) là chuỗi ngày 
căng thẳng và tìm cách đối phó sao cho gia đình và mình được yên thân trước sức ép của các 
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ông trùm ma túy. Ông Tú kể, từ một vài trai bản tham gia vào đường dây buôn bán ma túy, 
dần dần đám người này dẫn theo các đối tượng khác. Chúng được trang bị súng ống đầy đủ. 
Tay nào cũng có “máu mặt”, sẵn sàng xả súng vào bất cứ ai nếu như chúng phát hiện những 
dấu hiệu bất thường. Ngày ngày chúng áp chế làm người dân bị tê liệt ý chí phản kháng. 

Bản thân ông Tú cũng rơi vào tình trạng như vậy. Đặc biệt là từ khi 2 ông trùm ma túy 
Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (năm 2011) về mua đất của dân và dựng nhà 
sinh sống ở nơi này, không khí trong bản càng ngột ngạt hơn. Chúng thường xuyên mang 
súng, lựu đạn đi qua nhà ông với khuôn mặt hầm hè. Ông Tú và người dân phải sống chung 
với việc đó. 

Những “công dân” không phải là người Mông ăn chơi thác loạn, tự cho mình quyền 
sống ngoài vòng pháp luật. Chính quyền xã cũng biết tình hình bất ổn ở bản Tà Dê, nhưng 
mọi người đều phải học cách im lặng. Nắm được điểm yếu đó, các ông trùm ma túy càng tác 
oai tác quái. Mỗi khi chúng phát hiện ra điều gì bất thường, chúng dùng súng bắn chỉ thiên 
cả tràng dài để thị uy. 

MONG BÌNH YÊN Ở LẠI 

Trong cuộc bầu Trưởng bản Tà Dê vào cuối năm 2016, ông Tú tiếp tục được bà con 
bầu làm trưởng bản. Ông Tú rất biết ơn bà con đã tín nhiệm mình, nhưng ông đã khóc trước 
người dân và đứng lên xin bà con cho thôi không làm. 

“Quả thực tôi chịu nhiều sức ép. Tôi cũng muốn mình được thảnh thơi, chứ ai đời mỗi 
khi đi ra khỏi bản về, các trùm ma túy lại vác súng đến nhà. Tôi sống ở quê nhà mà cứ nơm 
nớp lo sợ” - ông Tú thở dài. Từ năm 2017 đến giờ, ông Tú không giữ chức trưởng bản nữa. 
Anh Sồng A Tồng (sinh năm 1992) thay ông Tú làm trưởng bản. Giờ đây, khi lô cốt ma túy 
bị dẹp bỏ, các tội phạm ma túy bị tiêu diệt và bị bắt, ông Tú và gia đình mới có được giấc 
ngủ ngon. 

Nhà anh Giàng A Chồng - Phó Công an xã Lóng Luông cũng ở trong bản Tà Dê. 
Cũng giống như ông Tú, anh Chồng cũng luôn nơm nớp lo sợ trước họng súng của các trùm 
ma túy. Bản thân anh Chồng đã trải qua những ngày tháng lo âu và căng thẳng khi trùm ma 
túy Tuân và Thuận mua đất xây nhà tại bản. Các “đệ tử” của 2 ông trùm ma túy bồng súng 
ngồi sau thùng xe bán tải, thường xuyên lượn qua nhà anh Chồng. Chúng đi lại như thế như 
để nhắc nhở anh Chồng “muốn sống thì im cái miệng lại, không thì bọn tao cho nổ tung cái 
nhà của mày”. 

Trước sự đe dọa của các ông trùm ma túy, anh Chồng có lúc cũng đã có ý định xin 
thôi không tham gia công an xã. Cán bộ xã phải động viên rất nhiều, anh Chồng mới vượt 
qua được sức ép và bảo toàn được sự an toàn cho mình và gia đình. Sau khi lực lượng chức 
năng triệt phá “thủ phủ ma túy”, anh Chồng mong mỏi bình yên sẽ ở lại với đất này.  
 

29. T. Vy. NGÀY MỚI Ở BẢN TÀ DÊ / T. Vy // Công an nhân dân.- Ngày 06/7/2018.- 
Số 4727.- Tr.3. 
 

Chúng tôi quay trở lại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ sau ngày Công 
an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, của cấp 
ủy, chính quyền địa phương đấu tranh thành công 2 chuyên án truy bắt 2 đối tượng 
truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. 
Không khí phấn khởi, giờ đây bà con đang dần ổn định đời sống, tập trung lao động 
sản xuất, mọi người đều đã có thể yên tâm đi nương rẫy, đi lại thoải mái qua hai bản 
mà không còn lo ngại như trước đó...  

Với diện tính tự nhiên hơn 53km2, cách biên giới Việt - Lào 15km, tại xã vùng cao 
Lóng Luông, huyện Vân Hồ hiện có 11 bản, tổng dân số trên 1.100 hộ, trên 5.200 nhân khẩu, 
trong đó đồng bào Mông chiếm trên 87%, nhiều người có mối quan hệ họ hàng, thân tộc bên 
kia biên giới. Lóng Luông có 31 đối tượng truy nã về tội ma túy, 134 người nghiện ma túy, 
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72 đối tượng đang thi hành án tại các trại cải tạo... Từ những đặc điểm trên không hề khó 
hiểu khi tại sao Lóng Luông được coi là “chảo lửa”, địa bàn phức tạp bậc nhất về ma túy so 
với các địa bàn khác trong tỉnh và của nước ta. Đây còn được ví như một trong những “bong 
ke” của tội phạm ma túy ở vùng Tây Bắc. 

Vượt qua con đường quanh co, uốn lượn vách núi, được bao bọc bởi những cánh rừng 
già một quãng đường dài chừng 12km từ Quốc lộ 6, chúng tôi tới bản Tà Dê trong ánh nắng 
vàng nhẹ cuối chiều. Ở đây, thời điểm này những nương ngô xanh tươi mơn mởn đang trổ 
bông cao ngất, dưới chân đồi vườn chanh leo sai trĩu quả. Trên con đường độc đạo mới được 
tu sửa vào bản, người dân đi lại nhiều hơn, phụ nữ người Mông tập trung thành từng nhóm 5, 
7 người, vừa địu con vừa cùng nhau đan áo, thêu thùa nói cười vui vẻ. Hai bên đường bà con 
giúp nhau làm vườn, bọn trẻ con tụ tập đá bóng, thong thả dắt trâu, bò về nhà. Bản Tà Dê 
trong ánh nắng dịu cuối chiều hôm nay thật khác lạ, thật bình yên! 

Theo chân cán bộ Công an huyện Vân Hồ, chúng tôi tới thăm một số nhà dân trên địa 
bàn. Vừa tới điểm trường Lũng Xá, Tà Dê (thuộc Trường Tiểu học Lóng Luông), chúng tôi 
bắt gặp các tổ công tác của công an huyện, công an xã và một số đơn vị chức năng đang tiếp 
xúc với từng hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh hàng hóa để ổn định tình hình, quản lý nhân 
khẩu, hộ khẩu, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thiếu tá 
Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết, các đơn vị công an huyện 
tăng cường phối hợp với các đơn vị trên địa bàn xã, bản triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ 
ngay sau khi chuyên án đấu tranh hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thành công. Sự 
xuất hiện của lực lượng công an và các ban, ngành chức năng cùng với sự đồng lòng xây 
dựng phong trào an ninh của người dân chắc chắn sẽ giúp tình hình an ninh trật tự trên địa 
bàn ổn định. 

Chỉ tay về phía những đoạn đường vừa đi, mới được tôn cao, xe ôtô có thể dễ dàng đi 
lại, Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt cho biết: Trước đó, con đường khá nhỏ, gồ ghề, hiểm trở, đi 
lại rất khó khăn, chỉ có thể dùng phương tiện xe máy để vào bản được. Cũng chính vì địa 
hình như vậy nên các đối tượng truy nã mới lợi dụng làm nơi cư trú, xây dựng, gia cố nhà 
cửa, lắp đặt nhiều camera theo dõi, hầm trú ngụ, ngang nhiên vác súng AK và chó dữ đi lại 
quanh các khu vực gần đó. Điều này khiến công an trong quá trình tiếp cận nhà các đối 
tượng gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi được các ban ngành quan tâm, con đường dân sinh 
được mở rộng, cùng với công tác dân vận tốt đã hỗ trợ rất nhiều, góp phần vào thành công 
chuyên án... 

Sau khi chuyên án đấu tranh thành công, tại “đại bản doanh” đối tượng truy nã nguy 
hiểm Nguyễn Thanh Tuân đã bị san phẳng. Chuỗi lô cốt kiên cố nằm sát bìa rừng có đường 
hầm, tường bê tông, hàng rào dây thép gai bao quanh giờ chỉ còn là đống đổ nát. Một số 
người dân xách bao tải lui tới, nhặt nhạnh, bê vác sắt vụn sót lại. Từ khi hai “ông trùm” này 
bị tiêu diệt, người dân đi qua lại nhiều hơn, họ không còn bị những ánh mắt dò xét hay 
những đối tượng lăm lăm súng phi xe máy đuổi theo đe dọa... 

Vui vẻ ngắm nhìn đám trẻ con ở bản Tà Dê tung tăng chạy nhảy chơi đùa trên sàn 
nhà, anh Giàng A Sòng (25 tuổi) cho biết, trước đây, người dân đi lại qua gần nhà của các 
trùm ma túy rất lo sợ vì có thể bị đàn em của Tuân, Thuận đi xe máy lăm lăm súng áp sát, 
thăm dò, đe dọa. Từ lâu, nếu có việc phải đi qua đó, anh đều cố gắng qua thật nhanh và tuyệt 
đối không quay ngang dọc nhìn ngó vào nhà. “Giờ đây người dân có thể tự do đi lại cả ngày 
lẫn đêm, không còn phải e dè lo ngại nữa rồi, phấn khởi lắm” - anh Sòng vui mừng chia sẻ. 

Cách nhà Tuân chừng hơn 300m, vợ chồng anh Giàng A Thái đang cùng vợ vui vẻ 
làm vườn. Chia sẻ với chúng tôi, anh Thái cho biết, ngày 26/6, anh được chính quyền địa 
phương thông báo nhanh chóng di tản đến nơi an toàn vì lực lượng chức năng sẽ tấn công 
đánh bắt các trùm ma túy đang lẩn trốn trong bản. “3 ngày sau, biết tin các đồng chí công an 
vào đây triệt phá xong, được trở về nhà, chúng tôi vui mừng lắm. Từ giờ người dân ở bản có 
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thể yên tâm sinh sống, đi làm nương rẫy, rất phấn khởi và cảm ơn cán bộ nhiều…”, anh Thái 
bày tỏ. 

Được biết, khi lực lượng công an bắt đầu triệt phá “boong ke” ma túy này, anh Sồng 
A Tồng, Trưởng bản Tà Dê được giao nhiệm vụ vận động nhân dân sơ tán ra nơi an toàn. 
Tiếp chúng tôi tại nhà, anh bảo, nhiều người dân mỗi khi bản tổ chức họp đều có ý kiến đẩy 
đuổi không cho các đối tượng ở đây vì sợ xuất hiện của các đối tượng khiến cuộc sống người 
dân đảo lộn, ban ngày đi làm hay ban đêm có việc qua nhà rất hay bị nhóm đối tượng ngăn 
chặn. Đã từng có người đàn ông ở bản đi từ trên nương đối diện với nhà Tuân xuống đường 
và ngay lập tức bị một đối tượng đàn em của hắn cầm súng đi theo đe dọa... “Giờ bình yên 
đã trở lại rồi, chúng tôi rất phấn khởi, bà con rất tin tưởng vào chủ trương chính sách pháp 
luật của Nhà nước...” - anh Tồng chia sẻ. 

Chúng tôi rời bản Lũng Xá, Tà Dê khi trời tối mịt, những ngôi nhà sàn bắt đầu chìm 
trong làn sương mờ ảo, ánh đèn lấp lánh tỏa ra như những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu dần 
lịm đi. Đâu đó, trước hiên nhà, dưới ánh đèn le lói xuyên qua các khe cửa gỗ, các em nhỏ 
đồng bào người Mông vẫn đang vui đùa, cất tiếng hát lanh lảnh, chúng át đi nỗi lo lắng, trăn 
trở của các cán bộ, chiến sỹ công an địa bàn, cho các anh thêm động lực, quyết tâm để 
chuyển hóa địa bàn, vì một tương lai không xa, bản có thể sẽ phát triển mạnh về du lịch, nói 
không với ma túy... 

Ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, huyện sẽ 
tiếp tục quan tâm, xây dựng thêm nhiều phương án để bà con nhân dân bản Tà Dê và bản 
Lũng Xá phát triển ổn định kinh tế. Hiện, huyện đang đề xuất mô hình nhân rộng, phát triển 
cây bơ, để các hộ có điều kiện thay đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế trên 
địa bàn. Dẫu biết còn nhiều khó khăn phía trước, song các ban ngành chức năng cùng nhân 
dân xã Lóng Luông, nhất là bản Tà Dê, bản Lũng Xá sẽ tập trung phấn đấu, xây dựng bản 
làng văn minh, giàu đẹp... 

 




