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01. PV. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ 
HỘI NHẬP / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 5/2018.- Tr.46-47. 
 

Mường La là huyện nghèo của tỉnh Sơn La, tình hình bệnh tật của người dân trên địa 
bàn huyện khá phức tạp. Các bệnh mãn tính ngày càng gia tăng, nhất là bệnh tăng huyết áp 
và một số bệnh khác như tiểu đường, gút, ung thư.... đặc biệt, tỷ lệ người dân mắc bệnh tim 
mạch ngày càng nhiều. 

Những năm qua, để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân, 
quyết tâm thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện 
Đa khoa huyện Mường La đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, 
của tỉnh trong lĩnh vực hoạt động; kiện toàn tổ chức bộ máy; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm 
trang thiết bị; xây dựng tốt quy trình khám, chữa bệnh; thực hiện nghiêm việc cung ứng 
thuốc và vật tư y tế theo quy định; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng 
cao y đức cho cán bộ y tế; triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt 12 điều y đức và quy tắc ứng xử, kỹ năng 
giao tiếp của Bộ Y tế ban hành. Bên cạnh đó, bệnh viện còn đẩy mạnh công tác cải cách thủ 
tục hành chính, tiếp tục cải tiến việc kiểm soát thủ tục hành chính, giám định bảo hiểm y tế 
để đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động, thành lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ, nhằm tiếp nhận, xử lý các ý 
kiến phản ánh của người bệnh về chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; đồng thời duy trì, 
củng cố hòm thư góp ý, làm cơ sở chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong và tinh thần thái độ 
phục vụ nhân dân của cán bộ y tế. Trong khâu đón tiếp người bệnh, bệnh viện chú trọng đổi 
mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhờ đó, hoạt động 
khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La đã có những chuyển biến tích 
cực. Công tác khám, điều trị đạt kết quả cao, thời gian thực hiện quy trình tiếp nhận bệnh 
nhân, khám, chỉ định cấp cứu được rút ngắn tối đa. Một số kỹ thuật lâm sàng và cận lâm 
sàng được triển khai hiệu quả. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh nặng, nguy kịch đã được các y, 
bác sỹ của bệnh viện cứu sống, qua đó khẳng định được chất lượng chuyên môn và tạo uy tín 
cho bệnh viện. Năm 2017, bệnh viện đã đạt 82/83 chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu chất lượng bệnh 
viện. 

Trong bối cảnh tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh 
viện theo quy định của Chính phủ, đòi hỏi các bệnh viện phải liên tục đổi mới và nâng cao 
chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La 
cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng bệnh viện như: Sắp xếp, bố 
trí các khoa phòng hợp lý, bố trí một khu vực riêng để đón tiếp, hướng dẫn bệnh nhân làm 
thủ tục; cải tạo và nâng cấp khu vực chờ khám tại các khoa, đảm bảo có đủ ghế ngồi, nước 
uống, tranh ảnh, tờ rơi hướng dẫn phòng bệnh; tăng cường công tác an ninh trong bệnh viện, 
đảm bảo sự riêng tư khi khám bệnh. Cùng với đó, bệnh viện cũng thực hiện tốt quy chế 
chuyên môn theo quy định, phác đồ của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều trị. 
Đồng thời, bệnh viện cũng thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh, quan tâm đến các đối 
tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi... 

Song song với đó, bệnh viện đã trang bị và đưa vào sử dụng nhiều trang thiết bị hiện 
đại như: Máy siêu âm tim, hệ thống Xquang kỹ thuật số, máy xét nghiệm... giúp bệnh viện 
triển khai và làm chủ được nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị, tạo điều kiện để người 
bệnh được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến cơ sở mà không phải chuyển 
lên tuyến trên. Ngoài ra, bệnh viện còn thường xuyên cử cán bộ y, bác sỹ đi học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, tận dụng hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 của 
Bộ Y tế, để tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các phác đồ điều trị, các kỹ thuật mới do bệnh 
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viện tuyến trên chuyển giao, từ đó từng bước nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị của 
bệnh viện.  
 

02. Đặng Quang Hưng. NGÀNH THUẾ SƠN LA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM 
VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC / Đặng Quang Hưng // Tạp chí Con số và Sự 
kiện.- Tháng 5/2018.- Tr.47-48. 
 

Với chức năng, nhiệm vụ là tổ chức, thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và 
các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhiều năm qua, Cục Thuế tỉnh 
Sơn La đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được 
giao: Chất lượng công tác thu ngân sách cơ bản được nâng cao; số thu ngân sách Nhà nước 
luôn tăng cao qua các năm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách địa 
phương, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh. 

Hoạt động tại địa bàn của tỉnh miền núi, với xuất phát điểm nền kinh tế chủ yếu là tự 
cấp, tự túc, đời sống của đại bộ phận dân cư còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, 
không có các ngành kinh tế thế mạnh nên nguồn thu ở Sơn La rất nhỏ lẻ, rải rác... Mặt khác, 
nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng ngừng hoạt động, giải thể, phá sản không có khả 
năng thanh toán tiền nợ thuế cùng với việc thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ về thuế 
cho doanh nghiệp đã làm giảm đáng kể nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Tuy nhiên, vượt 
lên những khó khăn, thách thức, Cục Thuế đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành 
các văn bản chỉ đạo quản lý, khai thác các nguồn thu và quy chế phối hợp trong công tác thu 
ngân sách từ tỉnh đến cơ sở; thành lập các tổ công tác thu nợ thuế, tăng cường công tác 
thanh, kiểm tra. Bên cạnh đó là hàng loạt các giải pháp như: Phân tích đánh giá theo từng 
khu vực, sắc thuế để có giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý, khai thác nguồn thu; thường xuyên 
phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua việc cấp giấy phép doanh nghiệp nắm bắt các 
doanh nghiệp mới hoạt động để đưa vào quản lý thu thuế; phối hợp với công an, Sở Công 
thương, Chi cục Quản lý thị trường để quản lý thuế và chống gian lận thương mại. Phối hợp 
Sở Tài nguyên và Môi trường nắm bắt tình hình khai thác các khoản thu từ đất; phối hợp với 
các cơ quan hữu quan quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu qua hình thức dán 
tem tại các cột bơm. Ngoài ra, Cục Thuế còn tổ chức ký cam kết thi đua giữa các đơn vị 
trong ngành nhằm nhân rộng gương điển hình tiên tiến và phát huy sáng kiến của tập thể và 
cá nhân trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quản lý bồi dưỡng và khai thác nguồn 
thu. Do đó, hoạt động thu ngân sách ngày càng được nâng cao, không để xảy ra tình trạng 
khiếu kiện về thuế, các tiêu cực trong quản lý thu thuế. Đại đa số các tổ chức, cá nhân đã 
đồng thuận với cơ quan thuế, luôn tự giác chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách 
Nhà nước. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua 
luôn đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính và nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Dấu ấn đầu 
tiên là năm 2010, ngành Thuế tỉnh Sơn La gia nhập Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng; tiếp đó, năm 
2013 Cục Thuế Sơn La vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba với số thu 
ngân sách Nhà nước cán mốc 2.000 tỷ đồng; năm 2014, là đơn vị đứng thứ 4 về tỷ lệ hoàn 
thành vượt dự toán so với ngành Thuế cả nước với con số 2.900 tỷ đồng; năm 2016, số thu 
ngân sách Nhà nước tiếp tục cán mốc 4.000 tỷ đồng và đến năm 2017, là con số đầy ấn 
tượng 4.500 tỷ đồng. 

Với phương châm lấy “sự hài lòng của người nộp thuế làm mục tiêu phấn đấu để nâng 
cao chất lượng phục vụ”, Cục Thuế Sơn La đã tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thuế. Điển hình là thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà, gây khó 
khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn thời gian tiếp nhận, trả kết quả theo quy trình ISO 
9001:2008; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuế và các biểu mẫu, hồ sơ tại cơ 
quan thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện tốt công tác giải quyết các 
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thủ tục hành chính thuế tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, bộ phận “một cửa” của cơ 
quan thuế và “một cửa liên thông” với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 100% trong 
tổng số hồ sơ tiếp nhận. Triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý thuế. Đến nay đã có 100% các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh đăng 
ký thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet, trên 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện 
tử và triển khai hoàn thuế điện tử. Cục Thuế còn thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của 
người nộp thuế thông qua việc phát phiếu thăm dò, kết quả, tỷ lệ doanh nghiệp được hỏi hài 
lòng với cải cách của cơ quan thuế là hơn 90%. 

Xuất phát từ quan điểm: “Công tác tuyên truyền là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và tác động 
không nhỏ tới việc hoàn thành dự toán của đơn vị”, những năm qua công tác tuyên truyền 
không chỉ được đẩy mạnh mà còn thường xuyên được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. 
Từ năm 2018, Cục Thuế đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mở chuyên mục “Diễn 
đàn doanh nghiệp về pháp luật thuế”; phối hợp với 5 cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh 
duy trì và phát triển chuyên mục “Thuế và cuộc sống” theo định kỳ mỗi tháng một chuyên 
mục. Song song với đó là việc thường xuyên tổ chức tập huấn chính sách thuế và đối thoại 
để kịp thời nắm bắt và giải đáp những vướng mắc cho người nộp thuế... Thông qua công tác 
tuyên truyền đã giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời chính sách pháp luật thuế, giảm thiểu 
những vi phạm và nâng cao ý thức tuân thủ trong thực hiện pháp luật thuế; tạo sự đồng thuận 
trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. 

Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, trong giai đoạn từ nay đến năm 
2020, Cục Thuế tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 5.000 tỷ 
đồng. Để đạt được mục tiêu này, Cục Thuế Sơn La đang tập trung triển khai thực hiện các 
giải pháp quan trọng đó là: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ tiền thuế và ban hành các biện 
pháp cưỡng chế nợ thuế; thực hiện tốt các chính sách miễn thuế, giảm thuế theo quy định, 
chú trọng cải cách các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; tăng cường thực hiện quy chế 
phối hợp với các ngành, đơn vị nhằm chống thất thu thuế; thực hiện công tác kiểm tra, kiểm 
soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không 
đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời... 
 

03. PV. NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA: ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC TOÀN DIỆN / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 5/2018.- Tr.49. 
 

Những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo Sơn La đã nỗ lực triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục - đào tạo, tạo chuyển 
biến tích cực trong công tác quản lý giáo dục, nền nếp, kỷ cương trường học, góp phần 
nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học. Nhờ đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La 
đã có những chuyển biến mạnh mẽ. 

Đổi thay rõ nét nhất là quy mô và mạng lưới trường, lớp, các ngành học, cấp học được 
sắp xếp, củng cố, phát triển hợp lý trên các địa bàn. Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 828 
trường và 14 trung tâm, 9.327 lớp học các cấp. Đặc biệt, công tác giáo dục dân tộc, vùng đặc 
biệt khó khăn được quan tâm sát sao. Toàn tỉnh, có 12 trường phổ thông dân tộc nội trú, 
trong đó có 9 trường đạt chuẩn Quốc gia, góp phần tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập 
cho mọi người. Bên cạnh đó, việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia cũng được đẩy 
mạnh phát triển. Tính đến hết học kỳ I năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 234 trường đạt 
chuẩn Quốc gia, đạt 28,3% và tăng 5,3% so với năm học 2016 - 2017. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường tiếp tục được đầu tư, đáp ứng yêu 
cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học. Số phòng học của giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được đầu tư nâng cấp và tăng qua các năm. 
Tính đến hết kỳ I năm học 2017 - 2018, tổng số phòng học của toàn tỉnh có trên 19 nghìn 
phòng, trong đó, xây dựng mới là 679 phòng. 
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Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng 
được nâng cao theo tinh thần đổi mới. Khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa 
nông thôn và thành thị dần được thu hẹp. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được củng cố, 
kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới trong quản lý và dạy học. 

Đặc biệt, chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng lên. Ở bậc giáo dục 
mầm non, tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt 99,9%, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo chương 
trình giáo dục mầm non. Ở bậc giáo dục phổ thông, tỷ lệ học sinh tiểu học đến trường đúng 
độ tuổi đạt 99,67%, tăng 0,87% so với kế hoạch, số học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 
63,3%, tăng 21,8% so với năm trước; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đến 
trường đúng độ tuổi đạt lần lượt là 97,5% và 70%. Bên cạnh đó, công tác phổ cập giáo dục - 
xóa mù chữ được đặc biệt chú trọng. Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 12/12 đơn vị cấp 
huyện, thành phố đạt chuẩn về phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu 
học, trung học cơ sở đạt và vượt chỉ tiêu, 100% huyện, thành phố duy trì chuẩn về phổ cập 
tiểu học. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm mở các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp sau khi biết 
chữ cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã, bản vùng sâu, vùng xa, đã mở 114 lớp xóa mù 
chữ cho trên 3,5 nghìn học viên. Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, thu 
hút các nguồn lực của xã hội, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đến sự phát triển giáo 
dục và đào tạo trên địa bàn. 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng 
đầu, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong thời 
gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ trọng 
tâm, đó là: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn 
kết giáo dục và đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục 
toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi 
nhọn; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công 
dân đối với xã hội, cộng đồng; tăng cường nề nếp, kỷ luật, kỷ cương trường học và nêu cao 
đạo đức nhà giáo. Tiếp tục thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống trường, lớp học; tăng 
cường các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; tập trung xây dựng 
trường đạt chuẩn Quốc gia; chăm lo đời sống, sinh hoạt ăn ở cho học sinh các trường nội trú, 
bán trú. Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục; nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác xóa 
mù chữ, chống tái mù chữ. 
 

04. Trần Thị Nguyên. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MAI SƠN HƯỚNG 
TỚI 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP / Trần Thị Nguyên // Tạp chí Con số và Sự kiện.- 
Tháng 5/2018.- Tr.50. 
 

Được thành lập từ năm 1969, sau gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường 
Trung học phổ thông Mai Sơn đã từng bước vươn lên tự khẳng định vị thế của mình trong 
ngành Giáo dục - Đào tạo của tỉnh Sơn La: Trở thành một trong những trường trung học phổ 
thông có quy mô lớn của tỉnh, là địa chỉ tin cậy thân thương của các phụ huynh, học sinh tại 
địa phương. 

Nhìn lại chặng đường gần 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy trò đã từng 
học tập và công tác tại đây đều cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào với bề dày thành tích đã 
đạt được của nhà trường. Nhớ lại những năm đầu mới thành lập, trường đã phải di chuyển 
qua 5 địa điểm và hầu hết đều tiếp nhận lại cơ sở vật chất của đơn vị trước. Cơ sở vật chất 
nghèo nàn lại hoạt động trong bối cảnh đất nước còn chiến tranh, đến thời kỳ cả nước 
chuyển mình đổi mới đã khiến cho việc dạy và học không ổn định và gặp nhiều khó khăn. 
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Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, thầy và trò Trường Trung học phổ thông Mai Sơn đã cùng 
nhau nỗ lực phấn đấu không ngừng, từng bước khắc phục khó khăn để dạy tốt, học tốt. Đến 
nay, trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, đảm bảo đầy đủ điều kiện cho việc dạy và 
học của nhà trường, với 32 phòng học và 12 phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 
ngày càng đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có năng lực sư phạm tốt và tinh thần trách nhiệm 
cao, chất lượng giảng dạy ngày càng nâng lên. Nhiều giáo viên của nhà trường được công 
nhận là giáo viên dạy giỏi và chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Trong số hơn 6 vạn học sinh các dân 
tộc được đào tạo tại trường, có nhiều người đã đỗ đạt và có học vị cao trong xã hội, được bổ 
nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, nhà 
trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005; Thủ 
tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2001; nhiều năm liền được tặng Bằng khen của 
UBND tỉnh và cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu các trường trung học phổ thông trong tỉnh... Đây 
là những thành quả rất đáng tự hào, là nền tảng vững chắc, tạo tiền đề để nhà trường tiếp tục 
vươn đến những tầm cao mới, khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các trường trung 
học phổ thông của tỉnh cũng như cả nước. 

Cùng với xu thế hội nhập và phát triển, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng 
dạy và học cho học sinh. Hàng năm, nhà trường luôn bám sát các chương trình, kế hoạch của 
Bộ cũng như Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh để kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức giảng dạy 
theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và phương pháp mới chương trình giáo dục của Bộ cho học 
sinh. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất tích cực thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo 
Thông tư 43 và 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, kịp thời có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên, đồng thời tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực 
của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, nhà trường còn tích 
cực khuyến khích giáo viên và học sinh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và 
học tập, tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương 
tiện nghe nhìn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; chú trọng liên hệ thực tế trong từng bài 
giảng phù hợp với nội dung từng bài học. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng và 
yếu kém ngày càng giảm dần. Năm học 2016 - 2017, trường có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, 
trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. 

Ngoài chú trọng công tác chuyên môn, nhà trường còn quan tâm đến việc rèn luyện kỹ 
năng cho học sinh. Với nội dung: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhà 
trường đã tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm 
thông qua các hình thức như: Câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương 
tác, tham quan dã ngoại, hội thi, hoạt động giao lưu, nhân đạo, tình nguyện, lao động công 
ích, sinh hoạt tập thể... Với các hình thức phong phú, đa dạng, các em học sinh được tham 
gia tiếp xúc thực tế đã phát huy được tính sáng tạo, tư duy tích cực thông qua việc phản biện, 
phân tích, nhận định, đánh giá... để chuyển hóa trải nghiệm thực tiễn thành giá trị, năng lực 
của bản thân, đồng thời biết chia sẻ và quan tâm tới mọi người xung quanh. 

Phát huy truyền thống đã đạt được trong gần 50 năm qua, tiếp nối những thành quả 
của các thế hệ đi trước, thầy và trò Trường Trung học phổ thông Mai Sơn đang không ngừng 
nỗ lực phấn đấu xây dựng trường trở thành trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh. 
 

05. Gia Linh. TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH SƠN LA TỪNG 
BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN / Gia Linh // Tạp chí 
Con số và Sự kiện.- Tháng 5/2018.- Tr.51. 
 

Được thành lập cách đây hơn 50 năm, từ một Trường Thiếu nhi dân tộc tỉnh Sơn 
La, đến nay Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La đã từng bước thay đổi và 
không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo dựng uy tín, khẳng định 
được vị thế vững chắc trong ngành Giáo dục của tỉnh và nước nhà. 
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Từ những năm đầu thành lập, trường hoạt động trong bộn bề khó khăn, song với 
phương châm “Tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu”, các thầy, cô giáo đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trong giảng dạy, hăng hái trong hoạt động phong trào, mẫu mực và giàu 
lòng nhân ái trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Nhiều thầy cô đã trở thành tấm gương 
sáng để học sinh noi theo, nhiều cán bộ phục vụ đã tận tụy, chu đáo với vai trò “chăm sóc 
nuôi dưỡng”, dành trọn tình yêu thương cho học sinh, coi các em như ruột thịt của mình. 

Với hơn 80 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong trường, 
nhiệm vụ được phân công là dạy học, giáo dục toàn diện học sinh và chăm sóc, nuôi dưỡng, 
quản lý học sinh nội trú. Hiện trường có hơn 600 học sinh thuộc 10 dân tộc theo học. Hầu 
hết các em đến từ vùng cao, vùng sâu, nơi có điều kiện sống khá khó khăn, chính vì vậy việc 
phối hợp quản lý và giáo dục giữa nhà trường, gia đình thường gặp nhiều hạn chế. Tuy 
nhiên, những năm qua các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 
Sơn La luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để làm tốt công tác giáo dục toàn diện cho học 
sinh. 

Theo đó, Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể trong trường 
đã thường xuyên củng cố và xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy được vai trò năng 
động, sáng tạo trong sự nghiệp quản lý và giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh nội trú. 
Nhờ có phương pháp giảng dạy phù hợp, hàng năm tỷ lệ học sinh giỏi và khá ở trường tăng 
lên rõ rệt. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của trường luôn đạt 100%; 
tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng hàng năm đều đạt trên 80%. 

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên luôn được nâng cao: 
100% đạt chuẩn trình độ đại học trở lên. Số lượng thạc sỹ tăng từ 5 người (chiếm 12,5%) 
năm học 2012 - 2013 lên 13 người (chiếm 29,5%) năm 2015 - 2016 và tăng lên gần 40% 
năm học 2016 - 2017. Số lượng giáo viên giỏi cấp tỉnh và giáo viên giỏi cấp cơ sở ngày càng 
tăng. 

Để làm được điều này nhà trường đã xây dựng hệ thống quản trị nội trú, hoạt động 
khá bài bản, tạo đột phá mới để phát triển. Đội ngũ giáo viên ngày càng đáp ứng đủ về số 
lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về đào tạo, đáp ứng được nhu cầu đổi mới giáo dục phổ 
thông. Đặc biệt, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tuyên 
truyền và giáo dục; tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sinh hoạt chuyên đề bổ 
trợ cho dạy và học; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia, lựa 
chọn và rèn luyện nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và năng khiếu cho học sinh để tham 
gia tốt các cuộc thi về chuyên môn, văn nghệ, thể dục thể thao. 

Ông Nguyễn Xuân Tuy, Hiệu trưởng trường cho biết: Do các em học sinh ở trường 
đều sống nội trú, xa gia đình nên nhà trường luôn chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện cho các em, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Cơ sở vật 
chất của trường cũng thường xuyên được tu sửa, cải tạo nâng cấp, góp phần xây dựng môi 
trường xanh sạch đẹp và tạo cảnh quan môi trường sống tốt cho học sinh học tập, vui chơi 
giải trí, đảm bảo cải thiện bữa ăn và cung cấp thực phẩm tươi, sạch cho bếp ăn học sinh. Đặc 
biệt với sự quan tâm, động viên kịp thời của các thầy cô đã giúp các em yên tâm học tập, gắn 
bó với trường, với bạn. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh toàn trường 
ngày càng được nâng cao theo đúng tiêu chí quan trọng mà nhà trường đang hướng tới. 
 

06. Trọng Nghĩa. BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN SƠN LA CHẶNG ĐƯỜNG 50 
NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN / Trọng Nghĩa // Tạp chí Con số và Sự kiện.- 
Tháng 5/2018.- Tr.53. 
 

Tiền thân là Bệnh viện Đông y Sơn La được thành lập năm 1968, Bệnh viện Y dược 
cổ truyền Sơn La là bệnh viện chuyên khoa hạng III, có nhiệm vụ khám chữa bệnh đa khoa 
bằng y dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị; tham mưu 
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cho ngành và chỉ đạo, đào tạo, bồi dưỡng về y học cổ truyền cho tuyến y tế cơ sở. Sau 50 
năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, bệnh viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, y bác 
sỹ, điều dưỡng không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn giàu y đức, thực hiện tốt lời dạy 
của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện, bác sỹ chuyên khoa II Cầm Thị 
Hương - Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La cho biết: Bệnh viện quy mô 120 
giường theo kế hoạch, nhưng đã có tới 268 giường thực kê, có 10 khoa, 5 phòng chức năng 
với tổng số 104 cán bộ, viên chức, người lao động. Những năm gần đây, bệnh viện đã tiếp 
nhận, đào tạo được 17 bác sỹ: 02 bác sỹ chuyên khoa cấp II, 10 bác sỹ chuyên khoa cấp I, 05 
bác sỹ y học cổ truyền, cùng nhiều dược sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... có trình độ đại học, 
cao đẳng. Các thế hệ thầy thuốc bệnh viện đang từng bước chiếm lĩnh thế mạnh của nền y 
học cổ truyền dân tộc sưu tầm, ứng dụng các bài thuốc hay, các vị thuốc quý, các kỹ thuật 
không dùng thuốc kết hợp với thuốc y học hiện đại để nâng cao hiệu quả điều trị. Hằng năm, 
bệnh viện cũng thường xuyên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và triển khai được 
trung bình từ 3 - 5 kỹ thuật chẩn đoán và điều trị mới. 

Bên cạnh đó, bệnh viện đã được đầu tư và đưa vào sử dụng có hiệu quả các trang thiết 
bị máy móc hiện đại phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị như: Máy xét nghiệm sinh 
hóa, máy xét nghiệm huyết học tự động, máy siêu âm màu, máy điện tim, máy đo lưu huyết 
não, máy đo mật độ xương, máy kéo giãn cột sống, máy chụp X.quang kỹ thuật số, máy nội 
soi tai mũi họng, nội soi tiêu hóa và một số máy móc để bào chế, sản xuất thuốc đông dược 
tại chỗ,... Nhờ vậy, bệnh viện luôn đảm bảo chất lượng khám và điều trị cho mọi đối tượng 
bệnh nhân. Riêng năm 2017, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh tại bệnh viện tăng 
cao. Tổng số lần khám bệnh thực tế gần 4,5 nghìn lượt, đạt 118% kế hoạch; tổng số bệnh 
nhân điều trị nội trú gần 2,65 nghìn lượt người, đạt 102% kế hoạch... Công suất sử dụng 
giường bệnh đạt 109%. 

Để hiện đại hóa quy trình khám chữa bệnh, bệnh viện đã lắp đặt hệ thống mạng nội 
bộ, phần mềm khám, chữa bệnh trong toàn bệnh viện và hệ thống rút số tự động phục vụ 
công tác khám, điều trị đảm bảo tính công bằng và tăng sự hài lòng của bệnh nhân. Bên cạnh 
đó, Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc 
chung tay chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân nghèo, vùng sâu, vùng xa, người có hoàn 
cảnh khó khăn. Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của bệnh viện luôn phát huy tính xung kích của 
thanh niên, thường xuyên tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc nhân đạo 
tại cộng đồng... 

Để không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, thời gian tới, Bệnh 
viện Y dược cổ truyền Sơn La sẽ tiếp tục kế thừa thế mạnh trong lĩnh vực y học cổ truyền; 
chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, y đức và 
năng lực cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ. Tăng cường nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác khám chữa bệnh. Thực hiện 
tốt các quy tắc ứng xử trong quá trình khám, chữa bệnh, vì người bệnh và sự phát triển bền 
vững của bệnh viện. 
 

07. Phạm Văn Chính. MỘC CHÂU: ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH 
TẾ CHỦ LỰC / Phạm Văn Chính // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 5/2018.- Tr.40-
41. 

 

Nằm ở vị trí đắc địa trên hành lang kinh tế Tây Bắc và tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu 
được coi là địa bàn động lực, là trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với những 
thế mạnh đặc biệt như: Địa hình cao nguyên rộng lớn, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn đới 
trong lành, hệ thực vật phong phú; có Quốc lộ 6 và 43 và có chung đường biên giới với Lào 
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dài 40,6km. Mộc Châu còn là vùng đất quy tụ nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp 
như động Sơn Mộc Hương, đồi Mộc Lỵ, bia Tây Tiến, thác Dải Yếm, đỉnh Phiêng Luông, 
các mỏ suối nước khoáng nóng, quần thể rừng thông, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha - 
Sốp Cộp, hồ nước nhân tạo... Là địa bàn cư trú của đa số người dân tộc thiểu số, Mộc Châu 
mang đậm nền văn hóa đa sắc tộc với những lễ hội truyền thống, phong tục tập quán đặc sắc, 
kho tàng văn hóa dân gian, nghệ thuật biểu diễn, nghề thủ công truyền thống, sản vật và văn 
hóa ẩm thực... Đây chính là những yếu tố cần và đủ để Mộc Châu đẩy mạnh phát triển các 
ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái. 

Xác định ưu tiên đẩy mạnh phát triển 2 ngành kinh tế mũi nhọn chủ lực đó là du lịch 
và nông nghiệp công nghệ cao, với chủ trương lấy du lịch tương hỗ cho phát triển nông 
nghiệp và ngược lại, những năm gần đây, Mộc Châu đã có sự bứt phá ngoạn mục và đạt 
được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch 
tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2012, tỷ trọng ngành nông nghiệp, 
công nghiệp, dịch vụ lần lượt là 32%, 46%, 21% thì đến năm 2017, tỷ trọng ngành nông 
nghiệp giảm xuống còn 28,87%, ngành dịch vụ tăng lên 28,3%. 

Để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp toàn diện. Mộc Châu đã tập 
trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với chuyển đổi theo hướng 
sản xuất hàng hóa tập trung. Nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế ở mỗi vùng, huyện đã giao 
cho cấp ủy cơ sở và người dân chủ động lựa chọn mô hình để đăng ký phát triển sản xuất. 
Với phương thức này, một số mô hình được lựa chọn đầu tư đã mang lại hiệu quả kinh tế cao 
như: Mô hình trồng hoa lan, hoa ly đạt 1,5 - 2 tỷ đồng/ha/năm; mô hình trồng cây dâu tây đạt 
1 tỷ/ha/năm; mô hình cây hồng giòn, bơ, nhãn ghép, cam Vinh, chanh leo… đạt 500 triệu/ha. 
Ngoài ra, các mô hình trồng rau trái vụ, nuôi vịt cổ xanh, nuôi cấy đông trùng hạ thảo, nuôi 
trồng nấm và mộc nhĩ cũng đem lại thu nhập cao cho người sản xuất. Nhờ tích cực thực hiện 
chiến lược chuyển đổi các loại cây lương thực ngắn ngày trên đất dốc, có giá trị kinh tế thấp 
sang các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, đến nay, huyện đã 
chuyển đổi được trên 3.500ha. Đặc biệt, cây chanh leo được khuyến khích phát triển và đã 
trở thành một trong những mặt hàng chủ lực, giàu tiềm năng. Tổng diện tích trồng chanh leo 
của toàn huyện đạt 280ha, trong đó đã có 215ha cho thu hoạch đạt sản lượng khoảng 2.500 
tấn/vụ. Trong đó, sản phẩm chanh leo của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc đạt tiêu chuẩn 
quốc tế GlobalGAP. Năm 2017, huyện Mộc Châu trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh 
Sơn La xuất khẩu trên 2 tấn chanh leo sang thị trường Pháp. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất 
hàng hóa với quy mô lớn, tăng giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, huyện đã tăng cường 
liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với các doanh nghiệp, đồng thời xây dựng và phát triển chế 
biến hàng hóa nông sản gắn với xây dựng thương hiệu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu 
thụ. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng sản 
phẩm chè búp, vốn là cây đặc sản thế mạnh. Năm 2017, huyện trồng mới 18ha chè, nâng 
tổng diện tích trồng chè lên 1,9 nghìn ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt trên 24 nghìn 
tấn. Trong đó có sản phẩm chè của Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu được cấp Giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp bền vững RA với tổng sản lượng chè hàng 
năm là 837,5 tấn. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển toàn diện tăng cả về quy mô và chất lượng. 
Đặc biệt, đàn bò sữa phát triển mạnh, đạt trên 21,5 nghìn con, tăng gấp 2,3 lần so với năm 
2012, sản lượng sữa tươi đạt trên 79 nghìn tấn. 

Kể từ khi huyện Mộc Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể 
phát triển Khu Du lịch Quốc gia, huyện đã tập trung xây dựng hình thành các bản du lịch 
cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, tạo điểm nhấn để 
thu hút du khách. Cụ thể, mỗi năm huyện tổ chức 07 sự kiện tiêu biểu, được phân bố đều 
trong 04 quý (khắc phục hiện tượng du lịch theo mùa): Quý I tổ chức Hội hoa xuân, lễ hội 
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Hết Chá (của người dân tộc Mông); lễ hội Cầu Mưa (của người dân tộc Thái); quý II tổ chức 
Hội Trà cao nguyên, Ngày hội hái quả; quý III tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc 
Châu; quý IV tổ chức Hội thi Hoa hậu bò sữa,... Huyện cũng rất chú trọng đến việc trùng tu, 
tôn tạo, bảo tồn, xây dựng, tu sửa hệ thống các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn trở thành 
những “Địa chỉ đỏ” để giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng cho thế hệ sau; đồng thời 
tạo ra sản phẩm du lịch mới - sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử. Ngoài ra, sản phẩm du lịch 
trải nghiệm cũng được quan tâm như phát triển các sản phẩm nông nghiệp tương hỗ cho phát 
triển du lịch, kết hợp giữa phát triển sản phẩm nông nghiệp với hoạt động du lịch và dịch vụ. 
Đồng thời, huyện cũng đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư như tiếp tục 
hình thành các tuyến du lịch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư 
thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; thường xuyên phối hợp với các sở, 
ngành của tỉnh, các công ty lữ hành, các doanh nghiệp tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm 
du lịch Mộc Châu. Nhờ đó, Mộc Châu đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến khảo sát 
triển khai dự án trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn như tập đoàn VinGroup, 
SunGroup, Becamex Bình Dương, Mường Thanh. Năm 2017, lượng khách du lịch đến với 
địa bàn huyện đạt 1.150 nghìn lượt người, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2012 (463 nghìn 
lượt); doanh thu đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Toàn huyện có 150 cơ sở lưu trú (trong đó có 01 
khu resort, 01 khách sạn 4 sao, 02 khách sạn 3 sao...); có 10 doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch; trên 300 cơ sở phục vụ ăn uống cùng nhiều cơ sở vui chơi, giải trí. 

Tiếp nối những thành quả đã đạt được, Mộc Châu đang tiếp tục phấn đấu hoàn 
thành các mục tiêu đến năm 2020: Đạt 8.000ha cây ăn quả có giá trị kinh tế cao; tiếp tục 
thâm canh diện tích chè hiện có, đẩy mạnh phát triển đàn bò sữa gắn với du lịch trải 
nghiệm; phát triển các loại rau, hoa chất lượng cao để dần đưa Mộc Châu thành “vựa rau” 
sạch của toàn miền Bắc. Về du lịch, đón 1,2 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 1,5 
nghìn tỷ đồng; ưu tiên phát triển mô hình lưu trú tại nhà dân (homestay) tại các điểm du 
lịch cộng đồng…  

 

08. Nam Dương. BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU (SƠN LA): VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG 
XANH - SẠCH - ĐẸP / Nam Dương // Tạp chí Lao động và công đoàn.- Tháng 6/2018.- 
Số 641.- Tr.79. 
 

Là một đơn vị y tế tuyến huyện có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám, chữa 
bệnh cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Mộc 
Châu (Sơn La) đã làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; vì vậy, ngoài việc 
triển khai Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, bệnh viện còn là nơi gương mẫu đi đầu 
“nói không với thuốc lá” trên địa bàn huyện Mộc Châu... 

Bệnh viện là nơi rất cần một môi trường có điều kiện không khí trong lành, thoáng 
đãng, nhất là những khu khám, điều trị và chữa bệnh. Bởi vậy, việc cấm khói thuốc trong 
bệnh viện luôn là mục tiêu được toàn xã hội quan tâm. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT 
ngày 28/5/2013 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng chống tác 
hại thuốc lá trong ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu đã hướng đến mô hình “Bệnh 
viện không khói thuốc” nhằm tạo môi trường trong sạch, thoáng đãng, đem đến sự hài lòng 
cho mỗi cán bộ y tế cũng như người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám, chữa bệnh 
tại cơ sở. 

Để thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu đã 
triển khai các giải pháp: Xây dựng, trình UBND huyện Mộc Châu ban hành và tổ chức thực 
hiện các văn bản, kế hoạch về phòng chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh các hoạt động tuyên 
truyền phòng chống tác hại thuốc lá một cách sâu rộng tới tất cả cán bộ, công chức viên 
chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 
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Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, việc xây dựng mô hình “Môi trường 
làm việc không khói thuốc trong bệnh viện” được bệnh viện rất chú trọng, nhất là tại các 
phòng điều trị, khoa nhi, khoa hô hấp... Tại các buổi họp giao ban, bệnh viện luôn quán triệt 
nhiệm vụ này; đồng thời lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá, Luật Phòng chống tác 
hại thuốc lá, dán các biển báo “Cấm hút thuốc lá” yêu cầu cán bộ, y bác sỹ, người lao động 
nghiêm túc tuân thủ; bên cạnh đó, giúp bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân hiểu thêm về 
tác hại của thuốc lá. Do đó, 100% cán bộ, nhân viên bệnh viện tuyệt đối không hút thuốc 
trước mặt người bệnh, trong phòng làm việc và trong khuôn viên bệnh viện; hầu hết các 
khoa, phòng, hành lang trong bệnh viện đều được treo biển “Cấm hút thuốc lá” và có nội quy 
“Không hút thuốc lá trong phòng làm việc và buồng bệnh”. Trường hợp bệnh viện phát hiện 
cán bộ, y bác sỹ, người lao động bệnh viện hút thuốc tại bệnh viện sẽ áp dụng xử phạt từ 
100.000 đến 300.000 đồng... Tuy nhiên, một phần do nhận thức của người dân còn hạn chế, 
do nghiện thuốc hoặc chờ đợi lâu trong bệnh viện nên tâm lý buồn chán, mệt mỏi dẫn đến 
việc còn một số ít người nhà bệnh nhân vẫn hút thuốc. Bệnh viện yêu cầu mỗi cán bộ y tế 
đều phải có trách nhiệm nhắc nhở người nhà bệnh nhân không vi phạm quy định “cấm hút 
thuốc”, nếu gặp người vi phạm phải nghiêm khắc nhắc nhở, thậm chí mời ra khỏi khuôn viên 
bệnh viện... 

Anh Nguyễn Hồng Hải, 45 tuổi, có người nhà đang điều trị tại bệnh viện tâm sự: “Tôi 
cũng là người nghiện thuốc lá, vào đây trông người nhà được 5 ngày, những lần thèm thuốc 
lá tôi đều phải ra tận ngoài khuôn viên bệnh viện. Vì ở đây, khuôn viên bệnh viện sạch sẽ, 
ngay sảnh ra vào bệnh viện đã có những biển báo cấm hút thuốc...”. 

Nhờ thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, đến nay môi trường làm việc của 
Bệnh viện Mộc Châu luôn trong lành, sạch sẽ, không còn tình trạng hút thuốc lá ở đội ngũ 
cán bộ y tế; tình trạng người nhà, người đến thăm người bệnh hút thuốc lá tại khuôn viên và 
phòng bệnh cũng đã giảm đi rõ rệt.  

 

09. Minh Dương. TẤM GƯƠNG THƯƠNG BINH TỶ PHÚ Ở NÔNG TRƯỜNG MỘC 
CHÂU / Minh Dương // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/6/2018.- Số 576.- 
Tr.36-37. 
 

Ở tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu - Sơn 
La), ai cũng biết và khâm phục tấm gương lao động giỏi của ông Nguyễn Văn Đề, 
thương binh hạng 4/4, là cựu chiến binh tiêu biểu vượt khó, vươn lên làm giàu từ chăn 
nuôi bò sữa, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông thực sự là tấm gương 
“thương binh tàn nhưng không phế” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sinh ra và lớn lên ở Hà Tây (cũ), tháng 2 năm 1968, chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn 
Văn Đề đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Sau 2 tháng huấn 
luyện ở Nho Quan, ông bắt đầu hành quân vào Nam và đến tháng 8 ông vào đến chiến 
trường Tây Nguyên, được bổ sung ngay vào đơn vị chiến đấu. Ông nhớ lại: “Ở chiến trường 
chủ yếu chúng tôi tham gia đánh chặn các tuyến giao thông của địch. Lúc thì chúng chở 
quân, lúc chúng chở lương thực, vũ khí từ đồng bằng lên Đắk Lắk, Pleiku. Chúng tôi phải ra 
đường giao thông nằm phục sẵn cả đêm trong trường hợp có mật báo là ngày hôm sau có 
đoàn của địch đi qua, khi nào chúng đến thì chúng tôi sẵn sàng chiến đấu”. 

Về hoàn cảnh bị thương, ông Nguyễn Văn Đề vẫn còn nhớ như in một ngày tháng 8 
năm 1971, trong một đợt chiến đấu ác liệt, ông bị mảnh bom B52 của địch xuyên qua đùi và 
bị gãy xương đùi bên trái. Sau đó, ông được điều trị trực tiếp tại chiến trường 4 tháng với tỷ 
lệ thương tật 32%. Đầu năm 1972, sức khỏe ông yếu dần và được chuyển ra Sơn Tây điều 
dưỡng. Khi bình phục, ông được cử đi học Trường Quản lý kinh tế 4 năm. Lúc đó, được cấp 
trên quan tâm, nói rằng “các đồng chí đi công tác, chiến đấu ở xa lâu năm rồi, nên khi học 
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xong đồng chí nào ở tỉnh nào thì được về tỉnh đó công tác”. Do đó, năm 1976, thương binh 
Nguyễn Văn Đề được điều về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Sơn Bình (cũ). 

Thời điểm bấy giờ, đơn vị đang phát động phong trào quân đội làm kinh tế. Bộ Chỉ 
huy Quân sự Hà Sơn Bình lúc đó có trang trại rất lớn, vừa nuôi cá, vừa nuôi lợn. Vừa rời 
quân ngũ, cho dù trên mình còn mang thương tích nhưng người chiến sỹ trẻ Nguyễn Văn Đề 
đã không quản ngại, cùng đồng đội tích cực lao động, sản xuất, chăn nuôi. Tuy nhiên, đến 
năm 1980, do vết thương tái phát nhiều lần, nên ông được nghỉ mất sức và về làm cán bộ ở 
xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Tây. Ông tâm sự: “Về quê nhà lúc đó điều kiện gia đình 
rất khó khăn. Cha mẹ hai bên thì thường xuyên đau yếu, con cái còn bé, vợ cũng chỉ trông 
chờ vào vài sào ruộng nên thiếu thốn đủ thứ. Bản thân tôi sức khỏe cũng giảm sút. Tuy 
nhiên, là một người lính chinh chiến bao nhiêu năm trận mạc, nhiều lúc đối mặt với cái chết, 
tôi nghĩ mình được trở về đã là may mắn lắm rồi. Do đó, tôi tự nhủ phải làm sao vươn lên 
trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, làm gương cho con cháu, cho đồng đội cùng học 
tập kinh nghiệm để xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương”. 

Về quê với đồng trợ cấp ít ỏi, điều kiện gia đình khó khăn, làm gì để bảo đảm cuộc 
sống là câu hỏi luôn trăn trở trong con người thương binh Nguyễn Văn Đề. Sau đó, ông được 
cán bộ xã quan tâm, động viên tham gia công tác trong lĩnh vực thương binh xã hội. 5 năm 
sau, ông chuyển sang làm cho hợp tác xã nông nghiệp. Ông kể: “Lúc đó đời sống ở quê khó 
khăn trăm bề, đi làm cho xã nhưng chỉ được trả bằng vài chục cân thóc mỗi vụ, vợ con nheo 
nhóc, rồi vết thương ở chân liên tục tái phát khiến tôi đau đớn. Thời điểm đó, em trai tôi 
đang làm công nhân ở Công ty Bò sữa Mộc Châu nên năm 1990, tôi quyết định rời quê 
hương lên đây làm kinh tế, cải thiện đời sống. Quyết định xa quê lúc đó rất khó khăn, bởi 4 
đứa con còn bé, ra đi với hai bàn tay trắng, không biết tương lai sẽ như thế nào? Nhưng rồi 
khi lên đây, lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm đến gia đình thương binh nên họ giao đất và 
bán chịu bò cho tôi, cho vay tiền để làm chuồng trại”. 

Những năm đầu sinh sống ở vùng đất mới, gia đình thương binh Nguyễn Văn Đề 
được giao 3ha đất và 10 con bò sữa. Nhưng giá sữa lúc đó rất rẻ, chỉ đủ quay vòng nuôi bò, 
chưa có lợi nhuận, ông cùng vợ con tranh thủ trồng mận, ngô, khoai để lấy lương thực nuôi 
gia đình, cuộc sống vẫn mang tính chất “giật gấu vá vai” chưa ổn định. Đến năm 1998, gia 
đình ông nhận nuôi 15 con bò sữa cho Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Thời điểm 
này thu nhập từ việc chăn nuôi bò cùng trồng trọt vẫn còn bấp bênh, vợ chồng ông phải 
mang sữa xuống Hà Nội và các vùng lân cận để bán nhưng vẫn không có lãi. 

Đến năm 2002, khi công ty xây dựng và lắp đặt được dây chuyền chế biến sữa tươi tại 
Mộc Châu, đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con nuôi bò. Lúc đó, giá sữa cao dần, từ 2.000 lên 
12.000 đồng/lít, đời sống của các hộ chăn nuôi bò sữa mới được nâng lên. Giá sữa lên nên có 
điều kiện để gia đình ông nâng số lượng đàn bò. Ông đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư xây chuồng trại và mua thêm bò giống, thức 
ăn cho đàn bò. Để đảm bảo thức ăn cho đàn bò, ông đã thay diện tích trồng ngô, khoai, sắn 
không hiệu quả sang trồng cỏ. Không phụ công người chăm sóc, đến nay, đàn bò của gia 
đình ông đã có trên 80 con cho sữa. Năm 2017, gia đình ông thu về 280 tấn sữa, bán được 
hơn 3 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 2,5 tỷ đồng. 

Rót chén nước chè xanh thơm mát mời khách, gương mặt thương binh Nguyễn Văn 
Đề rạng rỡ: “Có thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng tôi đã đổ không biết bao nhiêu mồ 
hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Từ năm 1990 đến đầu những năm 2000, chúng tôi phải lăn 
lộn, làm lụng nuôi con vô cùng vất vả. 4 đứa lúc đó còn bé, nhưng phải được ăn học đến nơi 
đến chốn. Tôi vẫn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế” để từ 
đó khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, làm giàu cho gia đình và xã hội”. 

Không chỉ là một trong những người thành công, làm giàu ở lĩnh vực chăn nuôi bò 
sữa, ông Nguyễn Văn Đề còn nhiệt tình trong việc chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong tiểu 
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khu Vườn Đào nói riêng, thị trấn Nông trường Mộc Châu nói chung. Ông cho biết, trong thời 
gian tới sẽ tiếp tục tăng số lượng đàn bò, mở rộng chuồng trại để tăng thu nhập cho gia đình. 
Giờ đây, cuộc sống của ông rất viên mãn khi 4 người con đã trưởng thành, 2 người con gái 
tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định tại địa phương; người con trai học đại học 
nông lâm rồi trở về đem kiến thức khoa học, kỹ thuật mới giúp bố mẹ phát triển đàn bò. Có 
được thành quả như ngày hôm nay, trong câu chuyện của mình, ông liên tục nhắc tới người 
vợ thủy chung, tảo tần, đã cùng ông “đồng cam cộng khổ” suốt mấy chục năm qua là bà 
Ninh Thị Dung. Cùng chồng dắt díu đàn con thơ lên vùng kinh tế mới, bà Dung vừa làm 
công nhân, vừa cùng ông phát triển kinh tế gia đình, lại tận tình chăm sóc ông những khi vết 
thương tái phát. 

Trong chiến đấu và khi trở về đời thường, thương binh Nguyễn Văn Đề luôn tâm niệm 
phải gắng hết sức mình, không ngại gian khổ, không được đầu hàng trước mọi khó khăn, thử 
thách. Cho dù sức khỏe không còn dẻo dai, vết thương vẫn hành hạ lúc trái gió trở trời, 
nhưng với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, ông không cho phép mình ngơi nghỉ. Hiện tại, 
thương binh Nguyễn Văn Đề vẫn tích cực tham gia công tác hội người cao tuổi, hội cựu 
chiến binh ở địa phương; gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào 
“Xây dựng Mộc Châu xanh, sạch, đẹp, văn minh”, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế 
giỏi”; đóng góp tích cực cho quỹ “Vì người nghèo”. Ông cũng là thành viên tích cực xây 
dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương, bởi ông nghĩ mình còn may mắn hơn những 
đồng đội khác vì được trở về quê hương, vì thế phải có trách nhiệm với đồng đội, cũng như 
con em những liệt sỹ đã nằm lại nơi chiến trường. 

Trong căn nhà kiên cố, khang trang cùng nhiều tiện nghi hiện đại, thành quả sau 
những ngày tháng lao động không ngừng nghỉ, những phần thưởng cao quý được ông treo 
trang trọng, đó là Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Ba; Huân chương Giải phóng; Bằng 
khen của Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam, Giấy khen của Công đoàn Công ty Bò sữa Mộc 
Châu vì có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; nhiều năm liền gia đình ông được 
công nhận “Gia đình văn hóa”. Đặc biệt, năm 2017, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sỹ, ông vinh dự là một trong số 7 đại biểu là người có công tiêu biểu của tỉnh Sơn 
La được về thủ đô Hà Nội dự lễ kỷ niệm và được tuyên dương, được Bộ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tặng bằng khen, ông cũng được tuyên dương tại 
Hội nghị Người có công tiêu biểu khu vực Tây Bắc 2017. 
 

10. Ánh Dương. THẤY GÌ QUA CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN 
LAO ĐỘNG Ở SƠN LA? / Ánh Dương // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 
15/6/2018.- Số 576.- Tr.57-58. 
 

Trong những năm qua, lĩnh vực an toàn lao động ở Sơn La có những bước 
chuyển biến đáng kể, công tác thanh tra, giám sát được đẩy mạnh, tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế trong công tác 
này... 

Đặc biệt, trong năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn 
giám sát an toàn, vệ sinh lao động, tiến hành kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 
08 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Yên Châu và Mộc Châu. Ghi 
nhận đầu tiên của đoàn các đơn vị đã có ý thức chấp hành và triển khai tốt nội dung, kế 
hoạch của UBND tỉnh về công tác an toàn vệ sinh lao động. Cải thiện điều kiện làm việc, 
chăm lo đến sức khỏe của người lao động, quản lý các loại máy, thiết bị vật tư các chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Một trong những mặt tích cực nữa là các đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình 
kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp để người lao 
động nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Tổ chức tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động 
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cho người lao động trong đơn vị, từng bước nâng cao nhận thức của người lao động. Đa số 
các đơn vị đã thực hiện rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật lao động 
và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các 
nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Tự kiểm tra, rà soát quy định về môi trường, 
thực hiện quan trắc môi trường đối với không khí, nước thải so sánh với các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hiện hành để đảm bảo môi trường lao động an toàn. 

Tiếp đó, tất cả các doanh nghiệp đã xây dựng được kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 
cũng như thực hiện huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động đối với người lao động (theo Nghị 
định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật An toàn, vệ sinh lao động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ 
sinh lao động và quan trắc môi trường lao động); có kế hoạch trang bị phương tiện bảo vệ cá 
nhân cho người lao động hàng năm; lập sổ quản lý, theo dõi việc cấp phát các phương tiện 
bảo vệ cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho 
người lao động, tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; có chế độ nghỉ 
ngơi điều dưỡng sức khỏe cho người lao động; có hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh nghề nghiệp 
người lao động trong doanh nghiệp, thông qua việc quản lý sức khỏe của người lao động 
doanh nghiệp đã bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của từng người; một số doanh nghiệp 
thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng ca ba cho người lao động. Tổ chức việc triển khai Luật Phòng 
cháy chữa cháy, chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng các phương án 
phòng cháy chữa cháy, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, thành lập các đội phòng 
cháy chữa cháy được huấn luyện nghiệp vụ trong các doanh nghiệp. 

Trong 08 doanh nghiệp được kiểm tra, có xảy ra 02 vụ tai nạn lao động đã được khai 
báo với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và đã giải quyết theo đúng quy định của 
Nhà nước. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, 8 doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, 
thể hiện qua việc hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động vẫn chưa thực sự 
trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp trong doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa 
nắm rõ được tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ 
đối với người lao động, nhất là đối với những lao động hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng theo 
thời vụ dưới 3 tháng và chưa thực sự coi trọng đến lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động - phòng 
chống cháy nổ. Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động còn thiếu một số trang bị cần thiết, trang 
bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động còn thiếu hay không đảm bảo về chất 
lượng hoặc có kế hoạch nhưng không trang bị; không có sổ theo dõi việc cấp phát, quản lý 
các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Chưa thực hiện việc khai báo định kỳ về 
tình hình tuyển dụng lao động, chế độ báo cáo định kỳ thực hiện công tác bảo hộ lao động và 
tình hình tai nạn lao động hàng năm với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Thậm 
chí, vẫn còn doanh nghiệp chưa xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc 
có xây dựng nhưng chưa đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Vì vậy nên 
nội dung của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể vẫn còn một số nội dung chưa đảm 
bảo tính chính xác, không theo quy định chung của Nhà nước, chưa tạo được điều kiện thuận 
lợi cho người lao động trong việc thực hiện các quyền lợi của mình tại các doanh nghiệp. 

Một số doanh nghiệp chưa thành lập hội đồng bảo hộ lao động và mạng lưới an toàn 
vệ sinh, hoặc có nhưng số lượng thành viên trong hội đồng bảo hộ lao động vẫn chưa đủ về 
số lượng và hoạt động chưa đạt hiệu quả cao. Công tác tổ chức huấn luyện an toàn lao động, 
vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động chưa chú trọng hoặc có huấn 
luyện nhưng chưa huấn luyện hết, chưa cấp thẻ cho người lao động trong doanh nghiệp, 
chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp, chưa lập hồ sơ 
theo dõi sức khỏe, bệnh nghề nghiệp người lao động hoặc có lập nhưng ghi chép chưa đầy 
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đủ; chưa thành lập đội cấp cứu tại chỗ và tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu tại chỗ cho 
người lao động, trang thiết bị phục vụ công tác sơ cấp cứu tại chỗ còn thiếu. 

Tại một vài khu vực sản xuất, các công trình đang thi công của nhiều doanh nghiệp 
chưa có nội quy sản xuất, quy trình vận hành máy, nội quy phòng cháy chữa cháy, không có 
phương tiện phòng cháy và không đặt các biển báo cấm, báo nguy hiểm tại các nơi cần thiết. 
Việc sử dụng và trang bị các thiết bị điện, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy... không 
đảm bảo an toàn. Chưa nghiêm túc thực hiện việc khai báo, quản lý, sử dụng các thiết bị có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo nội dung Thông tư số 04/2008 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

Kết thúc đợt giám sát, đoàn kiểm tra đã đưa ra nhiều kiến nghị, trong đó đối với doanh 
nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động, có kế hoạch trang bị phương tiện 
bảo vệ cá nhân cho người lao động và đảm bảo về số lượng, chất lượng; lập sổ theo dõi việc 
cấp phát, quản lý các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Khai báo định kỳ về 
tình hình tuyển dụng lao động, chế độ báo cáo định kỳ thực hiện công tác bảo hộ lao động và 
tình hình tai nạn lao động hàng năm với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Xây dựng 
nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa 
phương. Thành lập hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh và đưa vào hoạt 
động đạt hiệu quả. Có kế hoạch và tổ chức huấn luyện mới và huấn luyện định kỳ về an toàn 
lao động, vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; cấp thẻ cho người 
lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp đã được huấn luyện theo Thông tư 
số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp; lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, bệnh nghề 
nghiệp người lao động và ghi chép chưa đầy đủ; thành lập đội cấp cứu tại chỗ và tổ chức tập 
huấn công tác sơ cấp cứu tại chỗ cho người lao động, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ 
công tác sơ cấp cứu tại chỗ. Xây dựng nội quy sản xuất, quy trình vận hành máy, nội quy 
phòng cháy chữa cháy, trang bị các phương tiện phòng cháy, đặt các biển báo cấm, báo nguy 
hiểm tại các nơi cần thiết. Sử dụng và trang bị các thiết bị điện, các phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy... đảm bảo an toàn tại các đơn vị sản xuất, các công trình đang thi công trong 
doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc thực hiện việc khai báo, quản lý và sử dụng các thiết bị 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước cần tăng cường hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật an toàn lao động và tổ chức các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 
người sử dụng lao động và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh 
nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp với chính 
quyền địa phương trong kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Tăng 
cường công tác thanh tra về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, kiên quyết xử 
lý các đơn vị và cá nhân vi phạm các quy định của pháp lệnh về an toàn vệ sinh lao động - 
phòng chống cháy nổ. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các chuyên đề liên 
quan đến an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và tổ chức vận động tuyên truyền đến người sử dụng lao động và người lao động tại 
các doanh nghiệp để không ngừng nâng cao nhận thức tự giác chấp hành các quy định về an 
toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại chính nơi làm việc. 
 

11. Hữu Khánh. SƠN LA: NHÌN LẠI HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ 
AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2018 / Hữu Khánh // Tạp chí Lao động và xã 
hội.- Ngày 01 - 15/6/2018.- Số 576.- Tr.59-60. 
 

Trong tháng 5/2018, Sơn La đã tổ chức thành công Tháng hành động An toàn vệ 
sinh lao động lần thứ 2, các hoạt động đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao 
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nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người lao 
động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, chăm 
sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn tính mạng người lao động... 

Với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi 
làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, Tháng hành động năm nay nhấn 
mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm 
việc được thể hiện rõ trong Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và Sơn La đã, đang và 
sẽ nỗ lực triển khai thực hiện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn lao động trong quá 
trình sản xuất... Với yêu cầu xuyên suốt là đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng 
phí và thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan 
truyền thông, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động trên địa bàn tỉnh... 

Để triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, Sơn La đã chú trọng công tác 
tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động. Phát tài liệu, thông điệp, ấn phẩm 
tuyên truyền chủ đề, nội dung của Tháng hành động, hướng dẫn các đơn vị tổ chức tập huấn 
về an toàn vệ sinh lao động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, hướng dẫn cụ thể về quy 
trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Thông tin tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao 
động, thực thi pháp luật về công tác này... Thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai các hành 
động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn bản an toàn 
nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và 
phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên 
quan, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra theo chuyên ngành về an toàn lao động, nội dung 
tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp. Việc thực hiện các quy định trong Luật An toàn vệ sinh lao động, công tác huấn 
luyện an toàn vệ sinh lao động và việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Tiếp đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng chủ động tổ chức các hoạt động 
chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động có sự tham gia của doanh nghiệp và người lao động 
với nhiều hình thức như tư vấn, mời chuyên gia về huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp và 
người lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình làm việc, cải thiện điều kiện lao động 
trong cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người 
lao động... Cùng với đại diện chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội thăm hỏi, 
động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp... 

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, kể cả các hợp tác xã, hộ gia 
đình và những tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, bắt buộc phải thực 
hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào việc xây dựng chương trình hành động 
cụ thể về an toàn vệ sinh lao động và phương thức tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở 
sản xuất kinh doanh. Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật lao động và 
phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng. Đề cao vai trò tự kiểm tra, rà soát, đánh 
giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Đánh giá lại quy định về môi trường, 
thực hiện quan trắc môi trường đối với không khí, nước thải so sánh với các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn hiện hành để đảm bảo môi trường lao động an toàn. 

Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm 
việc về an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải đào tạo theo quy định tại Nghị định số 
44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An 
toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn vệ sinh 
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lao động và quan trắc môi trường. Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ 
thuật trong công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. Phát 
động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các 
phân xưởng, tổ, đội... Tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác này, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao lồng ghép với công tác 
an toàn vệ sinh lao động... 

Đặc biệt, sau Tháng hành động, Sơn La tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin 
tuyên truyền, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo chủ đề, nội dung 
đã đăng ký nhằm tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ 
sinh lao động. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro 
về lĩnh vực này, hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao 
động trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động... Duy trì các hoạt động 
chăm sóc sức khỏe cho người lao động thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, phát hiện 
sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động... Thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện làm 
việc, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục kịp thời khi các điều kiện lao 
động không đảm bảo an toàn. Triển khai thực hiện các chương trình hành động về an toàn vệ 
sinh lao động, theo kế hoạch đề ra và phát động các phong trào thi đua gắn với lĩnh vực này. 
Tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả trong lĩnh vực này nhằm động viên, khen thưởng kịp 
thời những cá nhân, tổ chức có thành tích cũng như kiên quyết xử lý những trường hợp vi 
phạm... 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn 
còn một số tồn tại và hạn chế do một số ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp chưa chủ động chỉ 
đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các hoạt động về công tác này, chưa chủ động xây dựng kế 
hoạch triển khai và không báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, do vậy số liệu thống kê 
tổng hợp chưa phản ánh được đầy đủ, chính xác các hoạt động an toàn vệ sinh lao động. Bên 
cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và lợi ích của công tác an toàn 
vệ sinh lao động, chưa tổ chức các hoạt động thường xuyên cũng như hưởng ứng tháng hành 
động hoặc có nhưng chỉ mang tính hình thức, chưa xác định được mục tiêu cụ thể của kế 
hoạch do đó chưa nâng cao nhận thức của chính người sử dụng lao động và bản thân người 
lao động trong việc thực hiện các quyền và trách nhiệm theo Luật An toàn, vệ sinh lao 
động... 

Nguyên nhân thì có nhiều song một phần là do tình hình phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh chưa thật sự bền vững, các doanh nghiệp quy mô lớn hay các hãng sản xuất có thương 
hiệu uy tín chưa nhiều mà chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trang thiết bị sản xuất đã lạc 
hậu, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn nhiều tiềm ẩn. Số lượng cán bộ làm 
công tác thanh tra lao động còn ít, nên chưa đáp ứng với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp 
và lao động trên địa bàn dẫn đến tần suất thanh tra tại các đơn vị còn rất thấp chưa chấn 
chỉnh kịp thời đối với tất cả các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động... Thực tế cho thấy, đa 
số các vụ tai nạn lao động là do vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc 
an toàn; không sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định; thiết bị không 
đảm bảo an toàn; chưa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động... 

Chia sẻ về công tác này, ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho 
biết: “Trong Tháng hành động cũng như thời gian tiếp theo, Sơn La luôn xác định an toàn vệ 
sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng và bức thiết. UBND tỉnh sẽ thường xuyên quan tâm, 
chỉ đạo và thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình 
hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an 
toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn 
định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác an 
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toàn vệ sinh lao động cũng chính là góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh 
vùng cao, biên giới như Sơn La...”. 
 

12. Đào Đức Hiệu. MẸ ĂN NẤM ĐỘC, CON 1 THÁNG TUỔI BỊ NGỘ ĐỘC THEO / 
Đào Đức Hiệu // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 11/6/2018.- Số 93.- Tr.12. 
 

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, Sơn La, địa phương này vừa có 
vụ ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc vào bữa trưa ngày 5/6 tại gia đình bà Vừ Thị Ly, 
bản Po Mậu, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. 

Theo người nhà bệnh nhân kể lại: Anh Hạng Seo Lưu, trú tại huyện Mường Khương, 
tỉnh Lào Cai đến gia đình chị Ly, thấy nhiều cây nấm lạ, màu trắng, mọc sau nhà, anh Lưu 
hái về nấu canh và cùng gia đình chị Ly ăn. 

Sau 2 giờ đồng hồ, 9 người trong gia đình đều có biểu hiện ngộ độc, với các triệu 
chứng: Đau đầu, nôn, đau bụng đi ngoài, da xanh tái và được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa 
huyện Thuận Châu để điều trị. Khi nhận được tin báo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã 
phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu mau chóng phối 
hợp điều tra, khắc phục ngộ độc. 

Do điều kiện trang thiết bị của Bệnh viện huyện Thuận Châu không đáp ứng được 
điều trị chống độc do đó đã chuyển 7/9 bệnh nhân bị ngộ độc nặng về Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh. Đáng nói là trong số 9 người ngộ độc thì có 01 bé gái là Và Thị Chứ mới được 1 tháng 
tuổi (sinh ngày 5/6/2018). Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sỹ đã tiến hành xông rửa dạ 
dày, truyền giải độc, truyền dịch. Đến 16 giờ ngày 6/6, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, 
sức khỏe cơ bản hồi phục. 

Hiện nay, đang vào mùa mưa, nóng, ẩm cao, mùa thuận lợi cho các loại nấm phát 
triển, bà con cần hết sức cẩn trọng không hái nấm lạ sử dụng, tránh trường hợp ngộ độc đáng 
tiếc xảy ra. 
 
13. Đức Tuấn. PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY Ở CAO NGUYÊN MỘC 
CHÂU / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 13/6/2018.- Tr.3. 
 

Những năm gần đây, huyện Mộc Châu (Sơn La) không chỉ là điểm nhấn trong 
phát triển kinh tế vùng động lực dọc Quốc lộ 6, mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn. 
Nhưng cũng vì thế mà tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở đây diễn biến khá 
phức tạp. Giữ bình yên cho vùng đất cao nguyên này luôn là nhiệm vụ hàng đầu đối với 
cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu. 

Mộc Châu là huyện có vị trí địa lý gần như cửa ngõ của tỉnh Sơn La và cả khu vực 
vùng Tây Bắc. Huyện có diện tích 1.081,7km2, hơn 41km đường biên giới với nước bạn Lào, 
số dân hơn 110 nghìn người, với 12 dân tộc anh em chung sống ở 15 xã, thị trấn, 226 bản, 
tiểu khu, trong đó phần lớn là địa bàn khó khăn. 

Làm việc với Thiếu tá, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu Vũ Minh Biên, được 
biết: Năm 2015, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu đã vinh dự được Ðảng, Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hành trình lập được 
thành tích xuất sắc ấy là cả một quá trình phấn đấu kiên cường, gian khổ, vượt qua nhiều khó 
khăn thử thách. Nhưng để giữ vững danh hiệu Anh hùng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc lại là công việc không 
hề đơn giản đối với cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu. 

Ðịa hình huyện Mộc Châu gần như nằm trọn trên cao nguyên Mộc Châu, với tuyến 
biên giới dài, địa bàn rộng, phức tạp về an ninh trật tự. Lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều 
tuyến đường tiểu ngạch, tội phạm buôn bán ma túy có tổ chức, manh động hòng đưa ma túy 
từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Ðể ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, Công an tỉnh Sơn 
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La đã thành lập phương án 279-LL, phối hợp Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ tổ chức 
đấu tranh phòng, chống ma túy qua biên giới. Giai đoạn đầu của phương án 279-LL gặp 
không ít khó khăn, tội phạm ma túy gian manh và nguy hiểm, thường xuyên tổ chức các toán 
có vũ trang từ năm đến bảy đối tượng, có toán tới hơn 30 đối tượng ngang nhiên vận chuyển 
ma túy. Ở giai đoạn cao điểm năm 2014 - 2016, Công an huyện Mộc Châu đã thực hiện triệt 
phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, cùng 
nhiều tang vật liên quan. Trong cuộc chiến cam go, thử thách ấy, hai cán bộ, chiến sỹ Công 
an huyện Mộc Châu đã anh dũng hy sinh. Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, kiên 
quyết tấn công tội phạm, Công an huyện Mộc Châu đã đánh trúng nhiều đường dây, ổ nhóm 
buôn bán ma túy có tổ chức với số lượng lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn. Kết quả đó 
góp phần làm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị địa bàn vùng biên giới, củng cố 
niềm tin của quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy. 

Theo các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu, để đẩy lùi tội phạm ma túy ra 
khỏi đời sống xã hội ở Mộc Châu, ngoài việc tiến công, truy quét buôn bán, vận chuyển ma 
túy qua biên giới còn phải thực hiện làm trong sạch địa bàn vùng nội địa, tổ chức cai nghiện, 
quản lý người nghiện ma túy ở cộng đồng. Chúng tôi đến thăm tổ Công an 70 là đơn vị được 
phân công nhiệm vụ quản lý địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu. Ðại úy, tổ trưởng tổ 
Công an 70 Hà Ngọc Vĩnh, cho biết: Ðây là khu vực phát triển sôi động nhất ở huyện Mộc 
Châu và là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp. Tổ Công 
an 70 chỉ có năm cán bộ, chiến sỹ, nhưng phải đảm nhiệm công việc ở thị trấn Nông trường 
trải dài hơn 20km, diện tích 7.519ha, với 28 nghìn dân sinh sống. Ðịa bàn do đơn vị quản lý 
39 bản, tiểu khu, 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, 72 nhà nghỉ. Theo quy định của đề án tăng 
cường công an cơ sở, một cán bộ, chiến sỹ ở đây phải thực hiện nhiệm vụ với khối lượng 
lớn, phức tạp gấp sáu đến bảy lần so với nơi khác. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, tổ 
Công an 70 vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ phối hợp tốt với cấp ủy, chính 
quyền và an ninh địa bàn, cùng việc duy trì mô hình tự quản, nên mỗi diễn biến phức tạp đều 
được thông tin, xử lý kịp thời. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn đã bắt 25 vụ buôn bán, 
sử dụng chất ma túy nhỏ lẻ, so với cùng kỳ những năm trước đã giảm đáng kể. 

Chúng tôi đến địa bàn bản Pa Khem 1, thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu, nơi chỉ 
có 375 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống nhưng có tới 50 người nghiện đang phải cai 
nghiện tại cộng đồng và hơn 90 trường hợp người liên quan đến ma túy đã đi cải tạo, giam 
giữ nay trở về sinh sống tại địa phương. Theo các đồng chí trong tổ Công an 70, để quản lý, 
giáo dục, ngăn ngừa những người này quay lại “đường cũ” là việc không dễ dàng. Nhờ phát 
động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền người dân phòng, 
chống ma túy bằng việc làm thiết thực ngay từ trong mỗi gia đình, dòng họ, quản lý, giáo 
dục con em không vi phạm pháp luật, không buôn bán, sử dụng chất ma túy. Thời gian gần 
đây đời sống sản xuất, làm ăn kinh tế của bà con nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu 
nói chung, của bà con bản Pa Khem 1 nói riêng đang dần ổn định nhờ tệ nạn ma túy đang bị 
đẩy lùi. 

Chia tay các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu, chúng tôi tâm đắc một ý, 
rằng: Tệ nạn ma túy gần như là nguồn gốc của mọi phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, cho nên truy quét, đẩy lùi được ma túy ra khỏi đời sống thì mọi bình yên sẽ đến. 
Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Công an huyện Mộc Châu đang góp sức mình mang 
lại cuộc sống bình yên trên mảnh đất cao nguyên Mộc Châu. 
 

14. Hải Đăng. VỰA NGÔ SƠN LA “PHẤT” NHỜ PHÂN BÓN LÂM THAO / Hải 
Đăng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/6/2018.- Số 141.- Tr.16. 
 

Sơn La là một trong những địa phương có diện tích trồng ngô lớn nhất cả nước. 
Hiện, địa phương này đang tiếp tục áp dụng các tiến bộ khoa học để tăng năng suất, 
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chất lượng sản phẩm. Một trong những “bí quyết” đó là sử dụng phân bón Lâm Thao 
hợp lý. 

“BÉN DUYÊN” VỚI CÂY NGÔ 

Có kinh nghiệm trồng ngô đã nhiều năm nay, gia đình ông Vì Văn Thưởng ở huyện 
Yên Châu (Sơn La) năm nào cũng bội thu nhờ canh tác loại cây này. Ông Thưởng cho biết: 
“Tôi dùng phân bón Lâm Thao đã hơn 10 năm nay với nhiều loại khác nhau để bón cho lúa, 
ngô, khoai, sắn và các loại rau, màu khác. Thấy phân bón có tác dụng tốt, lại có chính sách 
mua trả chậm nên tôi vận động bà con trong bản và các vùng lân cận mua về dùng. Đã mấy 
năm nay, tôi không chỉ mua phân bón Lâm Thao cho riêng nhà mình dùng mà còn làm luôn 
đại lý cho công ty”. 

Ông Thưởng cũng cho biết, phân Lâm Thao có nhiều ưu điểm riêng: Giá thành rẻ và 
đặc biệt là cho thanh toán chậm, dùng phân trước tới khi thu hoạch mùa màng mới phải trả 
tiền - phù hợp với điều kiện của nhiều hộ nông dân nghèo. Phân bón Lâm Thao có nguồn 
dinh dưỡng đa chất (gồm cả đạm, lân, kali), lại bền màu nên bà con nông dân rất ưa chuộng. 
Loại phân bón này cũng thích hợp với nhiều loại cây trồng, nhất là với nền đất dốc. 

Ông Nguyễn Văn Tiến, nông dân khu vực Loóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La 
chia sẻ: “Gia đình tôi canh tác ngô từ đời cha ông, diện tích hơn 5ha, thu hoạch chủ yếu để 
bán ngô hạt cho các công ty thức ăn chăn nuôi. Do trồng nhiều ngô nên gia đình tôi và bà 
con ở đây luôn để ý đến việc dùng phân bón. Mấy năm nay chúng tôi thường xuyên sử dụng 
phân bón Lâm Thao, ở đây chúng tôi hay gọi vui là phân 3 lá cọ, bởi chất lượng phân rất tốt 
và giá cũng hợp lý, đặc biệt là nông dân có thể mua được phân trả chậm nên mọi người cũng 
đỡ được phần nào áp lực về kinh tế”. 

Sơn La có khoảng 160.000ha trồng ngô, hàng năm cho sản lượng trên 700.000 tấn. 
Với diện tích ngô lớn, phân bón đã và đang góp phần quan trọng tạo nên năng suất và hiệu 
quả kinh tế từ cây trồng này. Bà Cầm Thị Phong - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển 
nông thôn tỉnh Sơn La cho hay: “Do điều kiện canh tác chủ yếu là đồi dốc nên nông dân Sơn 
La vẫn hay tin dùng sản phẩm phân bón Lâm Thao. Cũng xuất phát từ thói quen của bà con, 
từ trước đến nay khi sản xuất, trồng trọt nông dân thấy loại phân nào tốt, dễ dùng thì mọi 
người sẽ chọn chăm bón bằng loại phân đó thôi”. 

LƯU Ý KỸ THUẬT BÓN LÓT 

Ông Vũ Xuân Hồng - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe  phốt phát và hóa 
chất Lâm Thao khẳng định, là đơn vị sản xuất, cung ứng phân bón lớn, công ty luôn mong 
muốn mang đến cho bà con nông dân cả nước nói chung và nông dân các tỉnh miền núi phía 
Bắc nói riêng những sản phẩm phân bón chất lượng nhất. Đặc biệt, phân bón Lâm Thao sẽ 
tiếp tục nỗ lực để phục vụ bà con nông dân trồng ngô, đảm bảo bằng những sản phẩm phân 
bón chất lượng, phù hợp nhất. 

“Nhiều năm nay, sản phẩm phân bón Lâm Thao được đông đảo bà con Sơn La tin 
dùng. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ không để bà con phải lo lắng về vấn đề phân bón giả. 
Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân ở “thủ phủ” ngô này trong quá trình 
sản xuất giúp bà con có các vụ mùa bội thu” - ông Hồng nói. 

Theo ông Hồng, hàng năm công ty cũng cử cán bộ đến tận cơ sở để mở các lớp tập 
huấn về nhận biết và sử dụng phân bón Lâm Thao tại các xã, các huyện trên toàn tỉnh Sơn 
La. Đồng thời, công ty cũng cam kết sẽ là đơn vị trọng điểm hỗ trợ bà con trong việc chọn 
mua và thực hiện quy trình bón phân bón cho mọi cây trồng… 
 

15. Tuệ Linh. LÊN TÂY BẮC THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN DƯA NGỌT NGON CỦA 
NGƯỜI MÔNG / Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/6/2018.- Số 142.- Tr.13. 
 

Đến với các tỉnh Tây Bắc vào đầu tháng 6 này, dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, bạn sẽ 
bắt gặp cảnh bà con đồng bào dân tộc Mông bày bán dưa mèo tại các lán tạm ven đường. 
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Dưa mèo được biết đến là thực phẩm sạch, ngon, ăn giòn, vị ngọt mát nên được nhiều người 
ưa chuộng. 

Dưa mèo được người Mông gieo hạt, trồng xen canh cùng lúa nương, cây bò tự do 
trên mặt đất, trên các mỏm đá. Hạt thường được gieo vào tháng 3 - 4 hàng năm; đến tháng 6 
- 7 bắt đầu cho thu quả, đầu tháng 8 hết mùa. 

“Hái dưa để bán cũng là cả nghệ thuật. Quả dưa đem bán cuống phải còn tươi mới 
được khách hàng ưa chuộng” - chị Vừ Thị Sua, bản Hua Ty (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, 
tỉnh Sơn La) chia sẻ bí quyết hái và chọn dưa. 

Chị Và Thị Đích (ở bản Huổi Ái, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), vui 
vẻ nói: “Giá dưa thường dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/kg, tùy từng loại; ngày nào đông 
khách, mỗi người chúng tôi cũng kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng; ngày ít khách, cũng 
được 150.000 - 200.000 đồng”. 

Theo bà con nông dân ở Thuận Châu, dưa mèo trồng rất dễ, không cần phải bón phân, 
phun thuốc, tưới nước cây vẫn cho năng suất cao. Giống dưa này có vỏ trơn bóng, màu xanh 
sáng. Quả dưa mèo loại to và già có kích thước “khủng”, có thể dài 25 - 35cm, nặng từ 2 đến 
3kg. 

Anh Nguyễn Sỹ Thoại - khách du lịch đến từ xã An Mỹ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái 
Bình) cho biết: “Lúc đầu nhìn bề ngoài, thấy trọng lượng quả dưa khủng quá nên tôi cứ nghĩ 
là do được phun thuốc kích thích nên không dám ăn. Nhưng sau tôi được biết đây là dưa 
mèo, rất sạch, chỉ có ở những xã vùng cao của các tỉnh miền núi phía Bắc. Cảm nhận của tôi 
khi ăn dưa này rất ngon, vị ngọt mát và giòn”. 
 

16. Minh Ngọc. CHỦ NHÂN CỦA NÔNG THÔN MỚI PHẢI ẤM NO, HẠNH PHÚC / 
Minh Ngọc // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/6/2018.- Số 143.- Tr.12. 
 

“Chúng tôi có thu nhập ngày một cao hơn, hiểu biết xã hội ngày một nhiều hơn, 
cuộc sống ngày càng thuận tiện hơn nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng được Nhà nước đầu tư 
hoàn thiện. Vì thế, nói tới nông thôn mới là bà con hồ hởi làm theo” - bà Lò Thị Thoan, 
nông dân bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) chia sẻ. 

ĐỔI THAY Ở NHỮNG VÙNG KHÓ 

Một thời chưa xa, khi nói đến việc đi công tác từ thành phố Sơn La vào huyện Sông 
Mã, ai cũng ngán ngẩm vì những con dốc cao, nguy hiểm như Trằm Cọ, Sì Lạ... và 27 lần 
vượt suối lũ mới có thể hoàn thành 105km hành trình. Nhưng ngày hè này, đến với Sông Mã, 
dọc tuyến đường kéo dài cả trăm kilômet từ xã Mường Sai tới Mường Lầm đều dễ dàng nhận 
thấy sự trù phú của nông thôn nơi đây. 

Sông Mã là huyện biên giới với nước bạn Lào, có nhiều dân tộc anh em chung sống. 
Tuy địa hình chủ yếu là núi cao, dốc đứng, sản xuất nông nghiệp khó khăn nhưng Sông Mã 
lại không được hưởng các chính sách ưu ái huyện nghèo như một số địa bàn khác. Vượt lên 
khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền và người dân Sông Mã đã đoàn kết, chung tay xây dựng 
huyện ngày càng vững mạnh. 

Nói về bước đột phá trong phát triển kinh tế của Sông Mã mấy thập kỷ gần đây, ông 
Hoàng Xuân Nghĩ ở bản Pá Công, xã Huổi Một, bảo: “Khi cây nhãn và xoài được tham gia 
vào danh mục nông sản chủ lực, Sông Mã mới thật sự bứt phá. Trong khoảng chục năm trở 
lại đây, cùng với sự trợ giúp của Nhà nước, người dân Sông Mã đã vận dụng nhiều giải pháp 
kỹ thuật để tạo nên những nông sản có giá trị cao... Sông Mã bây giờ có nhiều triệu phú, tỷ 
phú nhưng hầu hết đều là tỷ phú từ nông nghiệp. Vì dân no ấm nên Nhà nước hô hào việc gì, 
bà con đều ủng hộ”. 

Không xa trung tâm tỉnh như Sông Mã, xã Chiềng Đen của thành phố Sơn La đã có 
bước tăng trưởng nhanh và mạnh chỉ trong 10 năm trở lại đây. 
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Ông Cà Văn Liên - Chủ tịch Hội Nông dân xã kể: “Năm 2011, khi bắt tay vào xây 
dựng nông thôn mới, xã Chiềng Đen mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí và là xã khó khăn nhất của 
thành phố Sơn La. Được tỉnh và thành phố quan tâm, cán bộ liên tục bám địa bàn, xây dựng 
kế hoạch sát thực, đồng thời vận động người dân cùng tham gia. Mọi kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới ở đây đều hướng tới mục tiêu giúp bà con cải thiện cuộc sống cả về vật chất 
và tinh thần. Chính vì thế, về cơ sở hạ tầng, thành phố ưu tiên 2 việc làm trước là đường giao 
thông và điện lưới an toàn. Về nông nghiệp, thành phố ưu tiên cải tạo vườn tạp, gắn đổi mới 
cơ cấu cây trồng với thâm canh kỹ thuật cao, phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng nhốt 
chuồng... Với cách làm đó, chỉ trong 6 năm, thu nhập của người dân đã tăng gấp đôi, lên 
mức hơn 20 triệu đồng/người/năm. Khi dân no ấm, Nhà nước hô hào gì là dân làm theo. 
Cuối năm 2017, chúng tôi đã cán đích nông thôn mới”. 

COI TRỌNG TIÊU CHÍ THU NHẬP 

Ông Phạm Anh Hữu - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La hồ hởi nói: “Nông thôn mới ở Sơn La 
đang có những bước tiến ngày một nhanh hơn, mạnh hơn và vững chắc hơn nhờ chúng tôi 
luôn lấy tiêu chí thu nhập của người dân làm nòng cốt. Trong hàng trăm đầu việc cần đầu tư 
ở một xã tham gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi luôn tính tới việc nào mang lại thu 
nhập trực tiếp cho người dân để ưu tiên. Vì thế, lòng dân rất đồng thuận với Nhà nước”. 

Ngay như xã Chiềng Đen, chỉ tính 5 năm gần đây, người dân đã hiến trên 10.000m2 
đất, hơn 450 triệu đồng để thực hiện cứng hóa 6,1km đường trục xã, 14,3km đường trục bản, 
9,5km đường ngõ bản; rải cấp phối gần 1km đường nội đồng với tổng mức đầu tư 19,4 tỷ 
đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 6 tỷ đồng. 

Hiện, xã có 95,6% hộ gia đình được sử dụng điện lưới Quốc gia; 99% số hộ được sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 14/14 bản có nhà văn hóa; không còn nhà tạm, nhà dột nát. 
Thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 28,2 triệu đồng/người/năm. 

“Chủ nhân mới của nông thôn mới là phải ấm no, hạnh phúc!” - ông Hữu khẳng định.  
“Nông thôn mới ở Sơn La đang có những bước tiến ngày một nhanh hơn, mạnh hơn 

và vững chắc hơn nhờ chúng tôi luôn lấy tiêu chí thu nhập của người dân làm nòng cốt” - 
Ông Phạm Anh Hữu - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La. 
 

17. Viết Hà. HƠN 20 NĂM TRAO “CƠ NGHIỆP” CHO ĐỒNG BÀO VÙNG BIÊN / 
Viết Hà // An ninh biên giới.- Ngày 17/6/2018.- Số 24.- Tr.8. 
 

Thiếu tá Hà Văn Tuyên, Đội phó Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 
Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng Sơn La là người có 21 năm lăn lộn trên biên giới để 
phục vụ nhân dân. Nhập ngũ năm 1992, sau thời gian huấn luyện chiến sỹ mới, anh về 
công tác tại Đồn Biên phòng Chiềng Khương, được giao nhiệm vụ “cắm bản” dạy xóa 
mù chữ cho đồng bào. Thấy bà con trên địa bàn còn nhiều khó khăn, sau nhiều đêm 
không ngủ, anh quyết định về nhà đưa trâu, bò của gia đình mình cho đồng bào mượn 
nuôi, khi gia súc sinh trưởng, phát triển lợi nhuận được chia đôi. Cứ thế 21 năm qua, 
anh đã giúp được hàng trăm gia đình thoát nghèo, nhiều hộ nay đã vươn lên làm giàu. 

Tôi gặp lại Thiếu tá Hà Văn Tuyên sau 10 năm, ngày đó anh là cán bộ cắm bản Pá 
Hốc, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Thời điểm đó, Pá Hốc là địa bàn “nóng” 
nạn tái trồng cây thuốc phiện, tỷ lệ người nghiện cao, các đối tượng buôn bán, vận chuyển 
ma túy luôn lôi kéo người dân vào con đường phạm tội. 

Thiếu tá Tuyên kể, những ngày đầu nhận nhiệm vụ ở Pá Hốc, anh dành hết thời gian 
cùng bà con đi làm nương rẫy, đêm xuống lại đến thăm từng nhà người dân, già làng, trưởng 
bản để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ người nghiện ma túy cao. 
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Chỉ sau thời gian ngắn, anh hiểu rõ những uẩn khúc dẫn người dân đến nghèo khó, nghiện 
ngập. 

“Nắm rõ được nguyên nhân, nhưng để giải quyết tận gốc vấn đề, tôi tìm đến già làng, 
vận động già cai nghiện. Nhiều đêm liền, bên bếp lửa bập bùng, tôi tỉ tê to nhỏ vận động già 
xuống núi cai nghiện, cuối cùng già đã đồng ý. Sau 6 tháng quyết tâm, già trở về bản với sức 
khỏe ổn định, từ bỏ hẳn “nàng tiên nâu”. Từ đó, già làng trở thành người tích cực khuyên 
nhủ con cháu đi cai nghiện, từ bỏ ma túy. Cùng với giúp người dân cai nghiện, tôi về Sông 
Mã dắt 20 con trâu cho 6 hộ dân mượn nuôi, mọi khâu chăm sóc, thuốc thú y tôi đảm trách 
và hướng dẫn bà con kỹ thuật để sau khi tách đàn, người dân chủ động trong các khâu chăm 
sóc. Sau 3 năm kiên trì giúp dân, nhiều hộ đã thoát nghèo, tự chủ được việc chăm sóc đàn 
vật nuôi của gia đình. Pá Hốc không còn là điểm “nóng” tái trồng cây thuốc phiện và nghiện 
ma túy” - Thiếu tá Hà Văn Tuyên tâm sự. 

Nói về quãng thời gian 21 năm giúp người nghèo nơi biên giới, Thiếu tá Hà Văn 
Tuyên chia sẻ, năm 1997, anh được đơn vị cử đi dạy xóa mù chữ cho bà con bản Kéo Co, xã 
Mường Hung, huyện Sông Mã. Trong thời gian này, anh thấy được những tiềm năng của bản 
có thể giúp đồng bào thoát nghèo, đó là những bãi đất rộng, quanh năm cỏ mọc xanh tốt có 
thể chăn thả gia súc. Thế rồi, anh ngỏ ý muốn đầu tư giúp một số hộ giống vật nuôi với hình 
thức, bà con bỏ công sức chăm sóc, bảo vệ, phân công nhau chăn thả, còn toàn bộ các khâu 
kỹ thuật, thuốc thú y do anh đảm nhiệm, khi vật nuôi phát triển, lợi nhuận sẽ được chia đôi. 
Nếu gặp rủi ro trâu bò bị bệnh dịch chết, anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi các hộ dân 
đồng ý, anh về mang trâu bò của bố mẹ, chọn những con tốt nhất giao cho người dân. Và 
những hộ dân ở bản Kéo Co được Thiếu tá Tuyên hỗ trợ ngày đó, nay đã trở thành những 
người giàu có nhờ phát triển đàn gia súc. 

Khi anh được giao nhiệm vụ Đội phó Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng 
Nậm Lạnh, trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện tình trạng các hộ dân di cư tự do. Anh đã 
đến từng nhà vận động người dân không di cư và cho họ mượn gia súc chăn nuôi phát triển 
kinh tế, cách làm này đã giúp 60 hộ bỏ ý định di cư, chăm lo làm ăn, nuôi con ăn học nên 
người. Trong đó, bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh trực tiếp được Thiếu tá Tuyên hướng dẫn 
phát triển chăn nuôi đã vươn lên thoát nghèo, người dân bỏ hẳn ý định di cư. 

Để hiểu hết việc làm ý nghĩa, nhân văn của Thiếu tá Hà Văn Tuyên, chúng tôi đến gia 
đình Giàng Bá Vừ, bản Hua Lạnh, sau khi được sự đầu tư gia súc từ anh Tuyên, Vừ cùng vợ 
chú tâm chăm sóc tốt cho 6 con trâu, sau 2 năm, gia đình Vừ đã có được 4 con nghé của 
riêng mình. Năm 2017, Vừ bán đi một con để sửa sang nhà cửa, mua sắm một số vật dụng 
sinh hoạt. “Những năm trước, do đời sống quá khó khăn và nghe một số người xấu rỉ tai bên 
Lào đất tốt, dễ làm ăn, nên tôi có ý định di cư sang đó. Nhưng khi được bộ đội Tuyên hỗ trợ 
trâu cùng với sự động viên của anh nên tôi đã bỏ hẳn ý định di cư tự do. Hiện nay, tôi đã có 
một số vốn nhất định tiếp tục cùng bộ đội Tuyên chăm sóc đàn gia súc phát triển tốt, nâng 
cao đời sống gia đình”. 

Rời bản Hua Lạnh, chúng tôi đến gia đình ông Xộm A Lậu, bản Huổi Dương, xã 
Mường Và, huyện Sốp Cộp, người đã mượn gia súc của Thiếu tá Hà Văn Tuyên nuôi thành 
công. Đến nay, tổng đàn trâu, bò của gia đình ông lên đến 30 con, kinh tế gia đình khá giả, 
có điều kiện cho con theo học các trường cao đẳng, đại học. Ông Xộm A Lậu tâm sự: “Cách 
đây 10 năm, gia đình tôi thuộc diện đặc biệt khó khăn, dù vợ chồng chăm chỉ lao động sản 
xuất, nhưng thiếu vốn, nên nhiều lần định rời quê hương vào Tây Nguyên kiếm việc làm. 
Nhưng được bộ đội Tuyên giúp đỡ 4 con trâu, bò, cùng anh chăm sóc. Từ đó, đàn trâu, bò 
phát triển tốt, khi có trong tay 4 con trâu, bò, tôi đã xin phép bộ đội Tuyên được tách đàn và 
anh đồng ý. Trong quá trình nuôi, chúng tôi đã học được kỹ thuật chăn nuôi từ anh Tuyên 
nên sau khi tách đàn, vợ chồng chăm sóc tốt, nay đàn gia súc phát triển lên 30 con”. 
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Thấy được hiệu quả của công tác giúp người dân thoát nghèo, khi chuyển công tác 
đến địa bàn nào, Thiếu tá Hà Văn Tuyên cũng tìm hiểu, giúp các hộ nghèo phát triển đàn gia 
súc. Đến thời điểm hiện nay, anh đã cho bà con mượn trên 100 con gia súc, giúp hàng trăm 
gia đình thoát nghèo bền vững. 
 

18. Tuệ Linh. AO NUÔI TOÀN CÁ ĐỰC “ĐẺ” TRĂM TRIỆU/NĂM / Tuệ Linh // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/6/2018.- Số 146.- Tr.11. 
 

Câu “Muốn giàu thì nuôi cá, muốn khá nuôi heo...” thật đúng với gia đình ông 
Lò Văn Anh ở bản Nà Lốc 2, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Với mô hình 
nuôi cá rô phi đơn tính (toàn cá đực), ông Lò Văn Anh thu hơn 200 triệu đồng/năm. 

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ băng rừng, vượt đèo, chúng tôi có mặt tại nhà lão nông người 
Thái làm kinh tế giỏi Lò Văn Anh. Bên cạnh nhà là 2 cái ao với diện tích rộng tới cả nghìn 
mét vuông, ông Anh cầm chiếc chậu sắt có chứa bột ngô, cám rồi tay thoăn thoắt vung vẩy 
thức ăn cho đàn rô phi lên đến vạn con đang nhô đầu lên khỏi mặt nước để đợi ăn. Công việc 
cho đàn cá ăn của lão nông này tạm dừng khi ông Anh nhìn thấy chúng tôi. Thấy có khách 
đến nhà, ông vội vã đặt chiếc chậu xuống bờ ao rồi nhanh chân lại gần, tay bắt, mặt mừng. 

Chỉ tay ra phía mặt nước, nơi mà hàng vạn con cá đang giành thức ăn, ông Lò Văn 
Anh kể lại: “Nhà tôi bắt đầu nuôi cá từ những năm 2000. Thời đó, nuôi cá truyền thống như 
chép, trắm cỏ... nhiều lắm nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế là bao nhiêu, chủ yếu phục 
vụ cho gia đình là chính. Mấy năm trở lại đây, vừa được tập huấn khuyến nông; vừa xem qua 
sách báo, ti vi, thấy nhiều hộ gia đình thoát nghèo, trở thành triệu phú nhờ nuôi cá rô phi đơn 
tính nên gia đình tôi mới bắt đầu nuôi loại cá này”. 

Theo ông Anh, cá rô phi đơn tính có sức đề kháng tốt, ít bệnh tật, sinh trưởng và phát 
triển rất nhanh, giá cả không bấp bênh, đầu ra luôn được đảm bảo. Mỗi chu kỳ nuôi, gia đình 
ông thả con giống. Sau khi xuất bán xong, phải tiến hành nạo vét bùn, phơi ao khô khoảng 1 
tháng, sau đó rắc vôi bột vào để khử trùng đảm bảo môi trường nước cho chu kỳ nuôi tiếp 
theo. 

Quá trình nuôi cá, phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước, quan sát đàn cá nếu có 
biểu hiện gì phải xử lý ngay, cứ khoảng 1 - 2 tháng phải thay nước một lần. Thức ăn chính 
cho cá là cám, mỗi bao từ 350 - 400.000 đồng. Tính sơ sơ chi phí cũng hết gần 100 triệu 
đồng/năm tiền thức ăn. Thức ăn phụ là ngô. “Trước khi xuất bán, phải nấu bột ngô cho cá ăn 
một tháng thì chất lượng thịt mới ngon” - ông Anh cho hay. 

“Từ lúc bắt đầu nuôi đến khi thu hoạch mất khoảng 6 - 7 tháng. Nhờ được chăm sóc 
tốt, đàn cá rô phi đơn tính nhà tôi lớn nhanh. Năm 2017, tôi xuất bán được 3 tấn cá. Với giá 
bán dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, mỗi năm, hai cái ao này cho tôi thu tới hơn 200 
triệu đồng đấy” - ông Lò Văn Anh tự hào khoe. 
 

19. Vì Định. NÔNG DÂN VÙNG CAO SƠN LA THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ 
NGUYỆN / Vì Định // Trang trại Việt.- Tháng 6/2018.- Số 84.- Tr.57. 
 

Thời gian qua, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở các địa phương 
trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng rõ rệt, trong đó có rất nhiều người dân tộc thiểu số. Đây 
là sự nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh, phối hợp với chính quyền địa phương 
trong việc tuyên truyền chính sách, lợi ích của bảo hiểm, tạo được lòng tin từ người 
dân. 

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐỂ CÓ LƯƠNG HƯU 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy khi về già hoặc hết tuổi lao 
động, đặc biệt là những người không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định, nhất 
là ở khu vực nông thôn miền núi. 
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Ồng Lường Văn Điện, người dân tộc Thái, ở bản Nà Cành (xã Thôm Mòn, huyện 
Thuận Châu), người có hơn 10 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, cho biết: Năm 
2008, tình cờ được tham gia buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm do cán bộ  bảo hiểm 
xã hội huyện triển khai, thấy họ nói về ích lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông về bàn với 
gia đình tham gia. “Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào cây ngô, cây lúa và nuôi vịt, thu 
nhập không nhiều lắm nhưng mỗi tháng bớt ra 300.000 đồng đóng bảo hiểm xã hội tự 
nguyện thì cũng không phải là nhiều, ai cũng có thể tham gia được” - ông Điện nói. 

Bà Lường Thị Tiến, ở bản Phé (Thôm Mòn), chia sẻ: “Được nghe và tìm hiểu về bảo 
hiểm xã hội tự nguyện, tôi thấy ai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ thời gian đều được 
hưởng lương hưu như cán bộ Nhà nước. Tôi nghĩ bụng, sau này về già mình không thể dựa 
dẫm vào con cái, cũng phải có khoản thu nhập riêng. Được gia đình ủng hộ tôi liền tham gia, 
đến nay, thời gian đã được 2 năm, mỗi tháng đóng gần 300.000 đồng. Tôi nghĩ tham gia bảo 
hiểm xã hội tự nguyện không khó, mỗi người chỉ cần tiết kiệm chút ít là được”. 

Theo ông Lò Văn Đỉnh, Phó chủ tịch UBND xã Thôm Mòn: “Thông qua các buổi 
tuyên truyền người dân trong xã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
Vì người dân hiểu rằng, đây là loại hình bảo hiểm rất thiết thực đối với mỗi người, tham gia 
đủ thời gian là được hưởng lương hưu”. 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

Xét về lợi ích lâu dài thì việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là rất cần thiết đối 
với mọi người. Thế nhưng hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia vẫn hạn chế, do nhiều nguyên 
nhân: Hoàn cảnh cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định. 

Bà Trần Thị Dung, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Châu, cho biết: Những 
năm gần đây, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng lên, năm sau cao 
hơn năm trước nhưng con số còn hạn chế. Để người dân hiểu và tham gia nhiều hơn, thời 
gian tới, ngành bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục phối hợp với UBND các xã, các trưởng bản, 
tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm để người dân hiểu và tham gia nhiều hơn. 

Thiết nghĩ, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà mỗi người lao động 
đều có thể tham gia, được lựa chọn cho mình mức đóng phù hợp với thu nhập cá nhân, 
quyền lợi được hưởng theo mức đóng. Chính vì vậy, người lao động có thể tự chọn cho mình 
phương thức đóng phù hợp với thu nhập: Hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, một 
năm đóng một lần hoặc có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm 
để đủ điều kiện tuổi hưởng lương hưu theo quy định. 
 

20. Vì Định. NGỌC CHIẾN, SỨC BẬT TỪ NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG / Vì Định // 
Trang trại Việt.- Tháng 6/2018.- Số 84.- Tr.56. 
 

Xác định xây dựng giao thông nông thôn là việc làm cần thiết đáp ứng nhu cầu đi 
lại và sản xuất hàng hóa của người dân, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân 
dân xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã chung sức, chung lòng làm nên 
những tuyến đường bê tông nối dài, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. 

QUYẾT TÂM TẠO CHUYỂN BIẾN 

Trở lại Ngọc Chiến những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay 
đổi nhanh chóng của vùng đất xa xôi, khó khăn của huyện Mường La. Những con đường lầy 
lội ngày nào giờ đã được bê tông kiên cố, phẳng lỳ thẳng tắp nối liền các bản. 

Ông Lò Văn Pháng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Ngọc Chiến là xã vùng 
3, có 33 bản với trên 10.900 khẩu, 4 đồng bào dân tộc cùng sinh sống: La Ha, Thái, Mông, 
Kinh. Địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn 
là nguyên nhân ảnh hưởng tới quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Với quyết tâm tạo sự chuyển biến trong giao thông nông thôn, coi đây là điểm tựa 
thúc đẩy các tiêu chí khác, cấp ủy, chính quyền xã đã tiến hành thành lập và kiện toàn ban 
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chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Xã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xuống cơ sở 
nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; phân tích, lý giải cho người dân hiểu mục đích ý 
nghĩa của việc xây dựng giao thông nông thôn. 

Xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức họp lấy ý kiến người dân, phương châm được 
vận dụng là: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ vật liệu, người dân đóng 
góp ngày công. Hơn nữa, người dân hiểu rằng có đường bê tông thì việc đi lại sẽ thuận lợi 
nên hưởng ứng rất nhiệt tình. 

Nhờ thế, nhiều người đã tích cực đóng góp kinh phí mua vật tư, ngày công, không 
tính thiệt hơn, tự nguyện hiến đất, cây cối... để làm cho những đoạn đường thẳng hơn, rộng 
hơn, thuận lợi hơn. Ngoài ra, các bản còn cử người giám sát chặt chẽ việc thi công, công 
khai minh bạch về tài chính nên chất lượng tiến độ công trình luôn đảm bảo. Chỉ sau một 
thời gian ngắn, toàn xã đã cứng hóa được 89 tuyến đường, với chiều dài hơn 34km. Ngọc 
Chiến trở thành xã tiêu biểu của Mường La trong xây dựng giao thông nông thôn. 

SỨC BẬT TỪ NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG 

Từ phong trào xây dựng giao thông nông thôn đã có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến 
đất, cây cối... làm đường, với diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông. Hàng trăm tuyến 
đường nội bản, liên bản, đường nội đồng... được bê tông hóa, cứng hóa, tạo thuận lợi cho 
việc đi lại, thông thương, phát triển kinh tế ở địa phương. 

Tuy đến nay, Ngọc Chiến mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới nhưng với những 
kết quả đạt được trong xây dựng giao thông nông thôn đã mở ra hướng bứt phá trong phát 
triển kinh tế xã hội. Giao thông thuận lợi nên việc học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, liên kết sản xuất và tiêu thụ cũng tăng lên 
rất nhanh. Ngọc Chiến cũng vận động người dân thay đổi cách nghĩ cách làm trong sản xuất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giúp bức tranh 
xã nghèo miền núi ngày một tươi sáng hơn.  
 

21. Văn Chiến. NGƯỜI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ LÀM GIÀU TRÊN QUÊ MỚI / Văn 
Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 6/2018.- Số 84.- Tr.55. 
 

Thực hiện Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, huyện Thuận Châu (Sơn 
La) đã tổ chức di chuyển và đón nhận 1.571 hộ, 8.145 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập 
lòng hồ Thủy điện Sơn La đến tái định cư tại 11 khu, 37 điểm tập trung và 2 bản tái 
định cư xen ghép. Sau hơn 10 năm di chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống của bà con đã 
khởi sắc. 

Ông Hoàng Văn No, dân bản Quỳnh Thuận (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) cho 
biết: Cách đây hơn 10 năm, gia đình ông cùng hơn 30 hộ khác ở huyện Quỳnh Nhai di 
chuyển về bản Quỳnh Thuận sinh sống. Những ngày đầu, ông rất tâm tư vì phải xa nơi “chôn 
nhau, cắt rốn”. Được chính quyền và người dân sở tại giúp sức dựng nhà, chia đất sản xuất, 
ông cùng các hộ dân trong bản nguôi ngoai dần nỗi nhớ nhà, nhớ quê cũ, yên tâm bắt tay vào 
lao động sản xuất. 

Dẫn chúng tôi ra thăm nương cách nhà chừng 300m, chỉ vào mảnh nương phủ kín 
hàng nghìn cây sa nhân tím xanh tốt, mọc san sát nhau, ông No vui vẻ nói: “Nương sa nhân 
này gia đình tôi trồng từ năm 2016. Giống cây này không phải đầu tư nhiều, dễ trồng, dễ 
chăm sóc, thu nhập cao gấp nhiều lần trồng ngô. Tôi trồng khoảng 1.000m2, mỗi năm thu lãi 
hơn 40 triệu đồng”. 

Ở khu đất bên dưới nương sa nhân, ông No trồng gần 1ha cà phê và cây ăn quả các 
loại như: Xoài, nhãn, táo, mỗi năm thu gần 100 triệu đồng. 

Cũng giống ông No, năm 2007, gia đình ông Điêu Văn Chính rời quê cũ ở Quỳnh 
Nhai đến tái định cư tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu. Ông Chính chia sẻ: “Về nơi ở 
mới, chúng tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Cơ sở hạ tầng được đầu tư 
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đồng bộ, có đường giao thông thuận lợi, có điện thắp sáng. Trường học của con em trong 
bản cũng gần hơn. Quan trọng hơn, chúng tôi được chia đất trồng cà phê, giúp gia đình tôi và 
bà con dân bản có nguồn thu nhập ổn định”. 

Bản tái định cư Mường Chiên I, xã Phỏng Lái có 65 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. 
Khi còn ở nơi cũ thuộc bản Mường Chiên (xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai), bà con 
chủ yếu sống dựa vào trồng cây ngô, sắn, thu nhập bấp bênh. Về quê mới, được Nhà nước 
đầu tư xây dựng đường bê tông, nhà văn hóa; các sản phẩm chè, cà phê do người dân canh 
tác đều trở thành hàng hóa, có tư thương đến tận nơi thu mua. Đời sống, thu nhập của bà con 
dân bản không ngừng được cải thiện, nâng cao, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 

Ông Nguyễn Văn Toản - Trưởng ban quản lý Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn 
La huyện Thuận Châu, phấn khởi cho biết: Về cơ bản, người dân tại các khu, điểm tái định 
cư trên địa bàn huyện đã ổn định cuộc sống. Nhiều người dân ở các bản tái định cư đã và 
đang có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Những năm đầu di chuyển về điểm tái định cư, người 
dân được Nhà nước hỗ trợ đời sống, hỗ trợ sản xuất. Năm 2017, người dân tái định cư trên 
địa bàn huyện và những hộ dân sở tại bị ảnh hưởng bởi Dự án Di dân tái định cư Thủy điện 
Sơn La được cấp giống cây ăn quả các loại như: Xoài, cam... 

“Được nhận cây giống, người dân ai cũng vui mừng, phấn khởi, tích cực đào hố, 
trồng, chăm sóc cây ăn quả theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Tỷ lệ cây sống đạt hơn 
90%. Không lâu nữa, tại các điểm tái định cư trong huyện sẽ phủ kín màu xanh trù phú của 
cây ăn quả” - ông Toản cho hay. 
 

22. Hà Hoàng. GHÉP XOÀI DA XANH “KHỔNG LỒ” LÊN GỐC XOÀI TA, LÃI 150 
TRIỆU ĐỒNG / Hà Hoàng // Trang trại Việt.- Tháng 6/2018.- Số 84.- Tr.40. 
 

Trồng hơn 1ha xoài tượng da xanh trên đất dốc, khi cây cho trái, anh Hà Văn 
Nam, bản Văn Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La) thu gần 150 triệu đồng 
mỗi năm. 

Trao đổi với Trang trại Việt, anh Nam chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi trồng giống 
xoài địa phương trên 1ha nương rẫy nhưng không mang lại hiệu quả, đầu ra không ổn định. 
Thấy bà con ở các xã Chiềng Pằn, Chiềng Hặc... trồng nhiều giống xoài tượng da xanh cho 
hiệu quả kinh tế cao, tôi quyết định thuê người về ghép xoài tượng da xanh lên cây xoài địa 
phương. Khoảng một thời gian sau vườn xoài của gia đình tôi cho lộc và phát triển tươi tốt, 
sai trĩu quả. 

Để cây xoài sinh trưởng tốt, anh Nam đầu tư vốn lắp đặt hệ thống ống dẫn nước và 
mua máy bơm hút nước từ suối Sập gần nương tưới cho toàn bộ diện tích xoài tượng da 
xanh. Anh Nam thường dùng các loại phân hữu cơ đã hoai mục, kali, NPK... bón cho vườn 
xoài ghép. Chính vì vậy, vườn xoài tượng da xanh của gia đình anh từ khi ghép mắt đến nay 
luôn phát triển xanh tốt và ít bị sâu bệnh. 

Về kinh nghiệm trồng xoài tượng da xanh, anh Nam chia sẻ: Loại xoài tượng da xanh 
thường có chiều cao từ 4 - 7m, nhưng chúng tôi thường giới hạn chiều cao của cây chỉ cho 
phát triển cành nhánh để cây cho năng suất cao nhất. Thời gian cây xoài kết hoa thường có 
màu trắng và mọc thành chùm khá đẹp. Khi quả còn non thường có vỏ màu xanh tươi, khi 
chín chuyển sang màu vàng ửng bắt mắt, quả đầy, thơm nưng nức chưa cần đưa lên mũi đã 
thấy mùi thơm. Xoài tượng da xanh thường có quả rất to, hình thuôn dài, mỗi quả có trọng 
lượng bình quân từ 0,9 - 1,5kg. 

“Xoài tượng da xanh có thể ăn chín cũng có thể ăn lúc vỏ còn xanh, hấp dẫn nhất là ăn 
sống. Hiện nay có rất nhiều nhà hàng, quán ăn thường giới thiệu món xoài sống muối ớt 
trong bàn tiệc trước và sau khi ăn, nên đầu ra cho sản phẩm của gia đình anh Nam tương đối 
ổn định. Điều đáng mừng, xoài tượng da xanh Yên Châu đã bắt đầu xuất khẩu sang Úc. 
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Ngoài ra, xoài tượng da xanh có khả năng chống sâu bệnh tốt hơn các loại xoài khác. Ngoài 
ra, loại xoài này còn dễ thích nghi với nhiều loại đất trồng”, anh Nam cho biết thêm. 

Anh Nam cho hay: “Từ lúc chuyển đổi sang ghép xoài tượng da xanh trồng trên đất 
dốc, đời sống của gia đình tôi đã khá giả hơn trước. Cuối tháng 5 vừa rồi, xoài của gia đình 
tôi cũng nằm trong số lượng 3 tấn xoài được xuất khẩu sang Úc. Sau khi trừ chi phí, mỗi 
năm tôi có lãi gần 150 triệu đồng”. 
 

23. Quốc Định. BỎ LỢN NUÔI NHÍM, ĐÚT TÚI TRĂM TRIỆU MỖI NĂM / Quốc 
Định // Trang trại Việt.- Tháng 6/2018.- Số 84.- Tr.38. 
 

Do chăn nuôi lợn bị lỗ kéo dài, anh Quàng Văn Phới, bản Phé, xã Thôm Mòn, 
huyện Thuận Châu (Sơn La) đã dành dụm tiền chuyển sang đầu tư nuôi nhím. Và hiện 
tại, với loài nhím, anh Phới không chỉ có thu nhập tốt mà còn thảnh thơi, không vất vả 
cực nhọc như nuôi lợn. 

Trước đây, nguồn thu nhập chính của gia đình anh Phới chủ yếu phụ thuộc vào nuôi 
lợn, nhưng vài năm trở lại đây giá lợn bấp bênh, lên xuống thất thường, kéo theo nguồn thu 
nhập của gia đình cũng giảm. Trong một lần sang nhà người em họ chơi, thấy việc nuôi nhím 
của em phát triển rất tốt, giá ổn định lại dễ nuôi, đầu tư ít, anh Phới nghĩ ngay tới việc nuôi 
nhím. 

Về nhà, anh Phới quyết bán đàn lợn hàng chục con để lấy vốn đầu tư mua nhím giống, 
sau đó cải tạo chuồng lợn thành chuồng nuôi nhím. Xong chuồng, anh Phới mua 10 con 
nhím về nhân giống. 

Để có kinh nghiệm nuôi nhím, anh Phới nhờ chính người bán giống hướng dẫn kỹ 
thuật nuôi, cách chăm sóc nhím. Sau vài tháng, từ 10 con nhím giống, đàn nhím của gia đình 
anh đã tăng lên 60 con. Đàn nhím phát triển tốt, lớn nhanh, mỗi năm 1 nhím mẹ đẻ 2 lần, 
mỗi lần 2 con. 

Theo anh Phới, so với các loài vật nuôi thì nhím rất ít bệnh, sức đề kháng tốt. Trong 
khâu chăm sóc nhím nên thường xuyên quét dọn, vệ sinh chuồng sạch sẽ, khô ráo. Khi nhím 
đẻ được hơn 1 tháng phải tách đàn cho nhím con ở chuồng riêng, để nhím mẹ tiếp tục giao 
phối và đẻ tiếp, cứ thế xoay vòng một năm nhím đẻ 2 lần. 

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi nhím, anh Phới nói rằng: Nhím dễ nuôi vì chúng là loài 
ăn tạp, tất cả củ sắn, ngô, bí, các loại rau rừng... đều có thể là thức ăn của nhím. Hơn nữa, 
những loại thức ăn này gia đình có thể tự kiếm trên nương và trồng được nên giảm được một 
khoản lớn chi phí, không phải mất nhiều chi phí đầu tư như nuôi lợn. 

“Để đàn nhím khỏe và phát triển tốt, thì phải chú ý ngay từ con giống, yếu tố quyết 
định chất lượng nhím. Đặc biệt là chọn con giống to, khỏe, có khả năng sinh sản tốt. 

Hiện, đàn nhím của anh Phới luôn duy trì số lượng 60 con, cứ 7 - 8 tháng, anh Phới 
xuất bán một lứa nhím thịt thương phẩm, giá bán ra thị trường 200.000 đồng/kg. Trung bình 
mỗi năm anh Phới bán vài tạ nhím, trọng lượng mỗi con khoảng từ 10 - 12kg, tính ra anh thu 
về hơn trăm triệu đồng. 
 

24. Thanh Hà. NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ Ở MỘC CHÂU / Thanh Hà // Người cao 
tuổi.- Ngày 22/6/2018.- Số 100.- Tr.5. 
 

Vâng! Tôi đã gặp họ - những người phụ nữ năng động, tháo vát, sắc sảo mà hết 
sức chân thành; giỏi giang, giàu có mà vô cùng khiêm nhường, ý nhị. Họ, đang cùng 
chồng con, gia đình làm giàu cho quê hương đất nước; cùng cấp ủy chính quyền bảo 
đảm an sinh xã hội, chung tay hỗ trợ người nghèo... 

SÁNG TẠO ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO 

Bà Nguyễn Thị Tiện, từng là “cô giáo trường bản”, trải qua nhiều đơn vị công tác, rồi 
Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nghỉ hưu, bà đến với Hội Người cao 
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tuổi, đảm trách nhiệm vụ Phó trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện cao nguyên 
xinh đẹp này. Bà bảo, đã không làm thì thôi, nhận lời thì phải làm đến nơi đến chốn. Vì vậy, 
đêm ngày trăn trở, bà tập trung tâm sức, trí tuệ cho công việc “vác tù và hàng tổng” mà chỉ 
những người biết chia sẻ, hy sinh mới có thể đảm nhiệm. 

Bí quyết để hoạt động suôn sẻ, làm đến đâu hiệu quả đến đấy của bà là tập hợp quanh 
mình đội ngũ cán bộ cốt cán năng động, tâm huyết, có điều kiện về kinh tế và đặc biệt phải 
đồng cảm, chung tay đẩy mạnh phong trào người cao tuổi. Bà nhận thức rõ, hoạt động của 
huyện mạnh hay không phụ thuộc vào cơ sở, vì vậy, bà tìm mọi cách có thể nắm bắt thông 
tin, hỗ trợ các cấp hội triển khai nhiệm vụ. Khó đâu tháo gỡ đấy. 

Không quản ngại đường sá xa xôi, địa bàn hẻo lánh, bà thường xuyên đi sâu đi sát cơ 
sở. Chỗ nào làm hay làm tốt, sáng tạo, bà động viên, khích lệ kịp thời; đôi khi chỉ là lời biểu 
dương đúng lúc, hay phần quà nho nhỏ ý nghĩa. Bà quan tâm cơ cấu doanh nghiệp, nhà tài 
trợ vào hệ thống tổ chức, thu hút họ tham gia nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy các chương trình, 
hoạt động của hội. Kết quả, phong trào người cao tuổi huyện được đánh giá là điểm sáng của 
tỉnh, là tấm gương để các đơn vị khác học tập, làm theo. 

Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Nông trường Mộc Châu, bà Đỗ Thị Nụ gắn bó 
với nghề nuôi dạy trẻ cho đến khi nghỉ hưu. Bà từng nổi tiếng với việc đưa nhà trẻ nông 
trường từ hoạt động èo uột đến cơ ngơi khang trang hôm nay bằng việc thế chấp sổ đỏ đất 
của gia đình lấy tiền vay ngân hàng xây trường cho các cháu. Và hôm nay, trong cương vị 
một lãnh đạo hội cơ sở với 39 chi hội, gần 3.000 hội viên, bà lại rút túi 20 triệu đồng cho vay 
không lấy lãi để hội đủ vốn đối ứng thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo hỗ 
trợ của dự án quốc tế. Chỉ nhìn cái cách tổ chức hội thi tiếng hát người cao tuổi của thị trấn 
cũng đủ thấy sự sáng tạo, bài bản của bà. Chia các chi hội thành cụm, tuyển chọn tiết mục 
xuất sắc tham gia cấp thị trấn, rồi chọn đủ 7 tiết mục giải nhất thị trấn tham gia cấp huyện. 
Cùng với hội người cao tuổi thị trấn trung tâm, phong trào của người cao tuổi thị trấn Nông 
trường cũng được huyện đánh giá là “con chim đầu đàn”, là niềm tự hào của huyện. 

CHUNG TAY LÀM GIÀU CHO GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 

Đã 64 tuổi, song dáng người, gương mặt bà Vũ Thị Thái, tiểu khu 10, thị trấn Mộc 
Châu vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ năng động, tháo vát. Giai đoạn những 
năm 90 thế kỷ trước, gia đình bà còn nghèo, khó khăn lắm. 

Không chịu đầu hàng số phận, bà suy nghĩ rất nhiều, rồi chia sẻ, bàn bạc với chồng, 
tìm cách thoát nghèo hiệu quả. Nhận thấy vùng đất Mộc Châu được thiên nhiên ưu đãi về khí 
hậu, thổ nhưỡng, là điều kiện tốt cho các loại rau củ quả chất lượng cao, ông bà tìm hiểu 
thuận lợi khó khăn, gặp gỡ các hộ gia đình có đất, đầu tư giống vốn, kỹ thuật, phân bón phát 
triển vùng rau sạch, đồng thời hứa hẹn bao tiêu sản phẩm đầu ra. Được sự ủng hộ của cư dân 
bản địa, ông bà thế chấp tài sản vay 500 triệu đồng từ quỹ tín dụng, đồng thời đi khắp nơi 
tìm kiếm thị trường chuẩn bị cho mùa thu hoạch. 

“Thành công không đến với những kẻ lười biếng”. Năm 2012, mùa thu hoạch đầu 
tiên, 30 gia đình thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ đã cho 600 tấn sản phẩm, cung cấp 
chủ yếu cho thị trường Hà Nội; vụ này, trừ chi phí, ông bà thu lãi 330 triệu đồng. Tiếp tục 
đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đến nay gia đình bà đã trả hết nợ, mua sắm được 3 xe ô tô 
chở hàng về Hà Nội; đầu tư nhà hàng, nhà nghỉ homestay phục vụ khách du lịch; doanh 
nghiệp tạo việc làm cho 20 lao động. Hằng năm, ông bà tiêu thụ trên 1.000 tấn rau củ quả, 
trừ tất cả chi phí, còn lãi trên 400 triệu đồng. 

5 năm qua, bà Thái cùng chồng đóng góp 52 triệu đồng ủng hộ các loại quỹ từ thiện 
nhân đạo của địa phương. Đến nay, bà vẫn sớm tối lên nương vào bản, đảm nhiệm hầu hết 
các công việc điều hành thu gom, giao dịch mua bán để chồng bà, ông Đào Hải An có điều 
kiện tham gia công tác hội, làm Chi hội trưởng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn thể người cao 
tuổi khu dân cư. 
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Tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi của tỉnh, ông An chồng bà 
được UBND tỉnh tặng bằng khen, đồng thời là một trong bốn đại biểu được cử đi dự hội nghị 
toàn quốc vào tháng 10 tới. Và tôi hiểu rằng, đằng sau vinh quang mà ông An đang đón 
nhận, là sự chung tay chia sẻ của người phụ nữ đầy nghị lực tâm đầu ý hợp, song hành, sẻ 
chia trong suốt cuộc đời. 
 

25. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN VÂN HỒ, SƠN LA / Quang Khánh // Đại 
biểu nhân dân.- Ngày 22/6/2018.- Số 173.- Tr.1-2. 
 

Sáng 21/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Hồ. 

Cùng dự có: Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất; Phó bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh. 

Sau khi nghe Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh báo 
cáo kết quả Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XIV, cử tri huyện Vân Hồ vui mừng nhận 
thấy, Quốc hội ngày càng gần dân hơn thông qua số lượng ngày càng tăng các phiên họp 
được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục 
mạch đổi mới chuyển từ tham luận sang thảo luận, tranh luận, đổi mới phương thức chất vấn 
và trả lời chất vấn theo hướng “hỏi nhanh - đáp gọn”. Các đại biểu Quốc hội thể hiện sự tâm 
huyết, trách nhiệm, kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. 

Cử tri đề nghị, Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu sớm có quyết định cụ thể để triển 
khai tuyến đường đi qua xã Quang Minh và xã Chiềng Khoa, bảo đảm thực hiện tái định cư 
cho nhân dân ổn định đời sống. Lãnh đạo huyện Vân Hồ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có ý 
kiến, chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện Vân Hồ sớm có hệ thống chi nhánh các ngân 
hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao dịch, giao thương của huyện... 

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng 
Thị Phóng cho rằng, ý kiến cử tri nêu ra đều rất xác đáng, có những vấn đề ở tầm vĩ mô và 
vấn đề cụ thể của địa phương, cơ sở. Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ, 
tổng hợp, phân loại gửi đến các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết và trả lời. 

Phó chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và 
nhân dân, dù là trước, trong hay sau kỳ họp. Quốc hội luôn cân nhắc, thảo luận, tranh luận 
sâu sắc, xem xét, tiếp thu một cách hợp lý các ý kiến, kiến nghị trong quá trình xây dựng 
luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Ghi nhận kiến nghị của huyện Vân Hồ về việc thành lập chi nhánh ngân hàng tại 
huyện, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, đã trực tiếp có ý kiến đề nghị với Ngân 
hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước khẳng định, sẽ sớm có hệ thống chi nhánh ngân 
hàng tại Vân Hồ để bảo đảm công tác giao thương tài chính, phát triển kinh tế của huyện. 

Đối với dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, Phó 
chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, có nhiều ý kiến cố tình xuyên tạc sự thật và một bộ 
phận nhân dân bị lợi dụng lòng yêu nước, kích động tham gia biểu tình. Biểu dương và hoan 
nghênh tinh thần yêu nước cũng như sự quan tâm chính đáng của nhân dân đối với những 
vấn đề quan trọng của đất nước, song Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng mong rằng, 
bà con nhân dân cần hết sức tỉnh táo, không để lòng yêu nước bị lợi dụng, bởi những kẻ xấu, 
thù địch, cố tình xuyên tạc sự thật, kích động gây mất trật tự an toàn xã hội. 

Về vấn đề an ninh mạng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, việc Việt 
Nam xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết để phòng 
ngừa, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phó chủ 
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tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, tất cả những vấn đề này đều tính toán kỹ, bảo đảm 
không ảnh hưởng tới quyền tự do cá nhân. 

+ Nhân dịp này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh 
Sơn La đã tặng quà cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Vân Hồ. Phó chủ tịch 
Thường trực Quốc hội trao tiền ủng hộ xây 4 nhà tình nghĩa của các nhà hảo tâm cho 4 gia 
đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trồng cây lưu niệm tại Khu 
Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã đến 
thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện 
Vân Hồ. 

 




