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01. Văn Chiến. TRỒNG 5.000M2 RAU VIETGAP, THU 200 TRIỆU ĐỒNG MỖI NĂM 
/ Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.41. 
 

Trên diện tích khoảng 5.000m2 đất trồng lúa trước đây, chị Trần Thị Hà, bản An 
Thái (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) chuyển đổi sang trồng rau xanh theo 
quy trình VietGAP. Cung cấp rau an toàn ra thị trường, mỗi năm chị thu khoảng 200 
triệu đồng. 

Ruộng rau của gia đình chị Hà nằm cạnh tuyến đường nội bản, với đủ các loại rau, 
quả như: Xà lách, cải ngọt, cải mèo, cà chua... đang phát triển tốt. Khi chúng tôi đến, chị Hà 
đang cặm cụi cắt cải, chuẩn bị giao cho khách. 

Chỉ tay vào những luống rau, củ, quả các loại, chị Hà vui vẻ cho biết: Nguồn thu nhập 
chính của gia đình chị là từ ruộng rau này. Nhà chị trồng rau từ nhiều năm trước, khi đó diện 
tích khá khiêm tốn chứ không rộng rãi, quy mô như bây giờ. Nhận thấy trồng rau cho hiệu 
quả kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa, chị chuyển dần diện tích trồng lúa sang trồng rau 
xanh. Cách đây 3 năm chị bỏ hẳn trồng lúa, chuyển hết diện tích sang trồng rau, củ, quả các 
loại. 

“Nhận thấy khí hậu ở Mộc Châu mát mẻ quanh năm nên tôi đưa các loại rau, củ, quả 
như: Xà lách, bắp cải, cải ngọt, cải mèo, cà chua, xu hào...vào trồng mỗi thứ một ít. Vì vậy, 
ngày nào tôi cũng có thu nhập. Trồng rau không vất vả như trồng ngô, lúa nhưng bận bịu cả 
ngày. Người ta ví “chăm rau như chăm con mọn” là lẽ đó” - chị Hà chia sẻ. 

Vì làm với diện tích lớn nên chị Hà chọn cho mình giải pháp an toàn là trồng nhiều 
loại rau, củ, quả với nhiều lứa khác nhau. Trong ruộng rau nhà chị có nhiều loại, loại dài 
ngày như cà chua, loại ngắn ngày như xà lách, cải. 

Chia sẻ kinh nghiệm trồng rau, chị Hà cho biết: Khâu làm đất rất quan trọng, cần phải 
làm kỹ, đảm bảo tơi xốp, đánh luống trước khi đưa rau, củ, quả vào trồng; luôn tuân thủ việc 
chăm sóc, làm cỏ, bón phân đúng chủng loại, liều lượng, phù hợp với mỗi loại rau và từng 
thời kỳ phát triển của chúng. 

“Để đáp ứng nhu cầu về rau sạch, an toàn của người sử dụng, tôi chủ yếu dùng phân 
chuồng để bón rau. Đặc biệt trong phòng trừ sâu bệnh, tôi không phun thuốc hóa học mà sử 
dụng thuốc trừ sâu sinh học để bảo vệ vườn rau khỏi sâu bệnh hại. Ruộng rau của gia đình 
tôi được cấp giấy chứng nhận VietGAP hơn 2 năm nay” - chị Hà cho hay. 

Theo chị Hà, sau mỗi đợt thu hoạch rau, chị lại rắc vôi, phơi ải đất để cho đất nghỉ từ 
1 0  - 1 5  ngày rồi mới tiếp tục trồng lứa khác. 

Vì áp dụng đúng quy trình VietGAP vào trồng, chăm sóc nên các loại rau, củ, quả của 
gia đình chị Hà luôn đảm bảo các tiêu chí ngon và sạch, đáp ứng yêu cầu của thị trường, 
được khách hàng đánh giá cao. Mỗi năm, bán ra thị trường hàng chục tấn rau xanh các loại, 
chị Hà thu khoảng 200 triệu đồng. 
 

02. Minh Ngọc. TAM NÔNG SƠN LA CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ / Minh Ngọc // 
Trang trại Việt.- Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.58-59. 
 

Theo ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, 6 tháng đầu năm 2018, 
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La có bước phát triển đáng kể; trong đó tam 
nông có những tiến bộ vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. 

LÀM NƯƠNG DƯỚI LÒNG HỒ 

Là tỉnh nông nghiệp với hơn 1,2 triệu dân, 10 dân tộc anh em chung sống, trên 80% 
dân số sống ở nông thôn, hạ tầng cơ sở và trình độ dân trí còn nhiều hạn chế thì những tiến 
bộ trong 6 tháng đầu năm 2018 của Sơn La rất đáng ghi nhận, nhất là trên lĩnh vực nông - 
lâm - ngư nghiệp. 
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Ngư nghiệp - một trong những nghề mới của Sơn La, bắt đầu phát triển mạnh gần 
chục năm nay kể từ khi lòng hồ Thủy điện Sơn La tích nước. Năm 2011, khi đến với những 
hộ dân ven lòng hồ thủy điện ở Pắc Ma - Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai), chúng tôi được 
chứng kiến những nông dân tiên phong đưa vợ, con, anh em ra sông tập bơi cho quen với 
sóng nước. 

Trong nhà ông Hoàng Văn Chanh - Bí thư Chi bộ bản có tới 3 chiếc thuyền nhỏ dù chỉ 
được cấu thành bởi cốt nứa và xi măng trát bên ngoài. Ông Chanh bảo: “Mới đầu, tôi cũng 
sợ nước lắm. Nhưng mình là cán bộ, lại sống giữa vùng sông nước thế này thì phải mạnh dạn 
đi đầu để bà con học tập. Tôi làm thuyền trước hết để lấy phương tiện đi lại, sau đó tiến tới 
làm phương tiện đánh bắt thủy sản và “làm nương dưới lòng hồ”. Thấy cán bộ làm mà an 
toàn và có lợi, dân sẽ làm theo thôi”. 

Câu chuyện “làm nương dưới lòng hồ” mà ông Chanh nói hôm nay đã thành hiện 
thực. Nỗi lo “bao nhiêu ruộng nương ngập hết, nông dân sẽ dựa vào đâu để xóa đói - làm 
giàu” hôm nào nay đã bị xóa tan. Dọc theo 2 bên bờ sông Đà thuộc các huyện: Quỳnh Nhai, 
Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu... đang có hàng chục ngàn 
lồng nuôi cá với đủ các loại, từ những loại cá thông thường như rô phi, trắm, chép,... tới 
những loại cá quý như: Diêu hồng, cá tầm, cá lăng... Nhiều lồng cá tuy chỉ có thể tích chừng 
100m3 nhưng đã đạt thu nhập tương đương với cả lha đất trồng sắn, trồng ngô. 

Kết quả, 6 tháng đầu năm nay, ngành thủy sản của tỉnh Sơn La tăng trưởng gần 27,8% 
so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh đã có 2.705ha nuôi trồng thủy sản; số lồng, bè nuôi 
trồng thủy sản đạt hơn 9.000 chiếc (tăng 107,8%) và thể tích lồng bè đạt 762.830m3 (tăng 
98,7%). Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.590 tấn (tăng hơn 21%); khai thác đạt 595 tấn 
(tăng 7,6%). Điều đó cho thấy một sự thay đổi cả về chiều rộng và chiều sâu trong nghề khai 
thác, nuôi trồng thủy sản ở Sơn La; chấm dứt kiểu đánh bắt tự cung tự cấp hàng ngàn năm 
qua, chuyển sang sản xuất hàng hóa. 

CHUYỂN DỊCH THEO HƯỚNG HÀNG HÓA 

Lĩnh vực trồng trọt của Sơn La cũng mang lại nhiều kết quả khả quan. Dù phải chịu 
nhiều thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nhưng nông nghiệp Sơn La vẫn tăng 5,4% so với 6 
tháng đầu năm 2017. Cây trồng của Sơn La đang chuyển mạnh theo xu thế hàng hóa và dịch 
vụ. Trong tổng diện tích 67.188ha cây lâu năm của Sơn La đã có tới hơn 37.500ha cây ăn 
quả; hơn 28.400ha cây công nghiệp. So với 6 tháng đầu năm 2017, diện tích cây lâu năm của 
Sơn La đã tăng 24,4%; cây ăn quả tăng 51,4%, cây lấy sản phẩm cho công nghiệp chế biến 
tăng 1,2%... 

Điều đáng nói là sự tăng trưởng ấy không phải mang tính tự phát mà được tạo nên từ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hợp lý của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh. Ông Phạm 
Văn Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, tâm sự: 
“Những diện tích cây trồng tăng chủ yếu do có chính sách đầu tư, hỗ trợ hợp lý của tỉnh. 
Trong 6 tháng qua, bà con đã trồng mới 1.709ha cây ăn quả trên đất dốc và lai ghép 908ha 
cây ăn quả khác để lấy năng suất và chất lượng cao hơn. Nếu như trên sườn đất dốc của Sơn 
La trước đây chủ yếu là lúa nương, ngô, sắn thì bây giờ đã có tới 21.188ha cây ăn quả và 
9.128ha cây lâu năm được lai ghép giống tốt hơn. Vụ mía vừa qua, trong khi nông dân cả 
nước lao đao thì Công ty Mía đường Sơn La vẫn thu mua và chế biến đến cây mía cuối cùng 
cho nông dân. Ngoài ra, những nhà máy chế biến nông sản khác như: Nước ép hoa quả, mủ 
cao su... cũng đang được doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện. Đặc biệt là những 
hướng mở xuất khẩu hoa quả đang ngày một tươi sáng với hàng ngàn tấn xoài, chè, cà phê... 
xuất khẩu sang thị trường nhiều nước”. 

Lĩnh vực chăn nuôi cũng có những tăng trưởng đáng ghi nhận dù Sơn La cũng bị ảnh 
hưởng không nhỏ trong bão giá gia súc cuối năm 2017 - đầu năm 2018. Đàn trâu, bò trong 
tỉnh hiện có hơn 438.000 con; tăng gần 24.000 con so với cùng kỳ năm trước. Duy trì tổng 
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đàn lợn trên 601.000 con và đàn gia cầm hơn 6.153.000 con. Những thế mạnh chân kiềng 
trong kinh tế của Sơn La đã tạo nên sự bứt phá nhanh, mạnh và vững chắc. Sự bứt phá ấy là 
động lực mạnh mẽ đưa phong trào xây dựng nông thôn mới ở Sơn La tiến những bước vững 
chắc với sự đồng thuận cao của người dân. Đến nay, Sơn La đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới và 8 xã khác đang chuẩn bị công nhận đạt chuẩn trong quý III/2018. 
 

03. Vì Văn Định. BẢO HIỂM Y TẾ - PHAO CỨU SINH CHO NÔNG DÂN NGHÈO / 
Vì Văn Định // Trang trại Việt.- Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.61. 
 

Bảo hiểm y tế hộ gia đình được coi là phao cứu sinh cho nông dân nghèo, nhất là 
với người dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Tham gia mua bảo hiểm y tế là nâng cao 
hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho mỗi gia đình. 

LỢI ÍCH TỪ CHIẾC PHAO CỨU SINH 

Chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) trong lúc bà con 
ở nhiều xã trong huyện đang tập trung khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe. Nhiều người sức 
khỏe yếu vì bệnh tật nhưng trên nét mặt họ như bớt một phần lo lắng, vì được khám chữa 
bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế. 

Vừa làm xong thủ tục khám chữa bệnh, anh Sùng A Mua, sinh năm 1988, ở xóm 1 (xã 
Mường Giàng, Quỳnh Nhai), cho biết: “Cách vài tháng tôi lại dùng thẻ bảo hiểm y tế đi 
khám sức khỏe một lần, để biết có bệnh gì còn chữa chạy. Trước kia, khi ốm đau chỉ biết 
nhờ thầy cúng, thầy mo thôi, vì sợ đến bệnh viện mất nhiều tiền. Bây giờ thì khác, được cán 
bộ xã vận động mua bảo hiểm y tế, cả vợ chồng tham gia, được khám chữa bệnh miễn phí”. 

Cũng giống anh Mua, anh Lò Văn Tiến, bản Phiêng Nèn III, phấn khởi: “Trước đây, 
tôi thường bị ốm không rõ nguyên nhân, mỗi lần đến bệnh viện khám bệnh, mất một khoản 
tiền không hề nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền lợi 
ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình, tôi đã tham gia. Khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, không 
những không mất tiền mà còn được cấp phát thuốc miễn phí”. Từ bệnh viện trở về, anh Tiến 
đi mượn tiền mua bảo hiểm y tế cho vợ và cả 3 đứa con của mình. 

Ông Lò Văn Ủn, bản Ái (xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai), cho biết: Trước đây, cũng 
giống như người dân trong bản, bà con đều được cấp thẻ miễn phí, nên ai cũng biết được tác 
dụng của nó. Song từ ngày không còn thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa, 
ông vẫn động viên cả gia đình tham gia. 

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Thùy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh 
Nhai, cho biết: Hiện nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của huyện đạt gần 94% dân số. số 
người chưa tham gia cũng bởi một phần do nhận thức và điều kiện kinh tế còn khó khăn. 

GIẢM GÁNH NẶNG KINH TẾ 

Có mặt tại Trạm Y tế xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai), qua quan sát, thấy rằng hầu hết 
người dân khi tới trạm y tế xã đều có thẻ bảo hiểm y tế. Anh Lò Văn Hùng, bản Hua Tát 
(Mường Giàng) cho biết: “Năm ngoái, không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình có người ốm 
đau, phải bán lợn, gà để lấy tiền đưa người nhà đi bệnh viện. Từ khi mua bảo hiểm y tế, mỗi 
khi ốm đau, đến trạm y tế xã đều được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí”. Thời gian gần 
đây, nhận thức của người dân Quỳnh Nhai về tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đã nâng lên 
rõ rệt. Theo bà Thùy, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế đã rộ nhưng vẫn còn một số 
người dân vẫn còn chủ quan, cho rằng mình luôn khỏe mạnh không ốm đau, mua bảo hiểm 
sẽ phí tiền nên không tham gia. Cái nữa là do điều kiện kinh tế nhiều gia đình còn khó khăn, 
việc bỏ ra một khoản tiền, tuy nhỏ nhưng đối với họ không hề đơn giản. 

Thiết nghĩ, việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là rất cần thiết đối với mọi người, 
mọi nhà, để phòng điều không may xảy đến, tránh được rủi ro tài chính, bảo vệ và chăm sóc 
sức khỏe gia đình được tốt hơn. 
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04. Văn Chiến. GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU CHÈ MỘC CHÂU / Văn Chiến // Trang 
trại Việt.-Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.65. 
 

Từ những búp chè tươi xanh mơn mởn, được thu hái trong vùng chè nguyên liệu 
sạch, với dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến, Công ty VTNATEA Mộc 
Châu đã cho “ra đời” nhiều sản phẩm chè với thương hiệu nổi tiếng như: Chè Shan 
tuyết Mộc Châu, chè Ô Long Mộc Châu... 

Từ lâu, cây chè được xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày 
của hàng nghìn hộ dân ở huyện Mộc Châu (Sơn La). Chè trở thành cây mũi nhọn trong phát 
triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của người dân nơi đây. Việc hình thành, phát triển vùng 
chè trên cao nguyên Mộc Châu trong mấy chục năm qua có sự đóng góp mang tính quyết 
định của Công ty Cổ phần chè Mộc Châu (nay là Công ty VINATEA Mộc Châu). 

Nằm ở độ cao trên 1.050m so với mực nước biển, cao nguyên Mộc Châu được thiên 
nhiên ưu đãi cho khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng phù hợp cho cây chè 
sinh trưởng, phát triển tốt. Giống chè Shan tuyết trồng trên cao nguyên Mộc Châu mang 
hương vị thơm ngon đặc trưng. 

Huyện Mộc Châu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản 
phẩm chè Shan tuyết từ năm 2010. Đây là tấm lá chắn, bảo hộ quyền lợi chính đáng của 
người trồng chè và người tiêu dùng. Ông Nguyễn Duy Chánh - Giám đốc Công ty chè 
VINATEA Mộc Châu, cho biết: Vùng chè nguyên liệu của công ty có khoảng 600ha, năng 
suất bình quân 20 tấn/ha, cao hơn nhiều so với chè ngoài vùng nguyên liệu. 

“Quản lý chặt chẽ vùng nguyên liệu là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững 
của công ty. Cùng với vận động người trồng chè trong vùng nguyên liệu đầu tư thâm canh 
chiều sâu, sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh chăm bón vườn chè, công ty quán triệt người 
dân tuyệt đối không phun thuốc trừ cỏ. 5 năm trở lại đây, hơn 2.000 hộ trồng chè trong vùng 
chè nguyên liệu nghiêm túc chấp hành việc này” - ông Chánh nhấn mạnh. 

Những búp chè tươi, xanh non mơn mởn được thu hái đúng kỹ thuật, đảm bảo tối đa 
thời gian cách ly, hạn chế thấp nhất dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, được đưa vào chế biến 
trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Đài Loan, cho ra đời những dòng sản phẩm có 
thương hiệu. Mấy năm gần đây, Công ty VINATEA Mộc Châu đã tổ chức thu hái chè bằng 
máy, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng chè mà còn hạn chế tối đa dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật, lứa hái sau cách lứa hái trước khoảng 45 ngày. Riêng với 
nguyên liệu chè Kim Tuyên để sản xuất chè Ô Long, công ty vẫn chỉ đạo người lao động thu 
hái bằng tay, đảm bảo tiêu chuẩn búp chè là 1 tôm 2 lá. 

Công ty đã áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
Rainforest Alliance (viết tắt là RA) đối với 200ha chè. Thực hiện quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn RA đòi hỏi chặt chẽ từ khâu chăm sóc, thu hái đến quá trình chế biến, tất cả đều 
phải ghi chép cẩn thận từ việc bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian cách ly, 
thu hái. 

“Mới đây, sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn 
địa lý đăng ký tại Thái Lan, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm chè 
Mộc Châu trên thị trường quốc tế” - ông Chánh phấn khởi nói. 

Hiện, công ty chủ yếu xuất khẩu chè sang Đài Loan và Pakistan. Đời sống, thu nhập 
của người trồng chè ở Mộc Châu ngày một nâng cao. 
 

05. Văn Chiến. TAM NÔNG MỘC CHÂU KHỞI SẮC / Văn Chiến // Trang trại Việt.- 
Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.63. 
 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X, huyện Mộc Châu (Sơn 
La) đã tạo được những bước đột phá trong lĩnh vực tam nông. Diện mạo nông thôn 
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huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân không ngừng cải 
thiện, nâng cao. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hà Trung Chiến - Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, cho 
biết: Để Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn sớm đi vào cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền huyện Mộc Châu 
đẫ xây dựng hàng loạt các chương trình, hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực 
tiễn trên địa bàn. Nghị quyết có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các 
dân tộc trong huyện. 

“Ngay từ những năm đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, chúng tôi đã sớm triển 
khai lập và điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm 
bảo tính hiện đại, đồng bộ. Trên cơ sở đó, huyện đề ra nhiều giải pháp và tập trung chỉ đạo 
thực hiện, trong đó chú trọng tới việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ 
chức lại sản xuất, vận động người dân áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản 
xuất các loại giống mới có năng suất, chất lượng cao...” - ông Chiến cho hay. 

Thực tế cho thấy, bức tranh nông nghiệp của huyện Mộc Châu trong những năm gần 
đây đã có nhiều chuyển biến rõ nét, với những gam màu rực rỡ, sáng lạn hơn. Nhiều vùng 
sản xuất chuyên canh, hàng hóa đã và đang hình thành. Các mặt hàng nông sản chủ lực của 
huyện như: Chè, bò sữa, rau hoa, cây ăn quả... không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng 
cũng không ngừng nâng cao. 

Khắc phục dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, huyện Mộc Châu quan tâm chỉ 
đạo đổi mới, xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn. Nhiều trang trại, 
hợp tác xã nông nghiệp được hình thành, hoạt động có hiệu quả. Mộc Châu đã đăng ký nhãn 
hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng như: Rau an toàn Mộc Châu, 
chè Ô Long Mộc Châu, chè Shan tuyết Mộc Châu. 

“Ngoài việc tạo điều kiện về đất đai, đào tạo, tập huấn cơ bản về quản lý hợp tác xã, 
chúng tôi tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, xây dựng hệ 
thống hương hiệu sản phẩm, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp. Huyện cũng 
đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. Nhờ đó mà số 
trang trại, hợp tác xã trong huyện ngày càng tăng lên” - ông Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh. 

Tính đến cuối năm 2017, toàn huyện Mộc Châu có 252 trang trại về trồng trọt, chăn 
nuôi; có 36 hợp tác xã nông nghiệp, tăng 33 hợp tác xã so với năm 2008. 

Năm 2017, tỷ trọng sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản trong tổng cơ cấu các ngành 
trên địa bàn huyện đạt 36,9%. Giá trị sản xuất 1ha đất canh tác đạt 47,55 triệu đồng, tăng 
hơn 4 triệu đồng so với năm 2015... Hết năm 2017, các xã trong huyện Mộc Châu đạt mức 
bình quân 14,4 tiêu chí nông thôn mới, tăng 7,4 tiêu chí so với năm 2011. Trên địa bàn 
huyện đã có 2 xã: Mường Sang, Chiềng Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cũng theo ông Chiến, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, kinh tế nông 
nghiệp của huyện Mộc Châu có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm 
- thủy sản bình quân giai đoạn 2009 - 2017 đạt 19%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở 
khu vực nông thôn trong huyện phát triển nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời 
sống của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng lên. 

“Kết quả đạt được trong 10 năm qua rất có ý nghĩa, tạo điều kiện và tiền đề quan 
trọng để Mộc Châu tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới đối với 
các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” - ông Chiến khẳng định. 
 

06. Vì Định. MƯỜNG LA CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Vì Định // 
Trang trại Việt.- Tháng 7/2018.- Số 85.- Tr.62. 
 

Những năm qua, với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, quá 
trình xây dựng nông thôn mới ở Mường La (Sơn La) đã góp phần làm thay đổi bộ mặt 
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nông thôn nhiều địa phương, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, sản xuất nông 
nghiệp có bước tiến rõ rệt. 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ TRỌNG TÂM 

Cũng giống như các địa phương khác của tỉnh Sơn La, huyện Mường La bắt tay vào 
thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn. Toàn huyện có 16 xã 
trong đó nhiều xã còn khó khăn, trình độ dân trí thấp. Địa bàn rộng, giao thông đi lại khó 
khăn, địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp... ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả triển khai 
chương trình. 

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Mường La, cho biết: Xây dựng nông thôn mới là chương trình rộng, các tiêu chí liên quan 
đến nhiều lĩnh vực, trong đó, người dân giữ vai trò chủ đạo trong khâu thực hiện. Trên cơ sở 
đó, huyện đã xây dựng lộ trình và đề ra các giải pháp phù hợp. Kết hợp giữa công tác tuyên 
truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của xây dựng nông thôn mới, phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện 
chương trình. 

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện tích cực tuyên truyền, vận động 
nhân dân thay đổi tập quán sản xuất, bỏ thói quen tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa, 
thâm canh tăng vụ, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, vườn đồi... Mở các lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ nông dân. Xây dựng các mô 
hình khuyến nông tự nguyện. Đưa cây trồng, con giống năng suất chất lượng cao vào sản 
xuất. Khuyến khích nhân dân các xã vùng cao phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng 
tập trung. Coi trọng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tìm hướng ra cho sản phẩm nông 
nghiệp của người dân. 

SỨC BẬT NÔNG THÔN MỚI 

Từ những bước đi phù hợp, đời sống, thu nhập của nhân dân địa phương không ngừng 
được cải thiện. Kinh tế phát triển, người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo 
nên phong trào thi đua sôi nổi ở khắp các xã, bản. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân 
tích cực tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình công 
cộng, đường giao thông, nhà văn hóa, cầu cống, kênh mương... Các tuyến đường liên huyện, 
liên xã. bản cơ bản được bê tông kiên cố, thuận lợi cho việc đi lại giao lưu trao đổi hàng hóa 
của người dân. 

Ông Tâm cho hay, tuy còn nhiều khó khăn song những kết quả đã đạt được trong xây 
dựng nông thôn mới ở huyện Mường La những năm qua thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng 
của người dân. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần không nhỏ trong việc thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình 
hay, cách làm tốt, như: Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ở xã Mường Bú, Mường 
Chùm, Ngọc Chiến; nuôi trồng thủy sản ở Chiềng Lao, Nậm Giôn, Mường Trai... góp phần 
nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. 

Đến nay, toàn huyện đã có 1/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu 
cuối năm 2018 thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới. 
 

07. Cà Văn Lập. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG SƠN LA TÍCH CỰC THAM GIA XÂY 
DỰNG CƠ SỞ CHÍNH TRỊ Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI / Cà Văn Lập // Tạp chí Quốc 
phòng toàn dân.- Tháng 7/2018.- Tr.83-85. 
 

Tỉnh Sơn La có đường biên giới hơn 274km, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và 
Luông Pha Băng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là địa bàn có địa hình 
phức tạp, cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân còn khó khăn; tình trạng di cư tự do vẫn 
diễn ra; hoạt động truyền đạo trái pháp luật và một số tội phạm, như: Buôn bán người qua 
biên giới; mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ vũ khí,... diễn biến rất phức 
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tạp. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La xác định: Tham gia xây dựng cơ sở chính 
trị ở khu vực biên giới vững mạnh là nhiệm vụ rất quan trọng, cơ sở để giữ vững chủ quyền, 
an ninh biên giới Quốc gia. Do đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. 

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, xây dựng ý thức chính trị 
cho nhân dân ở khu vực biên giới. Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng. Thực hiện tốt công 
tác này sẽ đạt được kết quả kép: Vừa nâng cao nhận thức cho người dân về đường lối, quan 
điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sức đề kháng cho người dân chống 
lại các luận điệu kích động, xuyên tạc của kẻ xấu; vừa nắm chắc dân và tình hình địa bàn nơi 
đóng quân. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ, các 
đồn biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã khu vực biên 
giới trong xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo 
dục, vận động phù hợp, hiệu quả, sát với thực tiễn kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp 
với trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền về chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đối với vùng đồng bào dân tộc, khu vực biên 
giới; chính sách dân tộc, tôn giáo; mục đích, ý nghĩa của việc tôn tạo, tăng dày cột mốc Quốc 
gia; bản chất, âm mưu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; Luật Biên giới Quốc 
gia; Luật Phòng, chống ma túy, v.v. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân 
được tiến hành phong phú, đa dạng, gắn với cuộc sống, sinh hoạt, phong tục, tập quán của 
người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Cùng với đó, các đồn, trạm đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, kết nghĩa với lực lượng 
bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, chính quyền và nhân dân địa phương ở khu vực giáp 
biên; thường xuyên duy trì nền nếp dao ban, trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động nhân 
dân hai nước, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn, cùng nhau xây dựng biên giới 
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, 
chiến sỹ ở các đồn, trạm trong xây dựng ý thức chính trị cho nhân dân, “thế trận lòng dân”, 
tạo niềm tin cho đồng bào các dân tộc thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng 
thời, thực hiện tốt chủ trương “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là 
anh em ruột thịt” và phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”. Sự 
kiên trì, bền bỉ của cán bộ, chiến sỹ Bội đội Biên phòng tỉnh trong tuyên truyền, giáo dục, 
vận động nhân dân tổ chức, xây dựng, nâng cao cuộc sống; sự đứng mũi chịu sào, làm các 
“cột mốc” nơi biên cương của Tổ quốc; sự lăn lộn không quản ngày đêm ở những nơi đặc 
biệt khó khăn, gian khổ là “bài tuyên truyền” thuyết phục nhất. Thực tế cho thấy, bộ đội biên 
phòng đã thực sự là chỗ dựa không thể thiếu của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân 
địa phương khu vực biên giới tỉnh Sơn La. Sự gắn bó, gần gũi với người dân hai bên biên 
giới được cán bộ, chiến sỹ biên phòng nơi đây nâng niu, bồi đắp hằng ngày và những người 
lính quân hàm xanh đã trở thành máu thịt với người dân vùng biên giới. Ở đâu có bộ đội biên 
phòng thì ở đó các khu dân cư được hình thành, phát triển; tình trạng phá rừng, du canh, du 
cư,... giảm đáng kể; đa số người dân không nghe theo sự tuyên truyền xuyên tạc, kích động 
của kẻ xấu; tích cực tham gia các phong trào tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, v.v. 

Hai là, tích cực tham gia củng cố, tăng cường hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên 
giới. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tích 
cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát toàn diện, nắm chắc thực trạng và 
có kế hoạch cụ thể, cùng các lực lượng tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở các 
xã biên giới. Để góp phần giải quyết sự thiếu hụt cán bộ trước mắt ở các xã biên giới, Bộ đội 
Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện Đề án bố trí 
chức danh cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tăng cường các xã biên giới. Được sự nhất 
trí của cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lựa chọn cán bộ có đủ 
phẩm chất, năng lực kinh nghiệm thực tiễn, được bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, xã hội để 
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giới thiệu, bầu vào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã khu vực biên giới. Đội ngũ này đã 
phát huy tốt vai trò, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, 
củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển đảng viên; giúp đổi mới tư duy, tác phong công 
tác khoa học, hiệu quả trong các cơ quan, đoàn thể địa phương. 

Tuy nhiên, vấn đề lâu dài là phải tạo nguồn cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ là người dân 
tộc địa phương. Do đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, nhất là trong tạo nguồn phát triển đảng viên, 
cán bộ ngay từ lúc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ hằng năm. Phối hợp với địa phương 
tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các 
đối tượng cán bộ cấp xã; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho cán bộ, đoàn 
viên ở các xã, bản biên giới, v.v. Đồng thời, tăng cường tổ chức các tổ công tác biên phòng 
cắm bản, giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ bản. Nhờ đó, đã khắc phục 
tình trạng “trắng” đảng viên ở nhiều bản, tổ chức đoàn thể; nâng cao trình độ, tác phong 
công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn thể ở địa phương; giúp người dân có tư duy 
mới trong phát triển kinh tế, có ý thức xây dựng và gìn giữ bản làng, góp phần bảo vệ vững 
chắc chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. 

Ba là, tích cực chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây 
dựng đời sống văn hóa, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu 
vực biên giới. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn chính là giải quyết tận gốc nguy 
cơ gây mất ổn định chính trị khu vực biên giới. Bởi, đây là nơi sinh sống của các dân tộc anh 
em, gồm: Thái, Kinh, Mông, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào; hầu hết là hộ nghèo và cận 
nghèo, đời sống rất khó khăn. Thực tế cho thấy, không tích cực phát triển kinh tế - xã hội thì 
không thể xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và ngược lại. Từ nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng khảo sát, lựa chọn mô hình 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vận động nhân dân làm theo. Trên cơ sở bám sát đặc điểm 
tình hình mọi mặt của địa bàn biên giới, với mục tiêu thiết thực giúp đồng bào các dân tộc 
vùng biên nâng cao đời sống, những người lính quân hàm xanh trên toàn tuyến biên giới Sơn 
La đã nỗ lực triển khai, nhân rộng nhiều mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế có hiệu 
quả cao hơn. Điển hình là: Mô hình trồng cây chanh leo tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, 
với 2,6ha đã cho thu hoạch; mô hình trồng cây mận hậu ở các huyện: Yên Châu, Vân Hồ, 
Mai Sơn. Đồng thời, kiên trì hướng dẫn kỹ thuật để nhân rộng, phát triển lúa nước 2 vụ; phát 
triển mô hình VAC, mô hình chăn nuôi dê núi, nuôi bò sinh sản ở các huyện: Sốp Cộp, Yên 
Châu, Mộc Châu theo hướng nâng cao năng suất và giá trị. Lực lượng Bộ đội Biên phòng 
tỉnh còn chủ động kêu gọi, cam kết với các doanh nghiệp để bảo đảm tốt hơn đầu ra cho 
nông sản của người dân. 

Ngoài việc giúp dân xóa đói giảm nghèo, bộ đội biên phòng còn tích cực vận động và 
giúp nhân dân xây dựng xã, bản văn hóa, nếp sống văn minh, lành mạnh; đẩy mạnh thực 
hiện Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo biên giới”; khám, chữa bệnh, xóa mù chữ. 
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình: “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng 
nông thôn mới”, “Nâng bước em đến trường”, “Hũ gạo tiết kiệm”,... để hỗ trợ, giúp đỡ các 
em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào nghèo nơi biên giới với các mô hình, như: 
“Bữa sáng cho em”, nhận đỡ đầu học sinh nghèo hai bên biên giới. Không chỉ nỗ lực hết 
mình để giúp nhân dân, Bộ đội Biên phòng Sơn La còn là cầu nối giữa các nhà doanh 
nghiệp, những người hảo tâm với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, nhất là những xã, bản 
nghèo bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, làm từ 
thiện, v.v. Đứng chân trên địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Bộ 
đội Biên phòng tỉnh đã chủ động nắm, phân tích, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình; phối 
hợp với các lực lượng liên quan, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu 
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tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Thường xuyên bám nắm cơ 
sở, nắm chắc hoạt động truyền và học đạo trái pháp luật, di cư tự do; tham gia giải quyết tốt 
các vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tranh chấp đất đai,... góp phần giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. 

Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị ở khu vực 
biên giới của Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thực sự tạo niềm tin yêu trong nhân dân, góp 
phần xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc trên địa bàn 
chiến lược. Đó chính là, điểm tựa để Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao sức mạnh, quản lý, 
bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới phía Tây của Tổ quốc. 
 

08. Trần Xuân Cương. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH SƠN LA PHÁT HUY VAI 
TRÒ NÒNG CỐT TRONG XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ / Trần Xuân 
Cương // Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Tháng 7/2018.- Tr.38-41. 
 

Cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn, những năm 
qua, lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, nỗ lực vượt qua 
khó khăn, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, thiết thực góp phần 
tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối 
ngoại trên khu vực Tây Bắc Tổ quốc. Những năm qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng, song 
Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế - xã hội phát triển chậm, đời sống nhân dân còn gặp nhiều 
khó khăn. Đây cũng là địa bàn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; tình hình an 
ninh chính trị tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Đáng chú ý là, hoạt động xâm nhập, 
móc nối, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hoạt động tôn giáo trái pháp luật; 
di, dịch cư tự do và các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội diễn biến 
phức tạp. Những yếu tố đó vừa là khó khăn, thách thức, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với lực 
lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng 
thủ. Nhận thức sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, lực 
lượng vũ trang tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, phù 
hợp với điều kiện, đặc điểm địa bàn. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, 
quốc phòng của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); Chỉ 
thị 07-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI); Nghị định 152/2007/NĐ-CP và Nghị định 
02/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, 
ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ 
đạo đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ. Từ 
tham mưu của cơ quan quân sự, tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình 
hành động 19-CTr/TƯ về xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; Chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI),... cùng hàng loạt kế hoạch, đề án 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, v.v. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được 
tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị và các lực lượng. Cơ chế, quy chế xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ ngày 
càng hoàn thiện. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ cấp 
tỉnh, cấp huyện; triển khai xây dựng quy hoạch công trình chiến đấu, quy hoạch, quản lý 
hang động tự nhiên; thành lập và duy trì nền nếp hoạt động của các tổ chức trong khu vực 
phòng thủ ở các cấp, nhất là sự điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Hội 
đồng Cung cấp khu vực phòng thù, tạo bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quan 
trọng này. 
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Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự vững mạnh, sẵn sàng chuyển thành thực 
lực đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là nội dung cốt lõi trong xây dựng khu vực phòng 
thủ. Ý thức rõ điều đó, lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là trên địa bàn 
trọng điểm, biên giới. Để thực hiện mục tiêu đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan quân 
sự các địa phương đã chủ động làm tham mưu và phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối 
tượng và toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, đồng 
bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu vùng 
xa, biên giới. Đồng thời, phát huy chức năng “đội quân công tác”, tích cực tiến hành công 
tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo, ứng 
phó, khắc phục hậu quả thiên tai, v.v. Thông qua đó, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây 
dựng “thế trận lòng dân”, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây 
dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc. 

Thực hiện chức năng được giao, lực lượng vũ trang tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo đúng định hướng của Đảng. Trong đó, chú trọng phát 
triển các lĩnh vực kinh tế có thế mạnh, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,... tạo 
nguồn lực vật chất cho xây dựng khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt 
việc rà soát, tham mưu cho tỉnh điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp 
phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đặc biệt là dự án ở địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an 
ninh. Thời gian qua, nhiều dự án, công trình lưỡng dụng được tỉnh đầu tư xây dựng đã và 
đang phát huy hiệu quả trên nhiều mặt. Đáng chú ý là, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham 
mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng mạng lưới giao 
thông đường bộ, đường thủy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cơ động lực 
lượng, phá thế độc đạo, biệt lập của khu vực phòng thủ các cấp và quy hoạch, điều chỉnh dân 
cư trên tuyến biên giới, khu vực tái định cư vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, vùng trọng 
điểm về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,... góp phần hạn chế tình trạng di, dịch cư tự do, ổn định an 
ninh chính trị, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên các địa bàn xung yếu, v.v. Đi 
liền với đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển 
khai xây dựng thế trận khu vực phòng thủ theo kế hoạch đã xác định. Đến nay, tỉnh đã xây 
dựng, hoàn thiện Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; đồng 
thời, tích cực huy động các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng theo quy hoạch, lộ trình đề 
ra. Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Sơn La đã đầu tư 
hàng chục tỷ đồng xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ và đạt được kết quả tích 
cực. Tỉnh đã quy hoạch chi tiết căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ 
then chốt và xây dựng được nhiều công trình phòng thủ quan trọng, như: Sở chỉ huy, hệ 
thống đài quan sát, trận địa phòng không,... bước đầu hình thành thế trận liên hoàn giữa các 
cấp, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng, an ninh. 

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh là một nội dung quan trọng trong xây dựng 

khu vực phòng thủ. Bởi vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền địa phương chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh cả về 
chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh 

chiến đấu cao. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ tập trung xây dựng 

lực lượng bộ đội thường trực theo hướng: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện 
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đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, 

rộng khắp, phù hợp với từng địa bàn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ 
Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện tốt các đề án xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng quân báo nhân dân; đổi mới công tác tuyển quân, 
kết hợp chặt chẽ công tác tuyển quân với tạo nguồn dự bị động viên, nguồn cán bộ ở cơ sở, 

đạt hiệu quả tích cực. Hiện nay, lực lượng dự bị động viên của tỉnh được xây dựng và sắp 

xếp vào các đơn vị đạt trên 99,3% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 73%; 
lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,13% dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 22,6%. 

Đây thực sự là nhân tố quan trọng, trực tiếp nâng cao sức mạnh, tiềm lực quân sự của khu 

vực phòng thủ tỉnh. 
Cùng với công tác xây dựng, việc đẩy mạnh hoạt động của khu vực phòng thủ được 

tỉnh hết sức coi trọng, với nhiều hình thức, biện pháp và lực lượng tham gia; trong đó lực 
lượng vũ trang tỉnh giữ vai trò nòng cốt. Để đáp ứng yêu cầu đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
đã chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng, đảm bảo khả thi, phù hợp 
với khả năng nền kinh tế của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ngành 
xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh và đưa vào diễn tập để 
kiểm nghiệm, bổ sung, hoàn thiện. Các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên duy trì 
nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, hoàn thiện và tăng cường 
luyện tập theo quyết tâm, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, kế hoạch ứng phó, khắc 
phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực 
lượng công an, biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế phối 
hợp giữa Đảng ủy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong đó, chú trọng tăng 
cường các biện pháp nghiên cứu, dự báo, nắm tình hình, nhất là trên địa bàn trọng điểm và 
tuyến biên giới để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có đối sách xử lý phù hợp; xây 
dựng, sẵn sàng triển khai các phương án phòng, chống bạo loạn, gây rối, khủng bố; phương 
án bảo vệ các nhà máy thủy điện, các mục tiêu trọng yếu; tổ chức tuần tra, kiểm soát và tiến 
hành các đợt hoạt động tổng hợp làm trong sạch địa bàn biên giới,... không để bị động, bất 
ngờ. Đặc biệt, để bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và năng lực 
thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, Bộ 
Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho tỉnh tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ theo 
hướng “hiệu quả, thiết thực, an toàn, tiết kiệm”. Nét nổi bật là, tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập 
khu vực phòng thủ huyện gắn với hoạt động bảo đảm tác chiến của các sở, ngành, đem lại 
hiệu quả thiết thực. Phát huy kết quả đó, vừa qua, tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập khu 
vực phòng thủ tỉnh năm 2018 (làm điểm cho Quân khu 2), được Quân khu và các tỉnh bạn 
đánh giá cao. Song song với các hoạt động đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai đồng bộ 
các biện pháp thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và nhiệm vụ C, nhất là việc kết 
nghĩa với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và tăng cường giao lưu đoàn kết, hữu nghị với 
các đơn vị, địa phương các tỉnh Bắc Lào. Qua đó, tạo môi trường ổn định, thân thiện trên 
khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển 
và tạo thế vững chắc cho khu vực phòng thủ tỉnh. 

Những kết quả, kinh nghiệm đạt được là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh 
Sơn La tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc trên địa bàn xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thực hiện tốt 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới. 
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09. Phạm Quỳnh. VƯỜN XOÀI ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ VÙNG TRỒNG ĐẦU TIÊN Ở 

SƠN LA / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 7/2018.- Số 25.- Tr.37. 
 

Tháng 5/2017, Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc thuộc xã Chiềng Hặc, 
huyện Yên Châu là một trong hai đơn vị đầu tiên của tỉnh Sơn La được cấp mã số vùng trồng 
cho 7,3ha xoài nằm ở bản Văng Lùng. 

Qua chiếc cầu treo dân sinh bắc qua dòng suối Sặp chảy ngược từ Mộc Châu về Yên 
Châu, đi men theo con đường ven suối rợp bóng của những cây xoài tròn, xoài hôi bản địa có 
tuổi đời gần 100 năm. 

Qua lối mòn nhỏ, cỏ cây cành lá lòa xòa xanh mướt vấn vít trên đầu, chen bước lối đi 
chỉ chừng non nửa cây số là đến được vườn xoài hơn 7ha được cấp mã số vùng trồng của 
Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc. 

Hợp tác xã có 7 thành viên với diện tích 24ha cây ăn quả; trong đó, cây xoài hơn 
10ha, cây nhãn 12ha, còn lại là vải và bưởi. Đây là khu vườn nằm ven con suối được xem là 
đẹp nhất tỉnh. 

Giám đốc Hà Văn Sơn cho biết, thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng theo quy trình 4 
đúng (đúng thuốc, đúng lúc, đúng cách, đúng nồng độ và liều lượng). Xoài được thụ phấn và 
đậu quả chủ yếu nhờ côn trùng (ong, ruồi...) nên hạn chế nghiêm ngặt việc phun thuốc khi 
hoa nở rộ để không làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn. Đặc biệt, ngừng sử dụng các loại 
thuốc trước khi thu hái quả khoảng 2 tháng, vỏ thuốc được tráng rửa 3 lần và để vào các 
thùng nhựa màu xanh đợi ngày Công ty môi trường mang đi xử lý theo quy định. Năm 2017, 
Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đủ tiêu chuẩn sản 
xuất, sơ chế, bảo quản và thu gom xoài tượng da xanh xuất khẩu. Cũng theo ông Sơn, bí 
quyết để những trái xoài của hợp tác xã có chất lượng cao là: Cắt tỉa cành sau mỗi vụ thu hái; 
chỉ để 150 - 200 quả/cây; hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân vô cơ; cắt cỏ 
vườn ủ với thân cây ngô làm phân hữu cơ; không dùng thuốc diệt cỏ để bảo vệ thiên địch có 
lợi cho cây sinh trưởng. 

Nhờ vậy, những trái xoài của Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc đều tăm 
tắp, có trọng lượng từ 0,5 - 0,75kg/quả, vỏ xanh đều, không dính tạp chất, bùn, rác, nhựa 
xoài trên quả; không bị côn trùng gặm nhấm, không vết đốm, không vết thương hở, không bị 
dị tật, không bị thối ủng... được lựa chọn đóng gói gửi đi xuất khẩu và tiêu thụ thị trường nội 
địa cao cấp. 

Được biết, sản lượng xoài xuất khẩu năm 2017 của hợp tác xã đi thị trường Úc là 6 
tấn, thị trường Trung Quốc khoảng 50 tấn; thu lãi hơn 600 triệu đồng. Mùa xoài năm nay 
(2018), dự kiến sản lượng đạt trên 100 tấn (tăng gấp rưỡi so với năm trước); hiện, hợp tác xã 
đã xuất khẩu 3 tấn sang thị trường Úc, 4 tấn sang Trung Quốc và đang chuẩn bị hàng chục 
tấn hàng tiếp theo xuất đi Trung Quốc, Dubai (Trung Đông) vào dịp cuối tháng 6/2018. 
 

10. Nguyễn Long. NGHĨA TÌNH TRÊN QUÊ HƯƠNG MỘC CHÂU / Nguyễn Long // 
Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16-31/7/2018.- Số 579.- Tr.19-20. 
 

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) luôn 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 
và phong trào Đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân của cán bộ, nhân dân trong toàn 
huyện đối với những người có công với đất nước. Phong trào này đã được phát triển 
rộng khắp trên địa bàn huyện, góp phần vào việc ổn định kinh tế - xã hội nhằm hỗ trợ, 
giúp đỡ kịp thời các gia đình chính sách, người có công gặp khó khăn vươn lên trong 
cuộc sống. 

Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mộc Châu, phong trào Đền ơn, 
đáp nghĩa đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện 
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Mộc Châu thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với 
cách mạng và thân nhân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công và gia 
đình chính sách. Những người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn huyện Mộc 
Châu luôn phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn 
để vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế” và danh hiệu “Gia đình cách mạng gương 
mẫu”. Nhiều người có công và gia đình là những tấm gương điển hình trong lao động, sản 
xuất giỏi để nhân dân học tập và noi theo. 

Hiện huyện Mộc Châu đang quản lý 5.500 hồ sơ người có công; có hơn 430 người có 
công đang được hưởng trợ cấp hằng tháng. Việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp, trợ cấp đối 
với người có công luôn đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Việc điều chỉnh trợ cấp đều được thực 
hiện đúng theo quy định của Nhà nước; công tác chi trả được thực hiện đến tận tay các đối 
tượng được hưởng, công khai mức trợ cấp được hưởng. 

Trong giai đoạn 2013 - 2017, huyện đã chi trả trên 44 tỷ đồng cho 25.113 lượt đối 
tượng. Thực hiện chế độ ưu đãi khác ngoài trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, toàn huyện có 44 
lượt hộ được miễn, giảm thuế các loại, ưu tiên đất canh tác, với tổng số tiền trên 735 triệu 
đồng; có 2.927 lượt người được cấp thẻ bảo hiểm y tế; đã thực hiện chi trả chế độ điều 
dưỡng tại gia đình cho 1.039 lượt đối tượng, với số tiền trên 1 tỷ đồng; 50 đối tượng được 
điều dưỡng tập trung, với số tiền trên 100 triệu đồng; có 206 lượt đối tượng được cấp dụng 
cụ chỉnh hình phục hồi chức năng, trị giá 117 triệu đồng. Huyện đã chi trả ưu đãi giáo dục - 
đào tạo cho 80 lượt đối tượng, với 391 triệu đồng; hỗ trợ gần 3 tỷ đồng làm mới 72 nhà ở 
cho các đối tượng; trợ cấp gần 1,5 tỷ đồng mai táng phí cho 127 lượt thân nhân. 

Thực hiện chương trình xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trong 5 năm qua, huyện đã 
vận động ủng hộ trên 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hằng năm, huyện sử dụng để sửa chữa 
các hạng mục nghĩa trang liệt sỹ của huyện, sửa chữa nhà bia ghi danh liệt sỹ tại các xã, hỗ 
trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở, thăm hỏi ốm đau các thương binh, gia đình liệt sỹ, tặng quà cho 
người có công với cách mạng và thân nhân nhân dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sỹ... 

NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA DỊP 27/7 

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngay từ những tháng đầu năm, Mộc 
Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực 
người có công với cách mạng trên trang thông tin điện tử của huyện bằng xe thông tin lưu 
động và trên hệ thống loa phát thanh tới các bản, tiểu khu. Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội rà soát, nắm tình hình các đối tượng, nhất là về mức sống của các gia đình chính 
sách, tình trạng nhà ở của người có công với cách mạng, các chế độ chính sách liên quan đến 
người có công để tổ chức các hoạt động chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có 
công với cách mạng. 

Phòng cũng đã tổ chức tốt việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng thụ 
hưởng; tăng cường hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; 
tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc giữ vững danh hiệu xã, thị trấn làm tốt công tác thương 
binh, liệt sỹ. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc công nhận và giải quyết chế độ, chính sách 
đối với người có công và thân nhân của họ; kiên quyết xử lý những tiêu cực, những trường 
hợp cố tình khai man hồ sơ để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Ngày 20/6, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm 71 năm 
ngày Thương binh - Liệt sỹ, trong đó nhấn mạnh tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công 
tác đền ơn đáp nghĩa nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công 
với cách mạng. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, tình cảm, trách nhiệm đối với 
công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào Đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các 
hoạt động cụ thể từ cấp huyện đến cơ sở ý nghĩa và hiệu quả để động viên, khích lệ chăm 
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sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ và người có 
công với cách mạng. 

Theo kế hoạch, dịp này, Mộc Châu sẽ tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 05 trường hợp 
người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Các 
xã, thị trấn tổ chức vận động thu, quản lý và sử dụng quỹ đúng quy định; xem xét hỗ trợ 
thêm kinh phí cho người có công với cách mạng làm nhà, sửa chữa nhà ở; tổ chức thăm tặng 
quà các gia đình người có công với cách mạng. Khuyến khích những cá nhân, tập thể đóng 
góp mức cao; vận động các cơ quan, đơn vị; tổ chức, doanh nghiệp; trường học đóng trên địa 
bàn xã, thị trấn, nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ lực lượng; vũ trang, học sinh tích cực 
tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hình thức hoạt động: Tặng sổ tiết kiệm 
tình nghĩa; đóng góp ngày công giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 
cách mạng trong sản xuất và đời sống. 

Mộc Châu xác định thực hiện tốt chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách 
mạng như: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan đến 
việc giải quyết chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện 
đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ; tăng cường 
công tác kiểm tra, sớm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thực hiện 
chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng. 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ, 
trong đó Ban Chỉ đạo 1237 của huyện tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ vào nghĩa 
trang liệt sỹ huyện; tiếp nhận và di chuyển hài cốt liệt sỹ đúng quy định, đáp ứng được 
nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ. Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình ghi công liệt sỹ 
để đảm bảo các công trình luôn được chăm sóc chu đáo, bền vững, sạch đẹp; đáp ứng nhu 
cầu tôn vinh, thăm viếng của nhân dân, đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng. 
Huyện cũng hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện để xây dựng nhà bia 
ghi tên liệt sỹ xã Nà Mường. 

Đồng thời, thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung cho người có công tại Trung tâm 
điều dưỡng người có công của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Sầm Sơn - Thanh 
Hóa; tổ chức các đoàn lãnh đạo huyện, xã, thị trấn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và 
người có công với cách mạng; tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện, Đồn Mộc Lỵ, Khu 
lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến. Các xã, thị trấn tổ chức tọa đàm, gặp mặt động viên 
thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng tiêu biểu ở cơ sở; 
dâng hương nhà bia ghi tên liệt sỹ xã, thị trấn. 

Phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc cũng như trên quê hương, thời gian 
tới, Mộc Châu xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách ưu đãi người có công với 
cách mạng và đền ơn đáp nghĩa; tuyên truyền nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành 
đối với việc đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để góp phần cải thiện đời sống vật 
chất, tinh thần đối với người có công còn khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sỹ, thương binh, người có 
công với cách mạng; tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động về 
những tấm gương tiêu biểu của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ 
trong chiến đấu và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, cũng như phong trào Đền ơn đáp 
nghĩa tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. 

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động và thực hiện có hiệu quả các chương trình tình 
nghĩa; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để thương binh, con liệt sỹ và người có công 
tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn 
định và nâng cao đời sống của gia đình; giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi đối với 
người có công được kịp thời, đầy đủ. Huyện cũng chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu 
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dương khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa; cũng như 
những tấm gương thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công có nhiều cố gắng trong lao 
động, sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. 
 

11. Hà Hoàng. LÃI GẦN 200 TRIỆU/NĂM NHỜ GHÉP XOÀI ĐÀI LOAN LÊN 400 
GỐC XOÀI TA / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 20/7/2018.- Số 173.- Tr.13. 
 

Ông Nguyễn Xuân Vùng, trú tại tổ 2, tiểu khu 11, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn 
(Sơn La) ghép xoài Đài Loan trên 400 gốc xoài ta ở diện tích 1,2ha. Giống xoài ghép cho 
quả to, mã đẹp, bán được giá, sau khi trừ chi phí mỗi năm ông Vùng thu lãi gần 200 triệu 
đồng. 

Để có kỹ thuật chăm sóc xoài, ông Vùng đi tham quan, học hỏi các mô hình vườn cây 
ăn quả lớn tại nhiều xã thuộc huyện Mai Sơn. Ngoài ra, ông thường xuyên tham gia vào các 
lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng các loại phân, cách tưới tiêu cho cây trồng đem lại năng 
suất cao. 

Xoài Đài Loan được ông Vùng ghép trên cành xoài ta sinh trưởng rất nhanh, ít bị sâu 
bệnh, không tốn nhiều công chăm sóc. Chia sẻ về kinh nghiệm trồng và chăm sóc xoài, ông 
Vùng cho biết: “Để xoài Đài Loan đem lại năng suất cao và cho quả sum suê, tôi chỉ dùng 
một loại phân bón Hà Lan. Quá trình bón phân chia ra làm 3 đợt. Đợt 1 sau khi thu hoạch 
xoài, tôi tỉa cành, diệt cỏ, xới đất xung quanh gốc cây để bón phân. Đợt 2 tôi bón phân vào 
thời điểm xoài ra hoa, đợt cuối cùng tôi bón phân siêu quả Hà Lan trước 45 ngày thu hoạch”. 

Xoài tượng Đài Loan dễ trồng và dễ ghép, rất thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở 
Sơn La. Ngoài ra, giống xoài Đài Loan còn có khả năng chống sâu bệnh tốt hơn các loại xoài 
khác, quả to dễ hái. Ông Vùng cho biết: “Từ khi tôi ghép mắt xoài Đài Loan trên 400 gốc 
xoài ta, điều kiện kinh tế của gia đình tôi đã khá giả hơn so với trước kia và có của ăn của để. 
Hàng năm, cứ đến mùa thu hoạch xoài, nhiều lái buôn và khách hàng quen thuộc đến tận 
vườn mua, nên đầu ra cho xoài của gia đình tôi tương đối ổn định và bán được giá cao. Sau 
khi trừ phí, mỗi năm tôi lãi gần 200 triệu đồng từ vườn xoài ghép này”. 
 

12. Minh Huệ. ĐƯỢC MÙA LỚN, “VỰA” NHÃN SƠN LA RỐT RÁO TÌM NƠI TIÊU 
THỤ / Minh Huệ // Nông thôn ngày nay.- Ngày 21/7/2018.- Số 174.- Tr.10-11. 
 

Chì còn ít ngày nữa, “vựa” nhãn lớn nhất miền Bắc là Sơn La sẽ bước vào vụ thu 
hoạch rộ, với khoảng 7.826ha nhãn cho thu hoạch, sản lượng khoảng 62.000 tấn, tăng 
gấp 3 lần so với năm ngoái. Chính vì thế, việc lên kế hoạch tiêu thụ nhãn với mức giá 
đảm bảo lợi nhuận cho người dân là điều đáng được tỉnh này quan tâm hàng đầu. 

CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ TỪ ĐẦU VỤ 

Theo ông Vũ Đức Thuận - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, vụ nhãn 
năm 2018 của tỉnh sẽ cho thu hoạch rộ từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9. Thời tiết thuận lợi 
nên cây nhãn năm nay đậu quả tốt, vườn nhãn nào cũng sai trĩu cành, chất lượng mẫu mã 
đẹp. 

Với sản lượng nhãn tăng thêm hơn 22.700 tấn so với năm ngoái, dự báo quả nhãn Sơn 
La sẽ gặp áp lực cạnh tranh lớn với sản phẩm nhãn quả của các tỉnh, thành khác. Do đó, 
ngay từ đầu năm 2018, tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp (đối với thị trường trong nước); kế hoạch xuất khẩu đối với 12 mặt hàng nông sản 
chủ lực, trong đó có đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nhãn niên vụ 
2018. 

“Mọi năm tỉnh không vào cuộc ngay, việc tiêu thụ nhãn chủ yếu do người dân và 
thương lái tự tổ chức và hầu hết sản lượng nhãn được tiêu thụ trong nước, một phần xuất 
sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Tuy nhiên năm nay tỉnh đã có kế hoạch từ sớm, 
chủ động giúp bà con đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nhãn” - ông Thuận nói. 
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Mặc dù gặp áp lực tiêu thụ lớn song do sản phẩm nhãn Sơn La có ưu thế về chất 
lượng, hình thức và thời vụ thu hoạch nên dự báo giá thu mua sản phẩm nhãn năm nay sẽ cơ 
bản ổn định so với niên vụ 2017. Anh Nguyễn Văn Hưng ở bản Tiên Sơn, xã Chiềng 
Khương (huyện Sông Mã) cho biết, nhờ trồng nhãn theo hướng VietGAP, mỗi năm gia đình 
anh có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/vụ. “Hiện giá nhãn ghép chín sớm đầu mùa đang ở 
mức 25.000 đồng/kg. Dự kiến năm nay nhà tôi sẽ thu hoạch được từ 30 - 35 tấn quả. Không 
chỉ nhãn nhà tôi được mùa mà toàn huyện nhãn đều rất sai quả, vì vậy tôi cũng đang đau đầu 
bài toán được mùa, mất giá” - anh Hưng nói. 

Chỉ tính riêng huyện Sông Mã, hiện ở đây đã có gần 32.000 hộ trồng nhãn, diện tích 
khoảng 6.089ha, trong đó chủ lực là cây nhãn ghép, mỗi năm cho sản lượng bình quân 
35.000 - 40.000 tấn quả về vấn đề tiêu thụ nhãn, ông Thuận cho biết, qua công tác xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản phẩm xuất khẩu cho thấy nhãn Sơn La được nhiều khách hàng 
đánh giá tốt về mẫu mã, hương vị, có tính trái vụ nên có thể cạnh tranh tốt. 

QUYẾT TÂM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 

Cũng theo ông Thuận, hiện nay tỉnh Sơn La đang duy trì được 15 chuỗi sản xuất nhãn 
an toàn, sản lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP 5.000 tấn (trong đó khoảng 
1.500 tấn đã được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu đi Australia, Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc...). Tỉnh Sơn La cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với các công ty như Agricare, Vina 
T&T, Đồng Giao để đưa đi xuất khẩu các thị trường khác khoảng 500 tấn. Đặc biệt là kết nối 
với Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng và các đối tác Trung Quốc xuất 
khẩu nhãn sang thị trường này với sản lượng khoảng 2.500 - 3.000 tấn. 

Tỉnh cũng đã có nhiều buổi làm việc với các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, 
Hưng Yên, Lào Cai, Bắc Giang, Lạng Sơn... và các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch tiêu thụ 
nhãn theo các kênh phân phối trong nước (chợ đầu mối, chợ truyền thống bán lẻ, hệ thống 
siêu thị). Dự kiến sản lượng tiêu thụ khoảng 35.000 - 40.000 tấn. 

Bên cạnh đó, Sơn La cũng đẩy mạnh tiêu thụ trong tỉnh, duy trì hoạt động thu mua, sơ 
chế, chế biến nhãn sấy khô (long nhãn) với sản lượng tiêu thụ tương đương năm 2017 để 
đảm bảo đầu ra ổn định cho mặt hàng này, ước khoảng 10.000 - 12.000 tấn nhãn tươi. 

Khó khăn nhất hiện nay, theo ông Thuận là khâu thu hoạch, bảo quản, người dân chưa 
quen phân loại, đóng gói bao bì, hiện cũng chưa có nhà sơ chế nên nhãn sau thu hoạch chủ 
yếu đưa về nhà. Do đó tỉnh cũng như các cấp chính quyền địa phương đang phải vào cuộc tất 
cả các khâu, trực tiếp xuống hỗ trợ người dân, hợp tác xã kiểm tra chất lượng trước khi đưa 
đi tiêu thụ. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh cho biết, trước mắt, từ nay đến 
30/8/2018, tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 9 sự kiện quảng 
bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nhãn với các hội nghị, hội chợ, tuần lễ quảng bá cả 
trong tỉnh, khu vực cũng như sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nhãn Sơn La tại Showroom 
Trung tâm Trải nghiệm hoa quả tỉnh Sơn La tại Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 
 

13. Phan Hồ. ĐÊM TRẮNG Ở SƠN LA ĐIỀU TRA SAI PHẠM QUY CHẾ THI / Phan 
Hồ // Đời sống và hôn nhân.- Ngày 23/7/2018.- Số 59.- Tr.6. 
 

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cho biết, qua quá trình tổ công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công 
an, Công an tỉnh Sơn La, bước đầu cho thấy đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc 
biệt là ở khâu chấm thi, trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của 
thí sinh. 

NHIỀU ĐIỂM BẤT THƯỜNG 

Hơn 22h đêm ngày 21/7, trả lời báo chí trước cổng sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, 
ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 
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qua tình hình thực tế, trong những ngày qua các cơ quan của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn 
La chủ trì phối hợp với tổ công tác để điều tra, xác minh, làm rõ những dấu hiệu sai phạm. 
“Bước đầu cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong 
đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ 
Công an, Công an Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm”, ông Trinh khẳng 
định. 

Ông Trinh cho biết, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức chấm thẩm định 
một số bài thi Ngữ văn. “Với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, tổ công tác chúng tôi sẽ 
phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La cao nhất để sớm có kết quả, kết luận cuối 
cùng, hoàn thành nhiệm vụ. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ sớm cung cấp” ông Trinh thông 
tin. Cuc trưởng Cục Quản lý chất lượng đã thay mặt Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và nhân 
danh cá nhân ông, cảm ơn báo chí đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua. “Sự đồng 
hành của các bạn đã giúp chúng tôi quyết tâm hơn và những đêm mất ngủ của chúng tôi đã 
vượt qua cùng sự đồng hành của các bạn”, ông Trinh chia sẻ trước khi trở lại bên trong trụ sở 
của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La. 

Trước đó, theo phân tích dữ liệu điểm thi của một số nơi, số lượng điểm 9 môn Toán, 
Lý ở Sơn La nhiều bất thường nếu so sánh tương quan giữa số lượng thí sinh của địa phương 
này với cả nước và một số địa phương khác. Theo thống kê, số điểm giỏi môn Toán và Lý 
của địa phương này lại khá cao, thậm chí gấp nhiều lần thành phố Hồ Chí Minh. Đối với 
môn Toán, Sơn La có 30 thí sinh được điểm từ 9 trở lên chiếm 0,29% trong tổng số 10.252 
thí sinh dự thi và vượt trội hơn nhiều địa phương khác. 

Sơn La ít hơn thành phố Hồ Chí Minh 7,5 lần số thí sinh dự thi môn toán, trong khi đó 
số thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên lại xấp xỉ số thí sinh thành phố Hồ Chí Minh đạt được. 

NHIỀU PHỤ HUYNH NGỠ NGÀNG 

Chị H., một phụ huynh ở huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết, con chị là một học sinh 
giỏi, vừa học xong năm thứ nhất lớp chất lượng cao của một trường đại học tốp đầu ở Hà 
Nội, nhưng do mơ ước học ngành y nên năm nay vẫn thi lại. Dù rất nỗ lực ôn thi, nhưng do 
đề quá khó nên kết quả của cháu còn thấp hơn năm ngoái, chỉ đạt 23 điểm (trong đó toán 
được 8 điểm). Vì thế, khi được biết “đàn em” các lớp chuyên văn, chuyên sử của tỉnh nhà 
được 9,6 và 9,8 điểm toán, con chị rất ngỡ ngàng. 

Vị phụ huynh này kể: “Thấy con buồn nên tôi cũng lân la tìm hiểu ở các vị phụ huynh 
khác thì thấy họ cũng xì xào bàn luận về những trường hợp điểm cao bất thường khác. 
Chẳng hạn, ở Trường Trung học phổ thông Mai Sơn, tuy chỉ là một trường huyện, mà có đến 
5 - 6 em điểm 9 môn Toán. Ở thành phố Sơn La thì có một cháu tên L. học ở một lớp bình 
thường của Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu cũng được trên 28 điểm khối B, trong khi 
một cháu khác học rất giỏi của Trường Trung học phổ thông Mai Sơn (từng được giải ba 
môn Hóa của tỉnh) lại chỉ được 21,75 điểm khối B”. 

Không chỉ chị H. mà nhiều học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn 
La năm học 2017 - 2018 khi nói chuyện với chúng tôi đều nhắc đến L. như một “điển hình” 
về “điểm cao bất thường”. Em Lan (đã đổi tên - phóng viên), một học sinh chuyên văn, cho 
biết, sau khi có kết quả thi, đi đâu em cũng nghe mọi người bàn tán về việc có một số học 
sinh trường Tô Hiệu “mua điểm”. “Chẳng hạn bạn V.H.L. từng học lớp chuyên Địa lý 
trường em nhưng vì học lực trung bình nên năm ngoái phải chuyển về trường Tô Hiệu, có 
điểm khối B cao thứ 4 cả nước (28,4 điểm), ai nghe tin cũng sửng sốt”, Lan chia sẻ. 

Còn Hải (đã đổi tên - phóng viên), một học sinh lớp chuyên Sinh, thì dẫn thêm một 
trường hợp cũng học ở trường Tô Hiệu. “Bạn này cũng học trường em, vì học lực kém, hạnh 
kiểm kém do lêu lổng, ham chơi nên phải về trường Tô Hiệu từ hồi lớp 10. Vậy mà giờ lại 
lọt vào tốp 15 bạn điểm cao nhất tỉnh Sơn La khối A1”, Hải nói. 
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Khi trao đổi với chúng tôi, nhiều học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn 
La cho biết các em rất bất ngờ khi biết kết quả thi của nhiều bạn đồng khóa. Không chỉ sau 
khi báo chí lên tiếng về những nghi vấn điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia ở Sơn La 
mà ngay sau Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố kết quả, những bạn điểm cao bất thường này đã 
phải nhận không ít “gạch đá” của bạn bè, đến nỗi có người phải đóng cả Facebook. 

“Lớp em có bạn D., giờ nghe nói bị trầm cảm, khóa Facebook, tắt điện thoại, tự nhốt 
mình trong nhà, nên các bạn trong lớp lại thấy thương, không “ném đá” nữa. Bạn này có 
nguyện vọng vào một trường công an, do bố mẹ cũng là công an và học khá, nhưng 28,6 
điểm khối Dl, trong đó 9,8 điểm Toán là những con số khó tin với đề thi năm nay, nhất là đối 
với học sinh Sơn La chúng em, trong khi học sinh lớp chuyên Văn chúng em cao nhất thì 
cũng chỉ được 24 - 25 điểm khối C, 22 điểm khối D”. 

Một thí sinh tên ở vần Th. thì cho biết: “Em và nhiều bạn lớp chuyên Văn khá ngạc 
nhiên về điểm Văn của một bạn tên Th. học lớp 12 Toán 2. Bạn này cùng phòng thi và em 
biết, môn Văn bạn ấy làm được rất ít, chỉ hơn 1 tờ giấy thi mà được những 8,25 điểm. Trong 
khi học sinh lớp chuyên Văn nếu được trên 8 điểm đều phải làm 2 - 3 tờ. Không biết bạn ấy 
xuất sắc đến mức nào mà vẫn được điểm cao khi viết ít như thế”. Lớp 12 Toán 2 có 5 thí 
sinh được các bạn trong lớp xếp vào diện “điểm cao bất thường” vì sức học thuộc diện “làng 
nhàng”, trong khi các bạn tốp giỏi của lớp chỉ được khoảng 23 - 25 điểm, một học sinh lớp 
chuyên Toán cho biết. 

Một trường hợp khác cũng được nhiều học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên 
Sơn La nhắc tới vì điểm cao bất thường. Chẳng hạn như N.Y.K, có điểm rất cao khối D1 
(Toán 9,6; Văn 9; tiếng Anh 9,6) nhưng khi học ở trường không có gì nổi bật, song là con 
một vị trưởng phòng ở Sở Giáo dục - Đào tạo, mẹ là giáo viên trong trường. Tâm điểm chú ý 
của học sinh khối 12 trong Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La là một số bạn lớp 
chuyên Sử, chuyên Địa, mà người nổi tiếng nhất là B.N (chuyên Sử), với điểm Toán 9,8 và 
tiếng Anh 10. Những em nghi ngờ cho biết, điểm đầu vào hai lớp Sử, Địa năm nào cũng rất 
thấp so với các lớp chuyên khác. Học lực của các bạn lớp Sử, Địa cũng không thể bằng các 
bạn lớp Lý, lớp Toán. Nhưng trong kỳ thi vừa qua có nhiều bạn chuyên Sử, Địa cả khối C, D 
đều rất cao, nhất là điểm Toán và Văn. 
 

14. Hà Hoàng. TRỒNG BÍ XANH QUANH NHÀ, CUỘC SỐNG HẾT BÍ BÁCH / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/7/2018.- Số 175.- Tr.11. 
 

Anh Vì Văn Đạt - người dân tộc Thái ở bản Bó Mồng (xã Tô Múa, huyện Vân 
Hồ, tỉnh Sơn La) trồng bí xanh trên diện tích 1ha vườn quanh nhà nhưng mỗi năm có 
thu nhập gần 100 triệu đồng. 

Anh Đạt cho biết: “Trước đây, gia đình tôi kiếm thu nhập chủ yếu nhờ vào cây ngô, 
nhưng do thời gian vừa qua giá ngô bị mất giá, cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó 
khăn, thiếu thốn. Do bố mẹ tuổi đã khá cao, một mình tôi phải cáng đáng công việc gia đình. 
Thời gian đầu, tôi phải đi phụ hồ, bốc vác ở nhiều nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Một 
lần tình cờ tôi thấy bà con ở ngoài thị trấn Nông trường Mộc Châu trồng bí xanh cho thu 
nhập khá cao...”. 

Nhận thấy cây bí xanh có thể mang lại kinh tế lớn, lại ít chi phí đầu tư chăm sóc, anh 
Đạt về nhà cải tạo lại đất vườn, rồi lên luống gieo hạt. Anh dùng toàn bộ số tiền làm thuê 
được đầu tư lắp đặt hệ thống dẫn nước tưới tiêu, mua dây thép và vật liệu về đổ cột bê tông 
làm giàn bí. Khoảng một thời gian ngắn sau, vườn bí xanh của gia đình đã cho thu hoạch lứa 
quả đầu tiên. 

Để vườn bí phát triển xanh tốt, hàng ngày anh Đạt đều xuống vườn tưới nước đều đặn 
tránh làm cây bị héo. Theo anh, bí xanh rất cần nước để sinh trưởng, phát triển nên cần chú ý 
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đến lượng cung cấp nước đầy đủ. Về phân bón cho cây trồng, anh Đạt thường dùng phân 
chuồng và phân NPK chứ không sử dụng các loại chất kích thích và chất bảo quản hóa học. 

Về kỹ thuật và kinh nghiệm trồng bí xanh, anh Đạt cho hay, khi dây bí dài l,5m, anh 
tiến hành đốn dây bí bằng cách khoanh dây quanh gốc, tỉa bớt lá chân, lấp gốc bằng lượng 
phân bò, phân trâu. Cách làm này giúp cho rễ bí bất định phát triển, dây bí cho trái bền và 
chắc. Khi dây leo lên giàn, cần sửa dây phân bố đồng đều, tỉa bỏ những nhánh gốc, nhánh 
nhỏ, nhánh sâu bệnh cho giàn được thông thoáng góp phần làm giảm sâu bệnh và tăng đậu 
trái. Đến thời điểm bí bắt đầu ra hoa thì ngưng đôn dây và cho bí phát triển tự nhiên để hạn 
chế làm rụng hoa. 

Anh Đạt cho hay: So với trồng ngô thì trồng bí cho lợi nhuận kinh tế cao hơn và ít chi 
phí chăm sóc. Trung bình một năm gia đình anh trồng được 2 vụ: Vụ đầu tiên trồng từ tháng 
2 đến tháng 8; vụ thứ 2 trồng từ tháng 8 đến cuối tháng 12, mỗi vụ cho thu nhập 50 triệu 
đồng. Ngoài ra anh còn trồng thêm 5.000m2 dâu nuôi tằm, mỗi năm cho lãi khoảng 45 triệu 
đồng. 

“Tính tổng thu nhập mỗi năm, tôi có gần 150 triệu đồng từ bí xanh và nuôi tằm. Từ 
khi chuyển sang trồng bí, đời sống kinh tế của gia đình tôi đã khấm khá hơn so với trước. 
Thời gian tới, tôi dự định trồng thêm 6.000m2 bí xanh trên diện tích nương rẫy để nâng cao 
hiệu quả kinh tế hơn nữa cho gia đình” - anh Đạt cho hay. 
 

15. Sơn Ca. LÓNG LUÔNG (SƠN LA) TRỞ LẠI NHỊP SỐNG BÌNH THƯỜNG / Sơn 
Ca // Công an nhân dân.- Ngày 23/7/2018.- Số 4744.- Tr.3. 
 

Trở lại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) nơi có bản Lũng Xá và bản Tà 
Dê “đại bản doanh” của hai trùm ma túy đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân và 
Nguyễn Văn Thuận đã bị loại ra khỏi cuộc sống xã hội vào cuối tháng 6 vừa qua, mọi người 
đã có thể yên tâm. Nhịp sống bình thường nơi đây đã trở lại. 

Trưởng bản Tà Dê Sồng A Tồng chia sẻ, khi chưa xử lý được các đối tượng, người 
dân trong bản đi lại rất ngại, họ chỉ đi ban ngày, còn ban đêm phải đi nhanh qua đoạn nhà 
các đối tượng chứ không dám dừng lại. Nay lực lượng công an giải quyết được hai đối 
tượng, người dân rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ. 

Ông Hờ A Cha, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lóng Luông cho biết, lực lượng 
công an xử lý được hai đối tượng Tuân và Thuận, nhân dân rất ủng hộ. Hiện cuộc sống của 
người dân đang dần ổn định và yên tâm làm ăn, sinh sống. Trong thời gian tới, địa phương 
tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng hơn nữa trong nhân dân về tác hại của ma túy, cũng 
như việc cần thiết khi xử lý hai đối tượng nguy hiểm nói trên. 

Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ chia sẻ, việc lực lượng công 
an tổ chức đấu tranh thành công hai chuyên án và xử lý được hai đối tượng truy nã đặc biệt 
nguy hiểm tại xã Lóng Luông có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đảm bảo an ninh, 
trật tự ở địa bàn; đồng thời, tạo cho nhân dân có sự phấn khởi và niềm tin vào cơ quan chức 
năng, chính quyền, cũng như sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý tội phạm. 

Hiện tại, do đặc điểm địa bàn, tuy hai đối tượng Tuân và Thuận đã bị xử lý, nhưng 
công tác đấu tranh phòng chống ma túy tại các bản Lũng Xá, Tà Dê vẫn được tiếp tục thực 
hiện. Lực lượng Công an huyện Vân Hồ tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền địa 
phương bám bản, cùng bà con ổn định cuộc sống và đấu tranh với các đối tượng ma túy còn 
ẩn náu. 

Trưởng Công an huyện Vân Hồ cho biết thêm, sau khi phá thành công; hai chuyên án, 
xử lý được hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại các bản Lũng Xá. Tà Dê, Công an 
huyện Vân Hồ dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai 
các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Công an huyện đã cử các đội nghiệp vụ tiếp 
tục phối hợp với các cấp ủy, chính quyền xã Lóng Luông và hai bản Lũng Xá, Tà Dê tuyên 
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truyền, vận động, triển khai, củng cố hệ thống chính trị cơ sở của các bản. Đồng thời tiếp tục 
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định liên quan đến phòng chống tội 
phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với đó, Công an huyện Vân Hồ duy trì một tổ công tác tại địa 
bàn các bản Lũng Xá, Tà Dê để thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến an ninh trật tự tại 
cơ sở để chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời. 
 

16. Hà Tám. BẢO HIỀM TỈNH SƠN LA: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 
BẢO HIẾM Y TẾ VIỆT NAM NHÂN NGÀY 01/07 / Hà Tám // Đời sống và pháp luật.- 
Ngày 23/7/2018.- Số 88.-Tr.18. 
 

Theo ghi nhận của phóng viên báo Đời sống và Pháp luật trong những ngày qua chuẩn 
bị hướng tới ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7, Bảo hiểm tỉnh Sơn La tích cực đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7. Đây là hoạt động thường niên của 
Bảo hiểm tỉnh Sơn La trong những năm qua. Hoạt động tuyên truyền này của Bảo hiểm tỉnh 
Sơn La đã góp phần làm nâng cao ý thức tham gia bảo hiểm y tế của người dân tỉnh Sơn La 
nói riêng và của cả nước nói chung. 

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội được 
Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, nhằm bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân. 
Tham gia bảo hiểm y tế là góp phần chia sẻ rủi ro, giảm bớt khó khăn cho người dân khi 
không may bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn. Về mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 
01/7/2018 là 750.600đ/l thẻ/1 năm, thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày nộp 
tiền. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên 
thứ 2 trở đi theo đó người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng 
của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng 40% của người thứ nhất. Người tham gia bảo 
hiểm y tế thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được 
ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%, người tham gia chỉ phải 
đóng 50% là 375.300 đồng. Đối tượng học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
30% ngân sách địa phương hỗ trợ 20%, người tham gia chỉ phải đóng 50% là 375.300 đồng 
khi mua 12 tháng, mua 6 tháng là 187.650đ, mua 15 tháng 469.125 đồng. 

Hiện nay thẻ bảo hiểm y tế chỉ ghi ngày thẻ có giá trị sử dụng không có ngày hết hạn, 
để biết được ngày hết hạn trên thẻ bảo hiểm y tế người tham gia tra cứu trên internet tại địa 
chỉ BHXH.GOV.VN hoặc khi đi khám chữa bệnh cơ sở y tế sẽ thực hiện việc tra cứu giá trị 
sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế để giải quyết quyền lợi cho người tham gia. 

Về quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế: Người tham gia bảo hiểm y tế được 
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến xã, tuyến 
huyện trong phạm vi toàn tỉnh được coi là đúng tuyến. Người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ 
gia đình khi đi khám đúng tuyến, cấp cứu, chuyển tuyến có giấy chuyển viện thì được quỹ 
bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí, khi đi khám chữa bệnh vượt tuyến chỉ được thanh 
toán chi phí điều trị nội trú tỷ lệ tùy theo mức hưởng như sau: 40% tại bệnh viện Trung 
ương, 60% tại bệnh viện tuyến tỉnh. 

Về thủ tục đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi 
khám chữa bệnh cần mang theo: Thẻ bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng; giấy tờ tùy thân có dán 
ảnh như bằng lái xe, chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ học sinh; giấy chuyển viện, 
giấy hẹn khám lại nếu có. Trường hợp cấp cứu phải xuất trình các giấy tờ theo quy định (thẻ 
bảo hiểm y tế còn hạn sử dụng; giấy tờ tùy thân có dán ảnh) trước khi ra viện. Để mua thẻ 
bảo hiểm y tế người dân liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú, đại lý thu tại UBND 
các xã, phường, thị trấn, hội nông dân, hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc hoặc điểm bưu điện gần 
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nhất để được hướng dẫn thủ tục tham gia. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi 
người giúp nhau, chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. Mọi người hãy tham gia bảo hiểm y 
tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 

Đây là hoạt động tích cực, đáng ghi nhận của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ 
ngành Bảo hiểm tỉnh Sơn La. 
 

17. PV. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA LIÊN QUAN TỚI 
NÂNG ĐIỂM THI / PV // Công an nhân dân.- Ngày 24/7/2018.- Số 4745.- Tr.6. 
 

Ngày 23/7, Bộ Giáo đục và Đào tạo đã công bố kết quả rà soát nghi vấn điểm thi 
bất thường tại Sơn La. Qua rà soát đã phát hiện một số bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu 
đã được sửa chữa, 12 bài thi tự luận được “nâng điểm”, trong đó có một bài chênh lệch 
tới 4,5 điểm so với kết quả công bố ngày 11/7. Đặc biệt, sai phạm trong chấm thi bước 
đầu được xác định có liên quan đến một Phó giám đốc sở và 4 cán bộ khác của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. 

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ 
công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tổ công tác đã phát hiện 6 sai phạm Quy chế 
thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La như: Sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm 
đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi, 
chưa biết đem đi đâu và ai cho phép. Tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng 
lẻo, không đúng quy định. Một số phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh có dấu hiệu bị 
sửa chữa. Việc bàn giao bài thi giữa các điểm thi với Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo, 
việc bảo quản bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi, việc bàn giao bài thi giữa Ban thư ký với 
Ban làm phách không đảm bảo quy định. 

Với bài thi Ngữ văn, tổ công tác đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả các thí 
sinh với biểu kết quả chấm thi được in ra từ phần mềm hỗ trợ chấm (điểm đã nhập vào máy). 
Kết quả sau khi đối chiếu, cơ bản điểm ghi trên bài thi môn Ngữ văn với điểm trên máy tính 
giống nhau. Tuy nhiên, 17 bài thi có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm đã nhập 
vào máy (chênh lệch từ 0,25 đến 2,0 điểm). Tổ công tác đã yêu cầu Hội đồng thi Sở Giáo 
dục và Đào tạo Sơn La sửa chữa lại sai sót về việc nhập điểm của 17 bài thi môn Ngữ văn 
nói trên; tiếp tục rà soát biểu điểm đã công bố toàn bộ điểm môn Ngữ văn với kết quả trên 
từng bài thi. Nếu có sai sót, đề nghị cập nhật sửa chữa và thông báo cho thí sinh được biết. 
Bên cạnh đó, Hội đồng chấm thẩm định đã tiến hành chấm thẩm định 110 bài thi môn Ngữ 
văn nghi vấn có dấu hiệu điểm cao bất thường theo quy định của Quy chế thi. Kết quả chấm 
thẩm định cho thấy có 12 bài thi có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên; 
trong đó có 1 bài có điểm thấp hơn 4,5 điểm so với chấm lần đầu. 

Với các bài thi trắc nghiệm, bước đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm Quy chế thi, nhất 
là ở khâu chấm thi; cụ thể là có dấu hiệu sửa bài thi của một số thí sinh (sửa phiếu trả lời trắc 
nghiệm). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã phân tích, cho thấy ảnh bài thi trắc nghiệm đã bị 
xóa và ảnh bài thi trắc nghiệm để xuất ra dữ liệu gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để chấm bài 
là hoàn toàn giống nhau. 

“Hiện tại chưa xác định được số lượng bài bị chỉnh sửa là bao nhiêu vì file ảnh quét 
lưu lại để chấm đang phù hợp với phiếu trả lời trắc nghiệm. Đó là lý do chúng tôi chưa chấm 
thẩm định lại bài thi trắc nghiệm vì số lượng bài thi quá lớn. Mức độ của sai phạm rất 
nghiêm trọng. Hiện nay tôi không có đủ thông tin để giải thích thêm. Hiện tại, Bộ Công an 
và các đơn vị chức năng đang nỗ lực điều tra làm rõ” - ông Trinh nhấn mạnh. 

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ những sai phạm trên, kết quả chấm thẩm định 
của 110 bài tự luận sẽ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét 
tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế. Với bài thi trắc nghiệm, tạm 
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thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của các thí sinh đã được công bố ngày 
11/7. Kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ 
thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018 theo quy 
chế. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định dấu 
hiệu sai phạm sửa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh. Khi có kết quả điều tra, sẽ xử lý 
kết quả thi của các thí sinh liên quan theo Quy chế. Kết quả đó sẽ là kết quả thi chính thức 
của các thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. 

Theo kết luận của tổ công tác, qua xác minh ban đầu cho thấy những người liên quan 
đến các sai phạm Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia tại Hội đồng thi Trung học phổ 
thông tỉnh Sơn La gồm: Ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, 
Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chấm 
thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm; bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên Phòng 
Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Thư ký Ban Chỉ đạo, Ủy 
viên Tổ chấm thi trắc nghiệm; bà cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng, 
Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm; ông Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Trung học 
phổ thông Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm; ông Lò Văn Huynh, Phó trưởng Phòng 
Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy 
viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan công an 
đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo 
quy định. 

Đề cập tới trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước những sai 
phạm ở Sơn La, ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi 
Trung học phổ thông Quốc gia 2018 tỉnh Sơn La cho biết: “Chúng tôi tôn trọng kết quả của 
tổ công tác. Quan điểm của ban lãnh đạo tỉnh là cầu thị và minh bạch”, về trách nhiệm của 
địa phương, ông Thủy khẳng định, Ban Chỉ đạo điều hành thi của Sơn La đã làm việc theo 
đúng quy định, quy trình hướng dẫn của Bộ, từ phân công, phân việc đến trách nhiệm từ sở, 
ngành, cá nhân đều làm rất tốt. Còn về sai phạm, trước hết, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo và các ban, ngành liên quan phải giải quyết triệt để những kết luận của đoàn công 
tác với tinh thần cầu thị và không bao che. “Lãnh đạo tỉnh sẽ xử lý sai phạm một cách quyết 
liệt trong vấn đề này”, ông Thủy khẳng định. 

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHƯNG PHÁT HIỆN SAI PHẠM SẼ BỊ ĐUỔI HỌC 

Ông Mai Văn Trinh cho biết, những bài thi liên quan sai phạm đều được xử lý theo 
đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo không bị phân tâm bởi thí sinh là cán bộ, chiến sỹ 
hay con lãnh đạo tỉnh. 110 bài rút ra chấm thẩm định là nhóm điểm cao có dấu hiệu bất 
thường, không biết là thí sinh thuộc con ai hay có thuộc tốp cao cả nước hay không. Thời 
gian rà soát thực tế ở Sơn La dài hơn Hà Giang chứng tỏ việc không hề đơn giản. Trong 
những ngày tới, công tác điều tra tiếp theo về sai phạm ở những bài thi trắc nghiệm sẽ do Bộ 
Công an thực hiện. Theo ông Mai Văn Trinh, công tác tuyển sinh đại học dựa trên tinh thần 
tự chủ của các trường. Vì vậy, các trường có quyền đề xuất và thực hiện rà soát nếu cần 
thiết. Nếu các trường đề nghị kiểm tra đầu vào thí sinh có diện nghi ngờ, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sẵn sàng hỗ trợ. Sau này, thí sính trúng tuyển nhưng phát hiện sai phạm sẽ bị đuổi 
học. 
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Vấn đề nan giải hiện nay của việc gian lận chấm thi ở Sơn La là dữ liệu bài thi 
gốc đã bị “mất tích” nên chưa thể trả điểm thực về cho các thí sinh. 

…PHẢI TẠM THỜI CÔNG NHẬN ĐIỂM BÀI THI TRẮC NGHIỆM 

Ông Mai Văn Trinh cũng cho biết, tạm thời Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn phải công 
nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và 
Đào tạo Sơn La mà sở này đã công bố hôm 11/7. Kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để 
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học và các trường sư 
phạm năm 2018. 

Nhưng ông Trinh cũng cho biết thêm: “Hiện nay cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều 
tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định dấu hiệu sai phạm sửa bài thi trắc nghiệm 
của một số thí sinh. Khi có kết quả điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý kết quả thi của 
các thí sinh liên quan theo quy chế. Kết quả đó sẽ là kết quả thi chính thức của các thí sinh 
trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018”. 

NHẬP VÀ CHẤM SAI ÍT NHẤT 29 BÀI THI VĂN 

Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả 
thí sinh với biểu kết quả chấm thi được in ra từ phần mềm hỗ trợ chấm. Kết quả sau khi đối 
chiếu, cơ bản điểm ghi trên bài thi môn văn với điểm trên máy tính giống nhau. Tuy nhiên, 
tổ công tác đã phát hiện 17 bài thi có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm đã 
nhập vào máy, mức chênh lệch từ 0,25 đến 2 điểm... 

 

40. Anh Vũ. NGƯỜI HÀ THÀNH ƯA DÙNG NÔNG SẢN SƠN LA / Anh Vũ // Pháp 
luật Việt Nam.- Ngày 24/7/2018.- Số 205.- Tr.12. 
 

Sản vật của hai cao nguyên Mộc Châu, Nà Sản bán đắt như “tôm tươi” tại Tuần 
lễ Nhãn và nông sản toàn tỉnh Sơn La tổ chức tại siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội) 
do đây đều là những sản phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ nên được các bà nội trợ 
tin dùng. 

RAU TRÁI VỤ “HÚT” KHÁCH 

Cuối tuần qua, Hà Nội mưa gió tầm tã, nhưng “Tuần lễ Nhãn và nông sản toàn tỉnh 
Sơn La 2018” vẫn thu hút đông bà nội trợ Thủ đô vì hầu hết, các sản phẩm đem về giới thiệu 
với người tiêu dùng Thủ đô lần này đều là các mặt hàng nông sản an toàn đạt Chứng nhận 
VietGAP, GlobalGAP. Trong đó, quả nhãn vùng Sông Mã là mặt hàng chủ lực. 

Theo Ban tổ chức, dịp này, ngoài loại quả đặc sản nói trên, tỉnh Sơn La còn có một 
gian hàng để giới thiệu các sản phẩm rau trái vụ như bắp cải, đậu cô ve, su su, cà chua,... của 
huyện Vân Hồ. Đây là các sản phẩm của chương trình Sinh kế cộng đồng có tên “Hỗ trợ 
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nông dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La”, thuộc dự án hợp tác giữa Central Group Việt Nam và 
tổ chức phi chính phủ ACIAR (Úc). 

Với điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn cùng 
2 cao nguyên nổi tiếng (Mộc Châu và Nà Sản), tỉnh Sơn La dường như đang rất lợi thế về 
phát triển nông nghiệp, để cung cấp và chiếm lĩnh thị trường rộng lớn Hà Nội, như ở phía 
Nam - tỉnh Lâm Đồng, với thương hiệu rau quả Đà Lạt phủ khắp các siêu thị lớn ở thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Với đà trên, năm nay Sơn La tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu cho 12 sản 
phẩm như: Na Mai Sơn; bơ Mộc Châu; cá tầm sông Đà; táo sơn tra; chè Phỏng Lái - Thuận 
Châu; gạo nếp Mường Và - Sốp Cộp; rau an toàn Sơn La; mận hậu; chuối - Yên Châu... Đặc 
biệt, đến thời điểm này, Sơn La đã duy trì được 15 chuỗi sản xuất nhãn an toàn, sản lượng 
được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 5.000 tấn, trong đó 1.500 tấn được cấp 
mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường Úc, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, 
ASEAN. 

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Vũ Đức Thuận - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La cho hay, thực hiện chương trình 
hợp tác giữa Sơn La và Hà Nội, những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Sở Công Thương của 
hai địa phương, tỉnh này đã tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm an toàn của tỉnh Sơn 
La tại các chương trình hội chợ có hiệu quả. 

“Đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức hội thảo kết nối các nhà sản xuất Sơn La với 
các nhà phân phối tại Thủ đô đã được thực hiện. Cụ thể, thông qua hệ thống phân phối tại 
siêu thị Big C lần này, Sơn La hy vọng, những sản phẩm nông sản an toàn, nhất là quả nhãn 
của chúng tôi sẽ được nhiều người dùng trong nước và nước ngoài biết đến”, Phó giám đốc 
Thuận nói. Qua đó, hệ thống thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu giúp bà con nhân dân có 
thu nhập kinh tế, ổn định đời sống nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên 
giới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. 

“ĐẮT XẮT RA MIẾNG” 

Quan sát tại “Tuần lễ Nhãn và nông sản toàn tỉnh Sơn La 2018” nhận thấy, người tiêu 
dùng Thủ đô đặc biệt quan tâm tới các loại hoa quả vốn trước đây chỉ được cung cấp bởi các 
nhà vườn Nam bộ hoặc Tây Nguyên. Trao đổi với phóng viên, nhiều khách hàng nữ đều nói, 
trước đó thường chọn mua rau, hoa quả tại chợ luôn nơm nớp lo vì sợ “ngấm” thuốc bảo vệ 
thực vật. Khắc phục tình trạng này, nhiều người phải nhờ một số người quen đặt “hàng quê” 

có địa chỉ, nhưng số lượng có hạn, không thể đủ cho nhu cầu sử dụng. 
Mang đến tuần lễ này, hai sản phẩm chủ đạo là bơ và nhãn, ông Nguyễn Văn Duyến - 

Giám đốc Hợp tác xã bản Ta Lít (xã Trường Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết, 
chỉ trong một ngày cuối tuần vừa rồi, sau vài tiếng bán hàng, gian hàng của hợp tác xã ông 
đã bán hết veo những thùng hàng mang đến hội chợ. “Nhu cầu thì đang lớn, nhưng do ảnh 
hưởng mưa lũ, giao thông bị cản trở nên chưa có hàng về kịp để giới thiệu tới người tiêu 
dùng”, lời ông Duyến. 

Đáng mừng là phần lớn những sản phẩm đều được sản xuất theo VietGAP, có giá 
thành khá cao so với các mặt hàng cùng loại nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến sức mua 
của người dân Thủ đô, thậm chí còn được đón nhận rất nhiệt tình. “Có những loại rau xanh 
bị giập lá do vận chuyển nhưng người tiêu dùng vẫn sẵn sàng bỏ tiền mua. Sau tuần lễ, hợp 

tác xã chúng tôi hy vọng người tiêu dùng Thủ đô và các địa phương khác sẽ biết và nhận 
diện chính xác sản phẩm nông sản an toàn Sơn La, để những mặt hàng này có thể vào sâu 
hơn các kênh siêu thị tại Thủ đô”, ông Duyến mong muốn. 
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41. Nhật Anh. KỲ HỌP THỨ 6, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA: XÂY DỰNG QUY 
CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI / Nhật Anh // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 25/7/2018.- Số 206.- Tr.4. 
 

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, thời gian qua 
UBND tỉnh, các sở, ngành đã có nhiều nỗ lực, nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên 
cứu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Đây chính là bước chuyển tích cực, góp 
phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG “HỨA SUÔNG” 

Báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc giải quyết 
kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 trình tại Kỳ họp thứ 6 nêu rõ: UBND tỉnh, các 
ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm trong 
nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Chất lượng văn bản giải 
quyết, trả lời được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri kiến nghị; số lượng 
kiến nghị được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm tăng. Sự phối hợp giữa các ngành trong 
giải quyết kiến nghị của cử tri chặt chẽ hơn. Đặc biệt, một số vấn đề Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh nêu trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ 
họp thứ 4 đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện. 

Kết quả giám sát cho thấy: UBND tỉnh đã tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết và có văn 
bản trả lời 122/122 kiến nghị của cử tri (đạt 100%). Trong đó, 53/122 kiến nghị đã được 
UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong, tập trung vào các lĩnh vực pháp chế, kinh 
tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc; 69/122 kiến nghị UBND tỉnh chưa giải quyết dứt 
điểm cần tiếp tục chỉ đạo giải quyết. 

Theo đánh giá của Đoàn giám sát: Nhìn chung các đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ 
lực để giải quyết khó khăn, bất cập, những vấn đề nổi cộm trong đời sống của nhân dân và 
doanh nghiệp. Tình trạng “hứa suông” hay “khất lần” ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan 
đến lĩnh vực của ngành, địa phương đã được người đứng đầu quan tâm khắc phục. Đây chính 
là bước chuyển tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương góp 
phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Phó chủ tịch Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Minh Sơn nhấn mạnh. 

DỨT ĐIỂM NỘI DUNG KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN 

Tuy nhiên, báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nhận định, 
bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến nhiệm 
vụ này. Đặc biệt, có những vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải 
quyết. Cụ thể, kiến nghị của cử tri đồi Khau Cả, thành phố Sơn La về xem xét, bố trí đất đai 
tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển để ổn định cuộc sống (từ Kỳ họp thứ 3) đến nay 
vẫn “im lặng”. Hay cử tri huyện Yên Châu đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 
tuần tra biên giới từ bản Đin Chí, xã Chiềng On đến Đồn Biên phòng 459 (kiến nghị từ Kỳ 
họp thứ 4). 

Để nâng cao chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ 
đạo, giải quyết, trong đó ưu tiên giải quyết dứt điểm các nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần 
(11 nội dung); đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của 
người đứng đầu trong việc chậm xem xét giải quyết. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề 
nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời 

kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến. 
Trong đó, nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp, tiếp nhận, giải quyết, 
báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; xác định việc giải quyết, trả lời đầy 
đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn 
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thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của 
người đứng đầu theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII. 

Đối với các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân yêu cầu tích 
cực nghiên cứu, nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để tuyên truyền, vận động và giải thích, trả 
lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Thông tin kịp thời kết quả giải quyết kiến 
nghị của cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tới cấp ủy, chính quyền và 
cử tri; nhất là thông tin trực tiếp đến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri đối với các kiến nghị 
của cử tri trùng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời trước đó. 
Nâng cao chất lượng tổng hợp kiến nghị của cử tri, bảo đảm vấn đề tổng hợp phải rõ địa chỉ, 
nội dung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đánh 
giá kết quả giải quyết, văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền để trả lời cử tri và kiến 
nghị giải quyết về những nội dung mà việc giải quyết, trả lời cử tri chưa đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn. 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cũng yêu cầu các đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao 
hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc chủ động tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
của cử tri; giám sát và thông tin kịp thời với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 
thực hiện lời hứa giải quyết kiến nghị cử tri ở cơ sở. 
 

42. Thanh Hà. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: ĐẨY 
MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA “TUỔI CAO - GƯƠNG SÁNG” / Thanh Hà // 
Người cao tuổi.- Ngày 25/7/2018.- Số 118.- Tr.5. 
 

Năm 2018 cán bộ, nhân dân các dân tộc và người cao tuổi xã Tân Lập tiếp tục 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam. Trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn 
La, phóng viên báo Người cao tuổi có dịp phỏng vấn ông Lò Văn Xuân, Chủ tịch Hội 
Người cao tuổi xã về những thành quả nổi bật đến giữa nhiệm kỳ... 

PV: Xin ông cho biết những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ 
công tác hội tại địa phương? 

Ông Lò Văn Xuân: Hội Người cao tuổi xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực 
tiếp của Thường trực Đảng ủy - UBND, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể trong xã; 
hướng dẫn chỉ đạo của Hội Người cao tuổi huyện; sự hưởng ứng giúp đỡ của nhân dân; tinh 
thần đoàn kết quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, hội viên người cao tuổi. Tất cả đã tạo nên 
sức mạnh trong quá trình xây dựng tổ chức cơ sở hội và các hoạt động phong trào người cao 
tuổi. 

Tuy nhiên, cũng còn không ít khó khăn như phụ cấp cán bộ hội chưa phù hợp; một số 
cán bộ không có kinh nghiệm hoạt động, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tuyên 
truyền thu hút hội viên; nhiều hội viên tuổi cao, sức khỏe giảm sút; địa bàn chia cắt, trình độ 
dân trí hạn chế... 

PV: Vượt lên khó khăn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Người cao tuổi đã đạt kết quả 
gì nổi bật, thưa ông? 

Ông Lò Văn Xuân: Tính đến giữa nhiệm kỳ, tỷ lệ phát triển hội viên đạt 95,5%, vượt 
5% kế hoạch, số chi hội mạnh đạt 63,15%, khá 36,84%; 66,25% người cao tuổi đạt danh 
hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với “Gia đình văn hóa”. 100% các chi hội thực hiện tốt 
quy định thu, nộp hội phí, quy hội đầy đủ. Hội tổ chức 11 cuộc kiểm tra giám sát về xây 
dựng hội, phát triển hội viên, thực hiện Điều lệ, Luật Người cao tuổi và xây dựng quản lý 
chân quỹ, quỹ hội. 

Phối hợp tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 123 người cao tuổi theo quy định, các doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà tết cho 75 người cao tuổi; thăm hỏi 235 người cao tuổi ốm đau, 
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phúng viếng tiễn đưa 28 người cao tuổi qua đời, số tiền hàng chục triệu đồng; khám sức 
khỏe định kỳ cho 690 người cao tuổi, 13 người cao tuổi được phẫu thuật mắt miễn phí. Duy 
trì phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh 
thần, sức khỏe người cao tuổi. 

PV: Người cao tuổi ở địa phương đã phát huy vai trò như thế nào? 
Ông Lò Văn Xuân: Đã có 27 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, 

đoàn thể; ở cương vị nào cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Cùng với đó, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, xóa 
đói giảm nghèo. Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trồng chè và cây ăn quả cây bóng mát 
cho giá trị kinh tế cao, làm đẹp cảnh quan môi trường; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 
hiệu quả. Điển hình các hội viên Vàng A Cáu, Hà Văn Chụng, Hà Văn Quý... ngoài phát 
triển các mô hình vườn cây, ao cá của gia đình, còn phổ biến kinh nghiệm, kiến thức làm ăn, 
hỗ trợ giống vốn cho nhiều người cùng làm giàu. 

Giữa nhiệm kỳ, hội cũng tổ chức cho các chi hội tham quan một số mô hình trang trại, 
trồng cây ăn quả và khu di tích lịch sử, vừa tạo điều kiện để người cao tuổi học tập, trao đổi, 
hiểu biết lẫn nhau, tăng cường đoàn kết gắn bó với tổ chức hội. 

PV: Thời gian tới, hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì? 
Ông Lò Văn Xuân: Chúng tôi tiếp tục tăng cường sự đoàn kết thống nhất; xây dựng 

kế hoạch hoạt động cụ thể, củng cố thay đổi phương thức hoạt động; tăng cường bám sát cơ 
sở để nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu và nguyện 
vọng chính đáng của hội viên. Vận động xây dựng, phát triển nguồn quỹ nhằm giúp cho vay 
luân chuyển để có vốn sản xuất. 

Nhân rộng phong trào tập thể dục dưỡng sinh ở các chi hội, nhóm hội. Đặc biệt, tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền về kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau vào 
năm 2019, sau đó nhân rộng đến các chi hội khác. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
 

43. Cao Nguyên. KHỞI TỐ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI TẠI SƠN LA / Cao 
Nguyên // Lao động.- Ngày 27/7/2018.- Số 172.- Tr.2. 
 

Ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ 
án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ việc gian 

lận thi cử, sửa bài thi gốc của nhiều thí sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 
2018 tại địa phương này. 

Trước phản ánh việc điểm thi cao bất thường tại Sơn La, ngày 19/7 Bộ Giáo dục và 
Đào tạo đã lập đoàn công tác với sự tham gia của đại diện Bộ Công an tiến hành kiểm tra, 
thanh tra. Kết quả ban đầu xác định có việc can thiệp, sửa chữa, tẩy xóa để nâng điểm cho thí 
sinh. Khi đoàn thanh tra phát hiện dữ liệu ảnh bài thi lưu ở Sơn La đã “mất tích”. Cơ quan 
chức năng đã tiến hành khôi phục dữ liệu này. 

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng 
(Bộ Giáo dục và Đào tạo - Người dẫn đầu tổ công tác của Bộ) - cho biết: Đã phát hiện 6 sai 
phạm quy chế thi đối với môn thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn 
La. Cơ quan chức năng đã chỉ ra 5 cá nhân liên quan đến sai phạm, trong đó có: Ông Trần 
Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La; bà Nguyễn Thị Hồng Nga - 
Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; bà cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng 
phòng Chính trị Tư tưởng; ông Đặng Hữu Thủy - Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ 
thông Tô Hiệu... 
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44. Nguyễn Hồng Sáng. VƯỢT QUA NỖI ĐAU ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ / 
Nguyễn Hồng Sáng // Quân đội nhân dân.- Ngày 28/7/2018.- Tr.2. 
 

Ngày nào đi học về, cháu Nguyễn Lê Anh, học sinh lớp 5A3 (Trường Tiểu học 
Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cũng quấn quýt bên mẹ là Trung úy quân 
nhân chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu Hiền, nhân viên quản lý, Trường Quân sự tỉnh 
Sơn La. Từ ngày chồng chị Hiền - Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Lê 
Giang - anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, cháu Nguyễn Lê Anh là niềm động 
viên, an ủi giúp chị vượt qua mọi khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. 

Cùng đoàn công tác của Ban Phụ nữ Quân khu 2 đến thăm Trung úy quân nhân 
chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu Hiền, trú tại tổ 2, phường Quyết thắng, thành phố Sơn La, 
chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn hình ảnh chị với đôi mắt đượm buồn đang lật giở 
từng tấm ảnh kỷ niệm của gia đình hơn 5 năm về trước. Trò chuyện cùng chúng tôi, giọng 
chị nghẹn lại: “Chồng em hy sinh đã hơn 7 năm, nhưng em vẫn không muốn tin là sự thật”. 

Hai anh chị cùng quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, nhà cách nhau vài ba cây số. 
Anh Nguyễn Lê Giang công tác tại Công ty Hợp tác Quốc tế 705 (Quân khu 2), chị  làm việc 
tại Trường Quân sự tỉnh Sơn La. Đầu năm 2009, họ tình cờ gặp nhau trong chương trình 
giao lưu văn nghệ, để rồi tình cảm cứ lớn dần và yêu nhau lúc nào không biết. Sáu tháng sau, 
anh chị chính thức nên duyên vợ chồng. Cưới nhau vỏn vẹn 15 ngày, anh Giang lên đường 
nhận nhiệm vụ sang nước bạn. Kể từ đó, do điều kiện đi lại khó khăn, công việc nhiều việc 
nên không mấy khi anh Giang có dịp về thăm gia đình. Cứ thế, một mình chị Hiền vừa phải 
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, vừa thay chồng lo lắng mọi công việc hai bên nội 
ngoại. Vất vả nhất phải kể đến khoảng thời gian con còn nhỏ. Mới sinh, bé Nguyễn Lê Anh 
đã không được khỏe, thường xuyên ốm đau, trong khi hai bên nội ngoại không có điều kiện 
hỗ trợ về kinh tế nên cuộc sống gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, mỗi khi 
chồng gọi điện về, chị Hiền không bao giờ nhắc đến những khó khăn mình đang hằng ngày 
đối mặt mà luôn động viên chồng yên tâm công tác. 

Tưởng rằng cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn đầy sự cảm thông, yêu thương của cả hai 

dành cho nhau sẽ cứ thế lặng lẽ trôi. Bỗng một ngày, chị nhận được hung tin: Trung úy quân 
nhân chuyên nghiệp Nguyễn Lê Giang, nhân viên Công ty Hợp tác Quốc tế 705 đã hy sinh 

trong khi đang làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Trái tim chị như vỡ ra từng mảnh. Bé 
Nguyễn Lê Anh mới vừa tròn hai tuổi, còn quá nhỏ để cảm nhận những đau thương, mất mát 

không gì có thể bù đắp được của mẹ. Suốt một thời gian dài sau đó, chị Hiền chìm vào nỗi 

đau quá lớn của cuộc đời, tưởng chừng khó có thể gượng dậy... 
Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Thúy Tình, Chủ tịch Hội 

Phụ nữ Trường Quân sự tỉnh Sơn La tâm sự: “Trước hoàn cảnh của Trung úy quân nhân 
chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu Hiền, Ban chấp hành Hội Phụ nữ nhà trường thường xuyên 

cử người đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ chị vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc 

sống để nuôi dạy con cái. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự tỉnh Sơn La cũng tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho chị trong công việc; vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ 

chuyên môn, vừa có thời gian gần gũi, dạy dỗ cậu con trai. Vượt lên hoàn cảnh, chị luôn 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn 

vị, nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. 

Nhắc đến chị chị Hiền, Đại tá Nguyễn Khắc Tiến, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh Sơn 
La, khẳng định: “Đồng chí Hiền là một phụ nữ có nghị lực, có tinh thần vươn lên trong cuộc 

sống. Đặc biệt, trên cương vị được giao, chị luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cùng 
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bộ phận hậu cần của đơn vị tích cực tăng gia sản xuất, nghiên cứu chế biến món ăn, có nhiều 

cách làm khoa học, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí 
là tấm gương sáng cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị noi theo”. 

Được biết, trước những khó khăn trong cuộc sống của hai mẹ con Trung úy quân nhân 
chuyên nghiệp Hoàng Thị Thu Hiền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đang tiến hành các 
bước theo đúng thủ tục quy định, đề nghị trên xây tặng mẹ con chị căn nhà tình nghĩa. 

 
 




