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01. Lê Đồng. XÂY DỰNG ĐỊA BÀN AN TOÀN, VỮNG MẠNH, PHÒNG CHỐNG 
TỘI PHẠM MA TÚY TRÊN BIÊN GIỚI SƠN LA / Lê Đồng // An ninh biên giới.- 
Ngày 29/7/2018.- Số 30.- Tr.16. 
 

Thực hiện Kế hoạch 892/KH-BTL, ngày 26/3/2018 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng về đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên 
giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Thời gian qua, ngoài việc triển khai đồng bộ 
các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy, Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng đã điều động các học viên của Học viện Biên phòng, Trường Trung 
cấp 24 Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Sơn La về các tổ, đội công tác tăng cường tại các 
xã, bản làm nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình; tuyên 
truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng đã có nhiều hoạt động 
thiết thực giúp người dân trên địa bàn biên giới như: Làm đường dân sinh, xây dựng công 
trình phúc lợi, giúp dân phát triển kinh tế, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua 
những việc làm ý nghĩa này, nhân dân trên khu vực biên giới Sơn La ngày càng nâng cao 
nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật, cam kết không tiếp tay, tham gia vào hoạt động mua 
bán, vận chuyển ma túy. 
 

02. Tuệ Linh. NHỮNG TRIỆU PHÚ NÔNG DÂN BÊN DÒNG SÔNG MÃ / Tuệ Linh // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/7/2018.- Số 182.- Tr.9. 
 

Từ một địa phương trồng nhãn một cách tự phát chỉ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại 
chỗ, đến nay, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cây nhãn ở Sông Mã (Sơn La) 
đã trở thành cây chủ lực giúp nhiều nông dân ở đây trở thành triệu phú. 

Dừng tay hái những quả nhãn chín mọng, căng tròn, ông Lò Văn Anh (bản Nà Lốc 2, 
xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) kể: “Trước đây, cũng như nhiều hộ dân khác, nhà tôi chỉ 
trồng ngô, sắn nên tình trạng thiếu đói, đứt bữa diễn ra như cơm bữa. Năm 2000, vợ chồng 
tôi chuyển sang trồng nhãn để tăng nguồn thu, nhưng trồng giống nhãn cỏ địa phương nên 
thu nhập cũng chẳng đáng là bao”. 

Đến nay, ông Anh có 3,5ha nhãn, trong đó diện tích nhãn ghép đã cho thu hoạch là 
2ha. “Năm 2017, dù nhãn mất mùa nhưng tôi cũng bỏ túi ngót nghét 180 triệu đồng. Nếu so 
với cây ngô, lúa, nhãn ghép cho hiệu quả kinh tế gấp chục lần” - ông Anh phấn khởi nói. 

Dời nhà lão nông Lò Văn Anh, chúng tôi xuôi về thị trấn Sông Mã và các xã dọc sông 
như Chiềng Khoong, Nà Nghịu, Chiềng Cang, Chiềng Khương, Chiềng Sơ. Dọc hai bên 
Quốc lộ 4G là những rừng nhãn ngút ngàn, quả sai trĩu cành, căng mọng đang vào thời điểm 
chín rộ. Trong căn nhà 2 tầng khang trang, rộng rãi, ông Nguyễn Văn Hưng, bản Tiên Sơn 
(xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã) khoe với chúng tôi ngôi nhà mới xây nhờ vườn nhãn 
ghép. 

Hiện nay, vườn nhãn của ông Hưng đang trồng theo hướng VietGAP. “Năm nay, tôi 
dự kiến thu từ 30 - 35 tấn nhãn. Nếu cứ giữ mức giá trung bình 20.000 - 22.000 đồng/kg như 
hiện nay thì gia đình thu hơn 600 triệu đồng”, ông Hưng cho hay. 

Tiết lộ bí quyết giúp cây nhãn phát triển và cho sai quả, ông Hưng chia sẻ: “Phải cắt 
tỉa cành khô, cành dại, giúp cây thoáng mát, hạn chế sâu bệnh trú ngụ gây hại. Vào mùa khô 
phải tưới nước đầy đủ cho cây. Bón phân quanh tán cây, đào hố rải phân rồi lấp đất, bón 
trước khi trời chuẩn bị mưa để phân dễ tan và cây dễ hấp thụ được các chất dinh dưỡng”. 

“Trong thời gian tới để kết nối cung - cầu, tạo đầu ra cho sản phẩm, huyện đã tổ chức 
các ngày hội, hội nghị xúc tiến nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhãn Sông Mã đến các 
doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước để hình thành các chuỗi liên kết hàng nông sản 
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trong tương lai” - ông Lương Văn Vịnh - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 
huyện Sông Mã, cho biết. 
 

03. Đỗ Lê Hóa. XÓA NHÒA KHOẢNG CÁCH, XÍCH LẠI GẦN NHAU / Đỗ Lê Hóa // 
Quân khu 2.- Tháng 7/2018.- Kỳ 4.- Số 1002.- Tr.3. 
 

Nậm Khún là bản giáp biên giới, xa trung tâm thuộc xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, 
tỉnh Sơn La. Năm 2005, một số hộ dân đồng bào Mông nghe lời kẻ xấu xúi giục, lôi kéo bán 
hết tài sản rồi vượt biên trái phép, sống ẩn dật trong khu rừng rậm rạp hoang vu giáp biên 
giới Việt - Lào. Thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh phát sinh, khó khăn chồng chất, thiếu thốn 
trăm bề. Năm 2008, những hộ dân này bàn bạc và có 16 hộ thống nhất quay về Việt Nam 
sống biệt lập trong khu rừng Nậm Khún, Huổi Luông phát rẫy, làm nương trồng ngô, sắn 
duy trì cuộc sống tự cung, tự cấp. 

Lợi dụng sự hạn chế về nhận thức, các thế lực thù địch tiếp tục tìm mọi cách kích 
động, lôi kéo, móc nối, năm 2014, những hộ dân trên tiếp tục chuẩn bị vượt biên. Với tinh 
thần cảnh giác, trách nhiệm cao, bám sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, cán bộ, chiến sỹ Đoàn 
Kinh tế - Quốc phòng 326 phát hiện kịp thời, phối hợp với công an, biên phòng, thống nhất 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập tổ công tác tuyên truyền vận động, 
thực hiện 3 bám, 4 cùng, kiên quyết ngăn chặn không để người dân tin, nghe theo lời kẻ xấu; 
luôn quán triệt và thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tin dân và 
có trách nhiệm với nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân yên tâm lao động sản xuất phát 
triển kinh tế, ổn định cuộc sống giữ gìn trật tự an ninh biên giới. 

Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 tham mưu cho cấp ủy, 
chính quyền địa phương đầu tư mở tuyến đường từ bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh đi bản Nậm 
Khún - Huổi Luông, xã Mường Lèo, được địa phương đồng thuận nhất trí cao. Với địa hình 
rừng núi hiểm trở dốc cao, vực sâu, vách đá chia cắt, kinh phí hạn hẹp để mở được tuyến 
đường dài 14km trên địa bàn phức tạp không hề đơn giản. Với tinh thần cùng lo, cùng làm, 
địa phương bảo đảm kinh phí xăng dầu, một phần vật liệu làm ngầm tràn, cống hộp, rọ đá 
trên 4,5 tỷ đồng, còn lại phương tiện, trang bị máy móc, công sức bộ đội Đoàn Kinh tế - 
Quốc phòng 326 đảm nhiệm. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững 
thế trận lòng dân, xây dựng mối đoàn kết các dân tộc, xóa nhòa khoảng cách, xích lại gần 
nhau tạo thành khối thống nhất. 

Quán triệt sâu sắc, tầm quan trọng công tác dân vận, phát huy tinh thần trách nhiệm, 
nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc 
phòng 326 chỉ đạo Xí nghiệp 26, Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 3, số 7, nghiêm 
túc thực hiện các chỉ tiêu công tác dân vận, khôn khéo giải quyết vướng mắc bảo đảm thi 
công thông suốt, ổn định dân cư, giữ vững an ninh biên giới. Phát huy vai trò trách nhiệm 
của cán bộ, chiến sỹ, phối hợp chặt chẽ các ban ngành, đoàn thể địa phương, bằng nhiều hình 
thức, biện pháp, kiên trì tuyên truyền vận động cho nhân dân hiểu và nắm được chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Quá trình thi công đơn vị còn hỗ trợ, 
giúp đỡ nhân dân hàng chục ngày công, giờ máy, ca xe làm kênh dẫn nước, san sân trường, 
đường nội bản, san nền nhà, đào ao cá, ruộng bậc thang, hỗ trợ 50 triệu đồng xây điểm 
trường mầm non, hành quân dã ngoại, chiếu phim, kết hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn 
phí cho nhân dân trên 570 lượt người tổng trị giá gần 30 triệu đồng. 

Tuyến đường Huổi Hịa - Nậm Khún - Huổi Luông đã hoàn thành vượt thời gian, kế 
hoạch đề ra, thỏa lòng mong đợi của nhân dân các dân tộc và cấp ủy, chính quyền địa 
phương trên địa bàn. Mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, tuyến đường đã góp phần tăng cường 
đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, củng cố quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh biên giới, 
thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, dân vận khéo việc khó mấy cũng thành công. 
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04. Nguyễn Xuân Tuấn. “BÀ ĐỠ HỘI” GIÚP NÔNG DÂN ĐỔI ĐỜI / Nguyễn Xuân 
Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/7/2018.- Số 182.- Tr.16. 
 

Là tỉnh miền núi với 80% dân số sống bằng nghề nông, đó là thuận lợi, cũng là 
thách thức đối với Hội Nông dân tỉnh Sơn La trong việc chỉ đạo, vận động hội viên, 
nông dân thực hiện xóa nghèo, làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

“BÀ ĐỠ” CHO NÔNG DÂN 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp thiết thực 
nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, tăng tiềm lực cho hội viên, nông dân. 
Trong đó, việc tuyên truyền thay đổi nhận thức, đẩy mạnh thi đua xóa đói, làm giàu luôn 
được đề cao. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 
151.500 lượt hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước; nghị quyết của hội, các gương điển hình lao động sản xuất... Song song với 
hoạt động tuyên truyền, công tác đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa kỹ thuật để nông dân 
chủ động tạo việc làm, tăng thu nhập cũng được chú trọng. 

Từ đầu năm đến nay, đã có 341 lớp dạy nghề, tập huấn cho nông dân về kinh nghiệm 
sản xuất, kinh doanh, xây dựng kinh tế trang trại gắn với chuỗi dịch vụ nông nghiệp, tạo nền 
tảng phát triển nông nghiệp 4.0... Hội cũng đã tăng cường vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông 
dân tham gia xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức 
cạnh tranh nông sản trên thị trường. Tính đến nay, toàn tỉnh có 315 hợp tác xã nông nghiệp 
(19 hợp tác xã rau, củ; 78 hợp tác xã cây ăn quả; 25 hợp tác xã chăn nuôi; 67 hợp tác xã thủy 
sản; 126 hợp tác xã khác); 52 tổ hợp tác nông nghiệp với 937 tổ viên và 1.040 lao động. 

Hội nông dân các cấp trong tỉnh đã hoàn thiện vai trò “bà đỡ” cho nông dân trên các 
lĩnh vực: Tạo vốn vay, giải quyết việc làm; hỗ trợ đầu vào cho sản xuất. Tính đến hết tháng 
5, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã đạt 44.265,938 triệu 
đồng (trong đó Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác 14.300 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ 
nông dân cấp tỉnh 11.559,418 triệu đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện 18.406,52 triệu 
đồng đã giúp 1.318 lượt hộ nông dân vay vốn xây dựng 164 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết 
(tổ, nhóm) sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, hội còn đứng ra ủy thác, tín 
chấp để nông dân trong tỉnh được vay vốn ưu đãi, được mua giống, phân bón trả chậm với 
tổng trị giá lên tới hàng ngàn tỷ đồng. 

GIÚP SƠN LA “THAY DA, ĐỔI THỊT” 

Trước sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp Hội Nông dân, hội viên, nông dân tỉnh Sơn 
La có thêm động lực phát triển, biến ý tưởng xóa nghèo thành hiện thực. Trên mặt trận sản 
xuất nông - lâm nghiệp, dù gặp không ít khó khăn về thời tiết, giá cả, dịch bệnh... nhưng kết 
quả nông nghiệp của Sơn La vẫn đạt cao. 

Theo báo cáo của Cục Thống kê Sơn La, tổng sản phẩm trên địa bàn Sơn La 6 tháng 
đầu năm 2018 tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông nghiệp và thủy 
sản tăng 4,72%. Đáng chú ý là diện tích cây rau màu ngắn ngày và cây lâu năm tiếp tục phát 
triển mạnh. Hiện đã có hàng chục chuỗi liên kết nông sản và nhiều chỉ dẫn địa lý được tỉnh, 
Hội Nông dân và các huyện, thành phố quan tâm đầu tư, tạo sức vươn ra thị trường. 

Ông Hoàng Sương - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: “Chưa bao giờ thấy 
phong trào thi đua của nông dân mạnh và sâu rộng như hiện nay. Các điển hình tiên tiến xuất 
hiện trong nhiều lĩnh vực, nhiều vùng miền, nhiều dân tộc, nhiều độ tuổi và nhiều cấp độ. 
Cùng với năng lực sản xuất đời sống của nông dân Sơn La cũng đã có những thay đổi đáng 
kể”. 

Cụ thể, hiện Sơn La có 44.988ha diện tích cây ăn quả; 28.271ha cây lấy sản phẩm chủ 
yếu cho công nghiệp chế biến; diện tích cây trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP hiện có 248ha 
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chè, 186ha rau các loại, 121ha nhãn, 26ha xoài, 20ha na, 17ha cam, 0,8ha chanh leo, 0,5ha 
mận, 0,5ha thanh long, 0,5ha dâu tây và 0,2ha bưởi. 

Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng phát triển ổn định. Tổng đàn trâu hiện có 
142.303 con, đàn bò 295.701 con, đàn lợn 607.568 con, đàn gia cầm 6.484 triệu con. Sản 
xuất thủy sản phát triển khá, đặc biệt là nuôi cá lồng bè trên sông Đà...  

6 tháng đầu năm 2018, nông dân Sơn La đã thu hoạch được: 9.827 tấn chuối; 5.497 
tấn mận; 1.357 tấn cam; 526 tấn bưởi; 140 tấn chanh leo; 5.449 tấn chè; 64 tấn cao su. 
Tổng đàn trâu hiện có 142.303 con, đàn bò 295.701 con, đàn lợn 607.568 con, đàn gia cầm 
6.484 triệu con. Sản xuất thủy sản phát triển khá, đặc biệt là nuôi cá lồng bè trên sông Đà; 
sản lượng nuôi trồng 2.831 tấn; khai thác 441 tấn. 
 

05. Nguyễn Văn Chiến. GỠ KHÓ VỀ VỐN CHO NÔNG DÂN / Nguyễn Văn Chiến // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/7/2018.- Số 182.- Tr.16. 
 

Để giúp nông dân biến ước mơ xóa nghèo - làm giàu thành hiện thực, các cấp Hội 
Nông dân Sơn La đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho nông dân. 

Giám đốc Hợp tác xã Hương Xoài ở xã Tú Nang (Yên Châu), anh Hoàng Văn Hoan 
cho biết: Cách đây 6 năm, anh quyết định đầu tư phát triển mạnh cho cây xoài và thành lập 
Hợp tác xã Hương Xoài. Người dân thì ai cũng muốn đầu tư nhưng không có vốn. 

“Thế rồi Hội Nông dân đã vào cuộc hỗ trợ. Tuy những khoản vay không nhiều nhưng 
nhờ thế mà chúng tôi đã xây dựng được hợp tác xã, đưa xoài Yên Châu xuất khẩu sang Úc, 
Trung Quốc và tiêu thụ trong thị trường nội địa” - anh Hoan tự hào. 

Ông Cầm Văn Minh - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: 
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã giúp hàng ngàn hộ 
nông dân vay được gần 17 tỷ đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Số dư nợ từ Ngân 
hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng đã lên tới trên 447 tỷ đồng. Không chỉ giúp 
nông dân vay vốn, các cấp hội chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cung ứng 
được 6.071 tấn phân bón, 171 tấn giống các loại, 20 tấn thuốc bảo vệ thực vật và 20 máy 
nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm... 

Ông Đặng Văn Thị - nông dân giỏi ở bản Hoa Mai, xã Chiềng Ban (Mai Sơn) quả 
quyết: “Hội đã tháo gỡ rất nhiều vấn đề về vốn, vật tư, phân bón... giúp nông dân phát triển 
sản xuất và giúp Chiềng Ban trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của huyện”. 
 

06. Vì Định. TIN VẮN / Vì Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/7/2018.- Số 182.- 
Tr.16. 
 

Xây dựng 19 nhà Mái ấm Hội Nông dân: Thông tin từ Hội Nông dân Sơn La cho biết, 
Hội Nông dân các huyện, thành phố đã xây dựng làm mới được 19 nhà Mái ấm Hội Nông 
dân cho 19 hộ hội viên nông dân nghèo. 
 

07. V. Đ. TIN VẮN / V. Đ // Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/7/2018.- Số 182.- Tr.16. 
 

Hỗ trợ 7 mô hình chuyển đổi sản xuất: Hội Nông dân tỉnh Sơn La đang chỉ đạo Trung 
tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức 12 hội nghị tư vấn về thị trường lao động trong và 
ngoài nước; tổ chức hỗ trợ xây dựng 7 mô hình chuyển đổi sản xuất do bị ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu cho nhóm nông dân vùng dân tộc thiểu số tại huyện Vân Hồ, Phù Yên. 
 

08. Sùng Thiên Long. TIN VẮN / Sùng Thiên Long // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

31/7/2018.- Số 182.- Tr.16. 
 

Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 300 hội viên: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm 
Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Sơn La đã tổ chức được 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học 
kỹ thuật cho 300 hội viên nông dân về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 
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09. Văn Chiến. 2.200 TẤN XOÀI SƠN LA ĐÃ XUẤT NGOẠI / Văn Chiến // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 02/8/2018.- Số 184.- Tr.9. 
 

Theo thống kê, 7 tháng đầu năm 2018, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu được 5.450 tấn trái 
cây gồm xoài tượng da xanh - “xoài khổng lồ”, nhãn, chanh leo, chuối, thanh long ruột đỏ... 
sang thị trường Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 
(UAE)... Riêng xoài tượng da xanh, Sơn La xuất khẩu được 2.200 tấn. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh Sơn 
La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, trong đó xuất khẩu được xác 
định là khâu đột phá. Hoạt động tiêu thụ nông sản của tỉnh được triển khai đồng bộ trên cả 3 
thị trường (trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu). “Tỉnh đã lãnh đạo thực hiện quá trình sản 
xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo nông sản an toàn và các tiêu chuẩn xuất khẩu. 
Việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch xuất khẩu, góp phần tác động tương hỗ, bình ổn giá cả, 
thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân” - ông Khánh 
nhấn mạnh. 

Theo đó, 7 tháng đầu năm 2018, giá trị nông sản xuất khẩu của tỉnh Sơn La ước đạt 83 
triệu USD. Ngoài xuất khẩu các loại quả chủ lực, từ đầu năm đến nay, tỉnh còn xuất khẩu 
được 700 tấn rau (xà lách cuộn) sang thị trường Hàn Quốc và hàng chục nghìn tấn chè khô, 
cà phê nhân, tinh bột sắn... sang Đài Loan, Pakistan, Nhật Bản... 

Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu: “Để hoạt động xuất khẩu 
nông sản 5 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo của tỉnh đạt nhiều kết quả tốt, các 
cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh cần quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh 
các hoạt động xúc tiến thương mại...”. 
 

10. Hà Hoàng. NUÔI BÒ, BÁN PHÂN KIẾM MỖI NĂM NỬA TỶ / Hà Hoàng // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 03/8/2018.- Số 185.- Tr.8. 
 

Ông Vũ Văn Chắc, bản Co Súc, (xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) 
nuôi bò sinh sản, bò thịt từ năm 2002 đến nay. Hiện, vào thời điểm cao nhất, ông Chắc 
có đàn bò lên tới 60 con nhốt chuồng cho lãi gần 500 triệu đồng. 

BỎ LÀM CÔNG NHÂN ĐI NUÔI BÒ 

Trước khi quyết định về quê chăn bò, ông Vũ Văn Chắc từng có nhiều năm làm công 
nhân tại Công ty Sữa Thảo Nguyên. Ông Chắc cho biết, qua tìm hiểu, ông thấy giống bò tại 
địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định nên quyết định đầu tư. 

“Tôi bỏ việc ở công ty về nhà mua 6 con bò cái giống địa phương về nuôi theo hình 
thức nhốt chuồng, Khoảng 1 năm sau thì 6 con bò này sinh sản được 6 con bê con. Cứ thế, 
dần dần đàn bò ngày một nhiều lên” - ông Chắc chia sẻ. 

Ban đầu, mới chuyển sang nuôi bò, ông Chắc chưa hiểu về kỹ thuật chăn nuôi, kinh 
nghiệm trong chăm sóc bò sinh sản cũng không có. Ông phải nhờ đến cán bộ thú y tại xã 
hướng dẫn kỹ thuật và cách phòng chống dịch bệnh cho bò. Nhờ tỷ mẩn, ham học hỏi dần 
dần, ông nâng cao được tay nghề, kỹ thuật chăm sóc đàn bò cũng trở nên thuần thục. Đàn bò 
trong trang trại qua tay ông phát triển tốt và ít bị dịch bệnh. 

Hiện tại, trong trang trại của ông Chắc có 60 con bò giống địa phương nuôi theo kiểu 
nhốt chuồng. Để có đủ lượng thức ăn cho đàn bò, ông tận dụng 2ha đất nương rẫy trồng cỏ 
voi và mua thêm ngô của dân địa phương tích trữ vào kho làm thức ăn dự trữ cho đàn bò. 

Bò đến kỳ được xuất chuồng, ông bắt đầu tách đàn và bán. Ông Chắc cho biết, nếu 
theo giá thị trường, hiện mỗi con bò trưởng thành ước tính được hơn 11 triệu đồng. Nhờ đàn 
bò sinh trưởng và phát triển liên tục mà gia đình ông có nguồn thu ổn định. 

BÁN PHÂN CŨNG CÓ LÃI 
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Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc đàn bò nhốt chuồng, ông Chắc cho biết: “Để có một 
trang trại chăn nuôi bò thịt khỏe mạnh, trung bình một ngày tôi cho bò ăn 3 bữa, sáng, trưa 
và tối. Tôi thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn, và vệ sinh cơ thể cho đàn bò sạch sẽ. 
Tôi tẩy uế chuồng trại định kỳ, khu vực xung quanh chuồng nuôi, khơi thông cống rãnh, thu 
gom xử lý chất thải. Hạn chế tối đa các động vật trung gian truyền bệnh vào khu vực chăn 
nuôi bò trong chuồng, để đảm bảo sức khỏe cho đàn bò”. 

Ngoài việc nuôi bò sinh sản, bò thịt, ông Chắc còn tận dụng phân bò và làm bể khí 
biogas bán cho các hộ dân tại địa phương kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Trung 
bình mỗi năm ông thu lời gần 500 triệu đồng từ nuôi bò và bán phân bò. 

Trao đổi với phóng viên Nông thôn ngày nay, ông Vì Văn Son - Chủ tịch UBND xã 
Song Khủa, huyện Vân Hồ cho biết: Trang trại nuôi bò sinh sản, bò thịt của ông Vũ Văn 
Chắc luôn cho hiệu quả kinh tế cao, dễ nuôi, phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương. 

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền khuyến khích bà con nuôi bò nhốt 
chuồng. Đồng thời vận động bà con chuyển đổi đất trồng cây hoa màu kém hiệu quả sang 
trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò. Việc làm này nhằm nâng cao nguồn thu nhập cho người dân 
và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương” - ông Son nói. 
 

11. Lê Đồng. “CÔNG TRÌNH QUÂN DÂN”  TRÊN BIÊN GIỚI LÓNG SẬP / Lê Đồng 
// Biên phòng.- Ngày 03/8/2018.- Số 62.- Tr.5. 
 

Những ngày này, người dân ở bản biên giới Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La ai nấy đều phấn khởi khi được các học viên của Học viện Biên 
phòng và Trường Trung cấp 24 Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên 
phòng Sơn La hành quân về bản giúp dân làm đường giao thông nông thôn, kết hợp 
tuyên truyền pháp luật, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… 

Trung tuần tháng 7 vừa qua, hơn 100 cán bộ, học viên, chiến sỹ các đơn vị bộ đội biên 
phòng và người dân bản Phiêng Cài mang theo cuốc, xẻng, xà beng... tập trung làm đường 
bê tông liên bản. Ông Cháng Vạ Đế, Trưởng bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập vui mừng cho 
biết: “Con đường này vốn gồ ghề, sỏi đá, mưa thì ngập, nắng thì bụi, ban đêm lại không có 
đèn đường..., bà con đi lại rất vất vả, hạt ngô, hạt lúa trên nương đưa về cũng rất khó khăn. 
Có được con đường bê tông mới, rộng rãi là niềm mơ ước của dân bản. Bây giờ, mong muốn 
ấy đã thành hiện thực. Con đường đã mở ra cho bà con cơ hội phát triển kinh tế, dân mình 
vui lắm”. 

Trong không khí làm việc tất bật, khẩn trương, một học viên Học viện Biên phòng nói 
với chúng tôi: “Được tham gia làm đường giúp dân bản Phiêng Cài, chúng tôi ai cũng vui và 
luôn bảo nhau nêu cao trách nhiệm. Mỗi đoạn đường được hoàn thành, nhìn bà con vui 
mừng, chúng tôi cũng thấy tự hào vì đã góp một phần sức lực nhỏ bé để đời sống người dân 
vùng biên giới được tốt hơn”. 

Cùng với tham gia giúp dân làm đường, phát triển kinh tế, cán bộ, học viên, chiến sỹ 
các đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, vận động bà con 
không tiếp tay, bao che cho tội phạm. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Sơn La còn tham 
mưu cho chính quyền địa phương biên giới huyện Mộc Châu tổ chức các đợt tấn công chính 
trị, đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ 
bộ đội biên phòng cùng với chính quyền địa phương chú trọng xây dựng đời sống văn hóa 
thôn, bản, thực hiện phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ 
chức khám bệnh cho nhân dân... Trong thời gian qua, tại 3 xã biên giới Lóng Sập, Chiềng 
Khừa và Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, các học viên Học viện Biên phòng và Trường Trung 
cấp 24 Biên phòng đã sửa chữa, làm mới hàng chục ki-lô-mét đường liên thôn, liên bản; 
tham gia hàng trăm ngày công giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa vụ; kết hợp với nhân dân 
tuần tra biên giới... 
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Bà Vi Thị Thắm, Phó chủ tịch UBND xã Lóng Sập cho biết: “Chúng tôi rất cảm động 
trước các hoạt động giúp dân trong thời gian qua của cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng. 
Những “công trình quân dân” không chỉ giúp người dân xã Lóng Sập giảm bớt khó khăn, mà 
còn tạo “cú hích” để mọi người tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn 
mới. Việc bộ đội biên phòng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân và 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã làm cho tình đoàn kết quân dân càng gắn bó; 
bà con thấy được trách nhiệm của mình và tích cực tham gia phong trào đấu tranh ngăn chặn 
tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy”... 

Trung tá Nguyễn Danh Tuệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La cho biết: Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đấu 
tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện Mộc 
Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Học viện Biên 
phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu 
tranh ngăn chặn, kiềm chế, từng bước đẩy lùi các hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang 
trên khu vực biên giới, không để hình thành các điểm “nóng” trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị 
triển khai nhiều hoạt động xã hội giúp nhân dân trên địa bàn, được chính quyền và nhân dân 
đánh giá cao. Hiện, những người lính trẻ vẫn đang bám địa bàn, tham gia các phong trào tình 
nguyện vì cộng đồng với kỳ vọng cuộc sống của nhân dân ở đây sẽ bớt khó khăn hơn; đồng 
thời, giúp bà con nâng cao nhận thức để đấu tranh ngăn chặn hiểm họa ma túy trên khu vực 
biên giới. 
 

12. Tố Loan. NHÃN SÔNG MÃ “ĐỔ BỘ” VỀ THỦ ĐÔ / Tố Loan // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 04/8/2018.- Số 186.- Tr.11. 
 

Sáng 3/8, “Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018” đã chính thức 
được khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Hà Nội), kéo dài từ 3 - 9/8. 
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động 
quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhãn Sơn La. 

Cây nhãn đã bén rễ với đất Sơn La từ 10 năm nay và trở thành một trong những nông 
sản chủ lực của địa phương. Nhất là từ khi được cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu, nhãn 
Sông Mã đã thực sự tạo được thế mạnh và vị trí riêng trong “bản đồ” nông sản sạch Việt 
Nam. 

Với mục đích đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, xúc tiến tiêu thụ, UBND tỉnh Sơn La 
phối hợp Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tạo “sân chơi” riêng cho nhãn và các 
sản phẩm đặc sản khác của Sơn La. Đây không chỉ là cơ hội để các đơn vị sản xuất, các hợp 
tác xã kết nối tiêu thụ mà còn là dịp để người dân Thủ đô có cơ hội trải nghiệm, dùng thử 
những loại đặc sản này. 

Đến từ rất sớm và đã thử kha khá nhãn ở gian hàng của các hợp tác xã khác nhau, ông 
Nguyễn Đình Thìn ở Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định mua 5kg nhãn của Hợp tác xã 
Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng. Ông đánh giá: “Nhãn này cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt sắc và 
đặc biệt là quả to”. 

Ông Dương Tự Thanh - Giám đốc Hợp tác xã  Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Thắng cho 
hay: “Hiện hợp tác xã chúng tôi có 35ha nhãn VietGAP với 18 thành viên, mùa vụ năm nay 
chúng tôi dự kiến thu về 300 - 350 tấn. Giá hiện tại là 35.000 đồng/kg nhưng thời gian tới 
khi nhãn chín rộ thì dự kiến giá sẽ giảm. Thị trường tiêu thụ chính sản phẩm nhãn của hợp 
tác xã là Sơn La, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng đang đàm phán để hợp 
tác với Công ty Cánh Đồng Vàng nhằm mở rộng thị trường sang nước ngoài”. 

Với kinh nghiệm trồng nhãn từ năm 2008, hiện gia đình anh Nguyễn Văn Hải - thành 
viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhãn chín muộn sở hữu 25ha nhãn. Toàn bộ diện tích 
này được anh Hải triển khai theo quy trình VietGAP, mỗi vụ thu khoảng 200 tấn. Chỉ tính 
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riêng thu nhập từ nhãn, mỗi năm anh Hải thu lãi 500 triệu đồng. “Giống nhãn chín muộn chỉ 
chín sau nhãn chính vụ 15 ngày nhưng ưu điểm là có thể lưu trên cây 1 tháng nữa nên hiệu 
quả kinh tế vượt trội hơn hẳn so với nhãn chính vụ. Bên cạnh đó, do trồng theo quy trình 
VietGAP nên sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi luôn đảm bảo đầu ra tốt, không lo vấn đề 
tiêu thụ” - anh Hải cho biết. 

Ông Lò Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cam kết: “Chúng tôi luôn tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhất là các 
doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản. Chúng 
tôi mang tới tuần lễ này không chỉ nhãn mà còn rất nhiều nông sản là thế mạnh của tỉnh, qua 
đó phần nào khẳng định những thế mạnh mà Sơn La đang có, giúp người tiêu dùng định vị 
được các thương hiệu nổi tiếng ở địa phương”. 

Tham dự và phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông 
nghiệp Phát triển nông thôn nhấn mạnh: “Theo hướng dẫn của các ngành chức năng, Sơn La 
đã được cấp 6 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu. Việc cấp mã số vùng trồng không những 
giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn với việc tuân thủ sản xuất theo quy trình nhất định, đáp 
ứng yêu cầu nước nhập khẩu và nâng cao giá trị sản phẩm”.  

Hiện tổng diện tích nhãn trên địa bàn tỉnh Sơn La là 12.257ha (tăng 539ha so với 
năm 2017), tập trung chính ở các huyện Sông Mã, Yên Châu, Mai Sơn, Mộc Châu... sản 
lượng ước đạt 62.000 tấn (tăng 23.000 tấn so với năm 2017). 
 

Cũng xem: 
13. PV. TUẦN LỄ NHÃN VÀ NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA / PV // Nhân 
dân.- Ngày 05/8/2018.- Tr.2. 
 

14. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 04/8/2018.- Số 186.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo báo cáo kết 
quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trang bị sách giáo khoa cho các 
trường tiểu học và trung học cơ sở công lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên địa bàn 
tỉnh. Trong đó yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành kiểm kê, phân loại sách giáo 
khoa  đã cấp cho các trường học để cho học sinh mượn học tập trong năm học 2016 - 2017 
và năm học 2017 - 2018. Báo cáo công tác tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết, ban 
hành văn bản hướng dẫn thực hiện, rà soát đối tượng học sinh được mượn sách giáo khoa 
học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện, số lượng, tỷ lệ học sinh được mượn sách; công tác 
tiếp nhận, cấp phát, quản lý, sử dụng, thu hồi sách hàng năm; công tác kiểm tra, giám sát; tồn 
tại hạn chế, nguyên nhân, kiến nghị...; kế hoạch tiếp nhận, cấp phát sách giáo khoa năm học 
2018 - 2019. 
 

15. T. Hải. SƠN LA: GIÁ NHÃN TẠI VỰA SÔNG MÃ GIẢM MẠNH / T. Hải // Đại 
đoàn kết.- Ngày 10/8/2018.- Số 222.- Tr.7. 
 

Tại Sơn La, người dân huyện Sông Mã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhãn năm 
2018. Năm nay huyện có gần 34.000 hộ trồng nhãn tại 19 xã, thị trấn, tổng diện tích hơn 
6.000ha. Năng suất nhãn trung bình ước đạt 9,4 tấn/ha, sản lượng khoảng 40.000 tấn quả 
tươi, sản lượng long nhãn bình quân khoảng 400 tấn/năm. Riêng nhãn ghép, huyện đã có 
khoảng 4.500ha, tương đương trên 70% tổng diện tích nhãn trên địa bàn. 

Để nhãn Sông Mã có uy tín đứng vững trên thị trường, những năm gần đây, huyện tập 
trung chỉ đạo hướng dẫn cho quy trình chăm sóc, thu hái, sơ chế, bảo quản cũng như quy 
trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nghiêm ngặt. Đầu vụ, giá nhãn chín sớm dao 
động khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg. Thế nhưng giờ vào vụ thu hoạch rộ giá nhãn giảm 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2018 9

mạnh, chỉ còn 8 - 10.000 đồng/kg. Người nông dân đang lo ngại giá nhãn tiếp tục xuống nữa 
do năm nay được mùa, sản lượng tăng mạnh.  
 

16. Vì Định. MƯỜNG LA CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Vì Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/8/2018.- Số 192.- Tr.4. 
 

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 nông thôn 
nhiều địa phương, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, sản xuất nông nghiệp có bước tiến rõ 
rệt. 

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 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. 

Từ những bước đi phù hợp, 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. 

Ông Tâm cho hay, 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. 
 

17. Tuệ Linh. TRỒNG CỎ VOI NUÔI BÒ SINH SẢN, ANH PHÚ THOÁT CẢNH 
NGHÈO / Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/8/2018.- Số 192.- Tr.5. 
 

Từng là một trong những hộ nghèo nhất bản, nhưng với khát vọng vươn lên làm 
giàu chính đáng, anh Hoàng Văn Phú, bản Hưng Nhân (xã Chiềng Pha, huyện Thuận 
Châu, tỉnh Sơn La) đã bứt phá lên thành hộ giàu nhờ trồng cỏ voi, nuôi bò sinh sản. 

ĐAU ĐÁU NGHĨ CÁCH THOÁT NGHÈO 
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Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông đông anh em, cuộc sống gia đình nghèo 
khó nên Phú chỉ học xong lớp 7 rồi bỏ học theo gia đình đi làm thuê, để kiếm sống. Nhiều 
năm liền, gia đình anh Phú bị liệt vào danh sách một trong những hộ nghèo nhất Chiềng Pha. 

Cái nghèo đeo đẳng đã khiến anh Phú luôn đau đáu khát vọng làm thế nào để thay đổi 
cuộc sống hiện tại. Anh Phú kể, năm 2008, sau khi lập gia đình chuyển ra ở riêng thì được 
ông bà cho mảnh đất 6.000m2 để trồng cà phê. Đến năm 2014, tích cóp được ít vốn liếng nên 
vợ chồng anh bắt tay vào trồng cỏ voi trên diện tích đất 1,4ha. 

Sau khi tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi bò trên tivi, sách báo và tham gia một số lớp tập 
huấn do xã, huyện tổ chức, anh Phú đầu tư hệ thống tưới ẩm để phục vụ việc trồng cỏ voi. 
Làm chuồng trại xong xuôi rồi quyết định mua hơn chục con bò nái và 2 con bò đực về nuôi. 

Anh Phú cho biết, để chọn được những con bò giống tốt cần chú ý những đặc điểm 
sau: Phần khung xương sườn phải nở rộng, bụng to vừa phải, lưng thẳng; phần mông nở 
rộng; nhìn con bò nhanh nhẹn, lành tính, cơ thể phát triển cân đối... 

Về kỹ thuật chăn nuôi bò, theo anh Phú, để đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, phải 
thường xuyên vệ sinh khu vực bên trong và bên ngoài chuồng trại, đảm bảo các dụng cụ ăn 
uống luôn sạch sẽ. Thực hiện đúng quy trình tiêm phòng các bệnh phổ biến cho bò như lở 
mồm long móng, tụ huyết trùng... 

Anh Phú lưu ý, không được tiêm phòng cho những con bò đang mang thai. Vào mùa 
đông phải che chắn chuồng trại kín đáo để giữ ấm cho bò, đồng thời cho bò ăn thêm cám 
ngô, cám gạo. Mùa hè mở cửa sổ để chuồng trại được khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát. 

“Chuồng trại nuôi bò cần được xây ở vùng đất cao ráo, thoáng mát, không đọng nước, 
có độ dốc hướng về các rãnh thoát nước, cách xa khu vực sinh sống của người dân và cần 
phải có một khoảng sân trống để bò vận động” - anh Phú tiết lộ thêm cách làm chuồng trại. 

TRỜI KHÔNG PHỤ CÔNG 

Nhờ chăm chỉ làm ăn, tích lũy kiến thức, đàn bò sinh sản nhà anh Phú mỗi năm một 
tăng đàn. Đàn bò nhờ được chăm sóc tốt nên sinh sản đều đặn, ít bệnh tật. Hiện tại, nhà anh 
Phú đã phát triển đàn bò lên đến 50 con, con nào con nấy đều béo tốt, khỏe mạnh. 

Năm 2018, anh Phú xuất bán được hơn chục con thu về hơn 100 triệu đồng. Sau khi 
trừ chi phí nhân công chăm sóc, anh bỏ túi 100 triệu đồng. Anh Phú cho biết, tuy đây chưa 
phải là số tiền quá lớn nhưng đối với gia đình anh, đó là một thành công. Nhờ trồng cỏ voi, 
nuôi bò đẻ mà gia đình anh không những thoát nghèo còn bắt đầu có của ăn, của để. 

Nói về anh Phú, ông Lò Văn Hoan - Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha, cho hay: Bằng 
sức trẻ, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu, anh Phú đã cho chúng ta thấy rằng làm giàu 
không khó nhưng phải kiên trì hành động thì nhất định thành công sẽ đến. 

Anh Phú là tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn xã. Những năm qua, anh đã phổ biến nhiều kiến thức bổ 
ích và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản, kinh nghiệm chăn nuôi bò sinh sản cho 
nhiều hộ nông dân trong bản, xã. 
 

18. Đức Tuấn. HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Ở HUYỆN MỘC 
CHÂU / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 11/8/2018.- Tr.3. 
 

Để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, Đảng bộ huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn 
La) đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm. Từ quá trình này, 
nhiều khó khăn vướng mắc được tập trung giải quyết, tạo chuyển biến trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. 

Huyện Mộc Châu ở cửa ngõ của tỉnh Sơn La và cả vùng Tây Bắc, có đặc điểm địa lý 
và điều kiện tự nhiên độc đáo, nhiều tiềm năng. Năm 2014, huyện Mộc Châu được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trở thành Khu Du lịch Quốc gia đặc biệt và là vùng 
phát triển kinh tế - xã hội sôi động nhất ở tỉnh Sơn La. Theo đồng chí Phạm Thị Nhung, Phó 
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bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Châu, với định hướng phát triển như vậy, vai trò và trách 
nhiệm của các cấp ủy địa phương nặng nề và nhiều áp lực hơn. Cán bộ, đảng viên phải có 
bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt vai trò nêu gương, dẫn dắt quần chúng. Bởi lẽ, trong 
thực tiễn hoạt động công tác, sẽ có nhiều việc mà nếu không nắm vững chủ trương của 
Đảng, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và không xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân 
mà quyết định thì rất khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Nhờ định hướng được tư tưởng và hành động, sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội ở huyện Mộc Châu đạt những kết quả tích cực, nhiều khó khăn vướng mắc 
được tháo gỡ, tạo được sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và sự đoàn kết trong nhân 
dân. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tập 
trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai 
trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu. Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 Khóa XII, Đảng bộ huyện chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, 
giám sát, gắn với việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu.  

Đồng chí Phạm Thị Nhung cho biết, Đảng bộ huyện hiện có 76 chi, đảng bộ cơ sở (28 
đảng bộ và 48 chi bộ trực thuộc cơ sở) với hơn bảy nghìn đảng viên. Hằng năm, kết luận 
giao nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều được ban hành trong khoảng từ ngày 
20 đến 25 tháng 12 của năm trước, để các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực 
hiện. Huyện ủy coi đây là căn cứ để kiểm tra, giám sát, thông qua đó, nắm bắt tình hình cơ 
sở, đánh giá sơ bộ kết quả và chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc nếu có. Từ 
năm 2016, trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm mới, Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị 
rà soát tình hình, đề ra nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sau đó Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện ban hành kết luận xác định những nhiệm vụ chính của từng đơn vị, 
khối ngành, đoàn thể, địa phương; trong đó nêu từng việc với chỉ tiêu cụ thể và thời gian 
hoàn thành gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Cuối năm, khi xem xét kết quả công 
việc, đây là cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ, chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị. Thí 
dụ như, năm 2018, huyện đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi một nghìn héc - ta trồng ngô 
trên đất dốc sang trồng cây ăn quả; hỗ trợ người dân ở xã Quy Hướng và xã Tân Lập phát 
triển nuôi cá lồng, làm được 250 lồng cá; giúp hai xã Phiêng Luông và xã Đông Sang được 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…  

Năm 2017, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy đã kịp thời phát hiện, xử 
lý những sai phạm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tại xã Tà Lại, do công tác lãnh đạo bị 
buông lỏng, cho nên đơn vị thực hiện đã không làm đúng quy trình, dẫn đến lựa chọn nhà 
cung cấp bò giống cho hộ nghèo ở xã không bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, sai phạm đã 
được phát hiện và Huyện ủy chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, tránh được thiệt hại cho bà 
con. Trường hợp khác diễn ra tại xã Quy Hướng. Đảng ủy xã quản lý tài chính ngân sách 
lỏng lẻo, chưa đúng quy định và có dấu hiệu sai phạm. Điều đáng nói là người đứng đầu can 
thiệp quá sâu vào công tác chuyên môn của cán bộ quản lý tài chính, chỉ đạo chi tiêu thiếu 
căn cứ, sai mục chi và thiếu chứng từ quyết toán. Nhưng khi kiểm tra, Huyện ủy nhận thấy 
việc chi tiêu của xã là có thật, đều phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, không có việc tư 
lợi cá nhân, chỉ là do người lãnh đạo đã không nắm vững nguyên tắc tài chính. Huyện ủy đã 
quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Mùi Duy Nung, Bí thư Đảng 
ủy xã và chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Từ những sai phạm như nêu trên, Ủy ban Kiểm tra 
Huyện ủy đã phân tích, làm rõ nguyên nhân và tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy rút 
ra những bài học kinh nghiệm để các xã khác không mắc phải. 

Mới đây, Đoàn Kiểm tra Trung ương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với 
Đảng bộ huyện Mộc Châu. Không báo trước thời gian cũng như nội dung kiểm tra, đoàn 
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công tác đã chọn xã Chiềng Sơn để xem xét việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng ở cơ sở. Nhờ triển khai nghiêm túc, có người thật, việc thật chứng minh, cho nên 
những nơi đoàn kiểm tra đến làm việc đều cho thấy Đảng bộ huyện Mộc Châu đã thực hiện 
tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều đáng mừng là 
việc khắc phục những yếu kém, bài học rút ra sau kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực, 
một số vướng mắc, khó khăn, bức xúc của người dân đã được giải quyết. Trong năm 2018, 
Huyện ủy Mộc Châu đề ra 10 chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó sáu chương trình 
giám sát thường xuyên và bốn chương trình giám sát theo chuyên đề. Nội dung giám sát tập 
trung vào việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, các chương 
trình kinh tế trọng tâm của huyện, tăng cường bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn phục vụ khách du lịch, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành 
chính, thu hút đầu tư… Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám 
sát việc giải quyết khó khăn vướng mắc về tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng. Đây là 
những vấn đề nhận được sự quan tâm của hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân.  

Triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện Mộc 
Châu đã tạo ra sự chuyển biến và đạt những kết quả đáng ghi nhận ở năm bản lề thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4 Khóa XII, nhất là việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ở 
huyện Mộc Châu là nghiêm túc, thực chất, khẳng định rõ quyết tâm của toàn thể cán bộ, 
đảng viên nơi đây.  
 

19. Lê Đồng. NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN HƯỚNG ĐỊA BÀN CỦA TỘI 
PHẠM MA TÚY Ở SƠN LA / Lê Đồng // An ninh biên giới.- Ngày 12/8/2018.- Số 32.- 
Tr.16. 
 

Thêm một vụ án ma túy lớn vừa được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng 
Khương, Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh 
thành công, bắt giữ 2 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 20 bánh heroin, 15.295 viên ma 
túy tổng hợp. Qua đó cho thấy, hoạt động của tội phạm ma túy đang chuyển hướng địa 
bàn, khi lực lượng chức năng tập trung đánh mạnh ở khu vực biên giới huyện Mộc 
Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì chúng chuyển sang địa bàn khu vực biên giới huyện 
Sông Mã để hoạt động. 

NHẬN DIỆN ĐIỂM “NÓNG” 

Ngày 11/6/2018, tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Sơn 
La, Đồn Biên phòng Mường Cai, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chiềng Khương, Công an 
huyện Sông Mã và Công an xã Chiềng Khương phát hiện, bắt quả tang đối tượng Mùa Thị 
Kẹo, trú tại bản Phu Say, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào khi đang vận chuyển 15.295 
viên ma túy tổng hợp, 35.000 kíp Lào. Mở rộng điều tra, đến 23 giờ 45 phút cùng ngày, tại 
bản Chiềng Khương, lực lượng phối hợp tiếp tục bắt giữ đối tượng Ly La (tên gọi khác là Nô 
La), trú tại bản Long Ku, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào đang vận chuyển 20 bánh 
heroin. Bước đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào sang Việt 
Nam tiêu thụ. 

Trung tá Nguyễn Tiến Hiếu, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Chiềng Khương, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 4/2018, khi phát hiện các đối tượng phạm tội 
có dấu hiệu mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn khu vực biên giới huyện Sông Mã, đơn 
vị đã triển khai kế hoạch, phương án và thống nhất chiến thuật đón lõng đối tượng đảm bảo 
thắng lợi và an toàn tuyệt đối. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã tập trung điều tra, 
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nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy hoạt động ở khu vực 
này. Khi kế hoạch “giăng lưới” đã được thảo luận đến từng chi tiết thì trinh sát báo về: 
“Hàng đã xuất hiện!”. Ngay lập tức, lực lượng phối hợp triển khai đội hình vây bắt trong tối 
10/6/2018. Hơn 21 giờ nằm mật phục, cuối cùng “con mồi” cũng xuất hiện. Lực lượng phối 
hợp đã nhanh chóng triển khai đội hình vây bắt gọn đối tượng chính”. 

Việc phá thành công vụ án mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua biên 

giới huyện Sông Mã cho thấy quy mô, tính chất hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng 

phức tạp và có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. 
XÂY “CHỐT CHẶN” TỪ LÒNG DÂN 

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2018 đến nay, 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã độc lập, phối hợp với các lực lượng chức 

năng phát hiện, bắt giữ 19 vụ với 30 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 20 bánh heroin và 

3,73g heroin, gần 6kg thuốc phiện, 19.198 viên ma túy tổng hợp, 9 xe máy và nhiều tang vật 

khác có liên quan. 

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, đơn vị đã phối hợp với chính quyền 

địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; với phương 

châm “Đến từng nhà, gặp từng người, lấy phòng ngừa là chính, lấy nhân dân là cơ bản, lấy 

gia đình, dòng họ, cụm dân cư, các cơ quan, đơn vị, trường học làm điểm tựa”. Bên cạnh đó, 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống các thôn, 

bản, địa bàn trọng điểm nóng về tệ nạn ma túy, vừa nắm tình hình, vừa tuyên truyền, vận 

động người dân không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào hoạt động mua bán, vận chuyển ma 

túy. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, 

điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ đường biên, mốc giới. Từ đó, đã xuất 

hiện nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. 

Thượng tá Bàn Văn Chanh, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết: 

“Hoạt động của các toán, nhóm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang từ Lào vào địa bàn 

biên giới huyện Vân Hồ, Mộc Châu thời gian qua tuy có giảm do lực lượng chức năng đấu 

tranh, trấn áp mạnh, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Chúng đang có dấu hiệu 

chuyển hướng sang địa bàn biên giới huyện Sông Mã và các tỉnh lân cận để hoạt động. Vì 

vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho các đối tượng, tích cực 

tố giác tội phạm. Song song với đó, tập trung điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình diễn biến 

của các đối tượng, từ đó lên kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh làm trong sạch địa bàn, không để 

hình thành các điểm “nóng” về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới 

Sơn La”. 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương tiếp 

tục mở các đợt tấn công truy quét các loại tội phạm trên địa bàn, tập trung vào các đường 

dây mua bán, vận chuyển ma túy, các điểm bán lẻ, triệt tiêu nguồn cung cấp ma túy trong địa 

bàn, tăng cường quản lý, duy trì hoạt động của các tổ an ninh tự quản, phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền địa phương quản lý địa bàn không để phát sinh hoặc tái phát các tụ điểm tệ nạn 

ma túy. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh, phối hợp triển khai 

tốt công tác điều tra cơ bản, lập hồ sơ theo dõi, quản lý để chủ động xác lập chuyên án đấu 

tranh, triệt phá hạn chế mức thấp nhất nguồn ma túy thẩm thấu qua biên giới. 
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20. Đình Quyết. SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018: SỐ LƯỢNG MA TÚY THU ĐƯỢC GẦN 

BẰNG CẢ NĂM 2017 / Đình Quyết // Tuổi trẻ Thủ đô.- Ngày 15/8/2018.- Số 2028.- 

Tr.9. 
 

Tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 13/8, Thượng tướng 
Tô Lâm báo cáo: “Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, số lượng ma túy thu được gần bằng 
cả năm 2017, đặc biệt là đã đánh trúng, đánh đúng nhiều đường dây, đối tượng cộm 
cán về mua bán, vận chuyển ma túy lớn tại một số tụ điểm phức tạp nhất là tại Lóng 
Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La”. 

Bộ trưởng đánh giá những kết quả đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh 
với loại tội phạm nguy hiểm này. Kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng 
góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại đất nước. Kết 
quả cũng thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần tiến công tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh 
xương máu vì an ninh Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị, địa phương 
trong cả nước. 

…Trong các ngày 27 và 28/6, cho đến sáng 30/6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lực 
lượng đấu tranh với nhóm đối tượng có nhiều quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán trái 
phép chất ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Sau nhiều lần kêu gọi các đối 
tượng ra đầu thú không được, sáng 26/6, khoảng 300 công an vũ trang đã tấn công vào sào 
huyệt của hai trùm ma túy, bắt bốn người. Ban chuyên án thu 49 khẩu súng quân dụng các 
loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong 
chứa đầy đạn, gần 7.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên 
quan. 

Những năm qua, Sơn La luôn là địa bàn “nóng” về tội phạm ma túy. Mỗi năm Công 
an tỉnh Sơn La phát hiện bắt giữ trên dưới 1.000 vụ ma túy, bắt giữ 1.700 - 1.800 đối tượng, 
thu giữ trên dưới 1 tạ heroin, 2.500 viên ma túy tổng hợp. 
 

21. Trần Minh. HUYỆN SỐP CỘP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG / Trần Minh // Tạp chí Lao 
động và xã hội.- Ngày 01-15/8/2018.- Số 580.- Tr.25-26. 
 

Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, với 8 đơn vị hành chính 
cấp xã và 120km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 
dân số hơn 39 nghìn người, gồm 6 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 
62,2%. Ngoại trừ trung tâm hành chính huyện, 7 xã còn lại của huyện đều thuộc diện 
xã đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II của Chính phủ. Được 
tách ra từ 8 xã xa nhất, nghèo nhất của huyện Sông Mã vào cuối năm 2003, khi đó toàn 
huyện Sốp Cộp chưa có điện lưới Quốc gia, đường ô tô từ tỉnh đến trung tâm huyện 
chưa được nâng cấp, giao thông từ huyện đến xã không đi lại được trong cả 4 mùa, cả 
huyện không có chợ, những công trình thiết yếu như đường, nước, trường, trạm, thông 
tin còn ở mức độ rất thấp. 

Đón nhận chủ trương của Đảng, Nhà nước cho thành lập một huyện mới, đặt trung 
tâm huyện ngay ở xã Sốp Cộp, toàn dân trong huyện hồ hởi, phấn khởi như đón một mốc 
lịch sử mới. Mặc dù phải vượt qua bộn bề khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ và nhân 
dân Sốp Cộp bừng lên một khí thế mới, cùng hợp sức, đồng lòng đứng lên phấn đấu dựng 
xây quê hương giàu đẹp. Huyện luôn coi trọng chủ trương đón nhận và sử dụng tốt nhất 3 
chương trình Quốc gia: Chương trình 30a/CP của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền 
vững, chính sách hỗ trợ đất sản xuất và nước sinh hoạt theo Quyết định 775 của Thủ tướng 
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Chính phủ, Chương trình xây dựng nông thôn mới và 6 chính sách dự án giảm nghèo. Những 
chương trình, dự án và chính sách nói trên tạo ra một “cú hích” và cơ hội quan trọng để toàn 
huyện vững bước đi lên. 

Đến nay, trải qua 15 năm xây dựng, bộ mặt kinh tế - xã hội của Sốp Cộp đã đổi thay 
khác xa khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước, 
cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực và hợp lý; các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, 
thương mại, dịch vụ về vận tải, viễn thông, tín dụng tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; 
sự nghiệp giáo dục - đào tạo, các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được 
thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, cùng với những thành quả về phát triển 
kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác chăm sóc người có công với cách mạng cũng 
được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quan tâm thực hiện chu đáo. 

Ông Vũ Xuân Cường, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trao 
đổi: Ngay từ những ngày đầu thành lập, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sốp Cộp luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các gia 
đình chính sách, người có công với cách mạng để giúp họ vơi đi những đau thương, mất mát, 
vươn lên trong cuộc sống. Hằng năm, huyện đều có kế hoạch thực hiện các chính sách và 
chăm sóc thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; đôn đốc, chỉ đạo Phòng Lao 
động - Thương binh Xã hội phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải 
pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính 
sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với người có công phù hợp với điều kiện của địa 
phương. Hiện toàn huyện có 63 người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp hàng 
tháng với kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, gồm: 16 thân nhân liệt sỹ, 29 thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh, 10 bệnh binh; 4 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 1 quân nhân 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 3 tuất từ trần. 

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân người có công với 
cách mạng luôn được huyện Sốp Cộp chú trọng thực hiện với những hoạt động thiết thực. 
Mặc dù là địa phương chịu nhiều thiên tai, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, song 
UBND huyện đã ban hành nhiều cơ chế cũng như kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo điều kiện giúp đỡ cho người 
dân nói chung và thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công nói riêng trên địa bàn. 
Vì vậy, số tiền ủng hộ, đóng góp, xây dựng quỹ thu được của năm sau luôn cao hơn năm 
trước. Trong 5 năm gần đây, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã thu được gần 800 triệu 
đồng, từ nguồn quỹ này huyện đã trích hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho công tác mộ, nghĩa 
trang, nhà bia ghi tên liệt sỹ; hơn 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở; 50 triệu đồng hỗ trợ 
đời sống, học tập; trên 25 triệu đồng chi cho việc thăm, viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ điều 
dưỡng tập trung. 

Điển hình trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ ở Sốp Cộp phải kể 
đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội, 
Bưu điện huyện, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối các cơ quan Huyện ủy, 
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 (Quân khu II)... Các đơn vị này đã nhận hỗ trợ các thương, 
bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; giúp đỡ 
ngày công lao động, tu sửa nhà cửa, dọn vệ sinh, hỗ trợ dụng cụ sản xuất, vốn, giống vật 
nuôi, cây trồng, thuốc men lúc ốm đau, bệnh tật, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính 
sách và người có công vào các dịp lễ, tết. Những đóng góp của các đơn vị là nguồn động 
viên thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc. Qua đó, giúp các đối tượng giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên phát triển kinh 
tế, làm giàu cho quê hương, đất nước. 
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Ông Tòng Văn Sam, thương binh hạng 4/4 ở bản Nà Dìa (xã Sốp Cộp), tâm sự: Mỗi 
dịp lễ, tết, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, sự giúp đỡ nhiệt tình, chu 
đáo của các tổ chức hội, đoàn thể ở địa phương như dọn dẹp nhà cửa, xới cỏ ngoài vườn đến 
tu sửa công trình phụ bị xuống cấp... đều khiến những đối tượng người có công như chúng 
tôi cảm nhận được sự đầm ấm, quan tâm, chia sẻ của chính quyền và cộng đồng xã hội, từ đó 
giúp chúng tôi thêm lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Đặc biệt, năm 2018, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Sốp Cộp sẽ được đầu tư sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2019 với tổng mức đầu tư khoảng 5,5 tỷ 
đồng. Công trình được quy hoạch, phân chia lại gồm có 3 cấp chính lên đền thờ, cụ thể là 
sân 1 (nhà quản trang), sân 2 (tứ trụ làm mới), sân 3 (đền thờ và các mộ liệt sỹ); đền thờ liệt 
sỹ được thiết kế 2 tầng, 8 mái, 5 gian với diện tích 106,4 mét vuông, di chuyển mộ liệt sỹ 
sang vị trí mới bên phải đền thờ, sân lát gạch, tường rào bê tông, lan can xích trang trí, bậc 
lên xuống, kè chắn đất, bồn hoa cây xanh... Đây được coi là công trình mang ý nghĩa cao 
đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo 
sự tôn nghiêm, trang trọng cho nghĩa trang. Đồng thời, là nơi để thân nhân các gia đình liệt 
sỹ, du khách trong và ngoài huyện đến thắp hương tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn sâu 
sắc của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của 
Tổ quốc. 

Mặc dù đạt được một số kết quả quan trọng, song do đặc thù là một huyện vùng sâu, 
vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; mặt bằng trình độ dân trí 
thấp, nhận thức của nhân dân không đồng đều nên việc thực hiện công tác người có công 
trên địa bàn huyện Sốp Cộp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc tuyên truyền các chế độ, 
chính sách, Pháp lệnh Ưu đãi đối với người có công với cách mạng đến nhân dân và đối 
tượng người có công. Bên cạnh đó, Sốp Cộp còn là một huyện nhỏ, xuất phát điểm của nền 
kinh tế hầu như chưa có gì, thu nhập của đại đa số nhân dân còn thấp, nên các phong trào 
chăm sóc sức khỏe, đời sống cho người có công với cách mạng cũng có phần bị ảnh hưởng 
(hiện toàn huyện mới có 84,6% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn người dân 
nơi cư trú). 

Để phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chăm sóc tốt hơn các gia đình 
thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, thời gian tới, Sốp Cộp sẽ tiếp tục tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có 
công; thực hiện có hiệu quả công tác lập hồ sơ xác nhận người có công và giải quyết các chế 
độ, chính sách, quản lý chi trả trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng, chế độ theo quy định. Tập 
trung nâng cao chất lượng các phong trào tình nghĩa, ưu tiên hỗ trợ kinh phí tu sửa, nâng cấp 
nhà ở; đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và xã hội hóa chăm sóc 
người có công.  
 

22. Tuệ Linh. BỎ BẠCH ĐÀN, TRỒNG CHANH LEO, THU NHẬP TĂNG THEO / 
Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/8/2018.- Số 196.- Tr.11. 
 

Mới trồng chanh leo vụ đầu tiên, nhưng chị Nguyễn Thị Tú ở bản Nam Tiến (xã 
Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã có doanh thu 800 triệu đồng/năm. 

Trước khi bén duyên với cây chanh leo, gia đình chị Tú gắn bó với cây bạch đàn, 
nhưng do hiệu quả không cao nên sau khi thu hoạch xong, gia đình chị chuyển toàn bộ 5ha 
diện tích bạch đàn sang trồng cây chanh leo. 

Chia sẻ với phóng viên, chị Tú cho hay: Nghe nhiều người kể, trồng chanh leo cho 
kinh tế khá nên vợ chồng chị dồn hết vốn để đầu tư mua cột bê tông, dây sắt, cây giống về 
làm giàn và trồng. Thêm vào đó, ở Sơn La hợp đất trồng chanh leo, tiêu thụ cũng tốt... 

“Vì bao nhiêu tiền của gia đình tích góp được dồn hết cho chanh leo nên vợ chồng tôi 
chăm nom chanh leo như chăm con đẻ của mình. Thời gian trôi qua, không phụ công người, 
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cây đâm chồi, ra hoa và đậu quả liên tục. Vì là loại cây ngắn ngày nên dù mới trồng từ tháng 
4/2017 đến cuối tháng 8/2017, đã cho thu vụ đầu tiên” - chị Tú phấn khởi nói. 

Hết năm 2017, từ 5ha chanh leo, gia đình chị Tú thu được 60 tấn quả tươi. Với giá bán 
dao động từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, gia đình chị thu được 800 triệu đồng. Sau khi trừ đi 
chi phí đầu tư làm giàn, phân bón, chế phẩm sinh học chăm cho chanh leo, chị Tú cũng lãi 
hơn 200 triệu đồng. 

Cứ nghĩ sang năm 2018 này sẽ “ngồi vườn đếm tiền tỷ” nhưng bất ngờ vườn chanh 
leo của chị Tú dính nấm nên phải vứt bỏ đi 10 tấn quả tươi trong vụ thứ 2. Chị Tú lên mạng, 
xem tivi, đọc sách báo và tìm mua thuốc phù hợp để diệt trừ nấm bệnh nên số diện tích 
chanh leo bị nhiễm nấm đã hồi phục dần. 

“Vụ thứ 3 này, nhà tôi cũng thu được khoảng 30 tấn, nhưng do bị nấm từ vụ thứ 2 nên 
mẫu mã quả không được đẹp cho lắm. Với giá bán 11.000 đồng/kg, tôi thu được hơn 300 
triệu đồng” - chị Tú cho biết thêm. 

Theo chị Tú, để chanh leo phát triển tốt không bị nhiễm bệnh thì hạn chế dùng phân 
hóa học mà thay vào đó nên dùng phân chuồng, phân vi sinh, phân hữu cơ để bón cho cây. 
Để tiết kiệm chi phí, gia đình chị Tú đầu tư lắp đặt công nghệ tưới ẩm cho giàn chanh leo. 

“Vào thời kỳ chanh leo ra quả, cứ khoảng 10 đến 15 ngày thì phải bón phân một lần. 
Chanh leo là loại cây cần độ ẩm cao, vì vậy phải đảm bảo cung cấp đầy đủ nước cho cây. 
Nhất là vào mùa khô phải tưới lượng nước nhiều thì cây mới ra hoa và đậu quả tốt được. 
Ngoài ra, phải cắt tỉa tạo tán thường xuyên để tạo ra các cành mới để giúp cây ra hoa đậu quả 
tốt. Việc cắt tỉa, tạo tán vào mùa mưa cũng hạn chế được nấm bệnh gây hại cho cây” - chị Tú 
tiết lộ.  

“Sinh ra trong gia đình nhà nông, tôi đã trồng đủ loại thứ cây, nhưng từ khi bắt đầu 
trồng chanh leo đến nay, tôi thấy đây là loại cây có thể giúp người nông dân làm giàu và 
sống tốt” - Chị Nguyễn Thị Tú. 
 

23. Mai Hương. CHUYỆN VỀ NGƯỜI LÍNH HÌNH SỰ NƠI “CHẢO LỬA” MA TÚY 
MỘC CHÂU / Mai Hương // Công an nhân dân.- Ngày 19/8/2018.- Số 4771.- Tr.3. 
 

“Nằm vùng” hàng tháng trời trong rừng chỉ với cơm nắm, muối vừng nắm bắt 
hoạt động của các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy; ngủ trong khe núi, 
vách đá, chịu cảnh muỗi rừng vây đốt suốt đêm, trải qua những cuộc đấu súng nghẹt 
thở khi ranh giới sự sống và cái chết còn trong gang tấc… đó mới chỉ là một phần công 
việc mà Trung tá Vũ Quang Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự trải qua trong 20 
năm công tác tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn La. Ai cũng hiểu, nhiệm vụ của người 
lính hình sự vốn đã vất vả nay lại càng thêm gian nguy thậm chí đe dọa đến tính mạng 
ở nơi chảo lửa ma túy khốc liệt này. 

Mảnh đất Mộc Châu xinh đẹp với những cánh rừng mơ, rừng mận trắng muốt mỗi 
mùa hoa nở làm xao xuyến, lưu luyến biết bao lòng người. Nhưng mảnh đất này với núi rừng 
hiểm trở còn là nơi ẩn náu của rất nhiều loại tội phạm nguy hiểm, đặc biệt là tội phạm về ma 
túy. Để giữ bình yên cho mảnh đất Mộc Châu xinh đẹp ấy, các chiến sỹ công an đã phải trải 
qua không biết bao nhiêu cuộc chiến cam go khốc liệt đấu tranh với các loại tội phạm. Cũng 
chính từ những cuộc chiến đấu ấy đã tôi luyện lên những người chiến sỹ công an quả cảm, 
mưu trí, dày dạn kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Và trong số 
những chiến sỹ ấy không thể không kể đến Trung tá Vũ Quang Hưng, Đội phó Đội Cảnh sát 
Hình sự, Công an huyện Mộc Châu. 

Câu chuyện của chúng tôi với Trung tá Vũ Quang Hưng được bắt đầu bằng chính 
chiến công của anh và đồng đội trong chuyên án truy bắt 2 tên trùm ma túy khét tiếng 
Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận lẩn trốn tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông cuối tháng 
6, đầu tháng 7/2018 vừa qua. Công tác trinh sát vốn đã được triển khai từ tháng 11/2017 và 
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Trung tá Vũ Quang Hưng là thành viên của 1 trong 3 tổ công tác làm nhiệm vụ bám địa bàn, 
nắm bắt hoạt động các đối tượng… Anh chia sẻ, Tuân, Thuận mua nhà ở địa hình lưng tựa 
vào núi, dễ dàng tẩu thoát lên rừng. Không những thế, chúng còn cho xây dựng các hầm, 
hào, bong ke, rào chắn, xung quanh nhà sắp xếp các loại gỗ che chắn, đặt rất nhiều bình gas, 
can xăng, nuôi chó để cảnh giới. Đặc biệt, có nhiều đối tượng nghiện ma túy hoặc mãn hạn 
tù về làm thuê, canh gác, bảo vệ cho Tuân, Thuận, gây rất nhiều khó khăn cho công tác trinh 
sát cũng như lên kế hoạch tấn công. “Để đối tượng và chân tay của chúng không phát hiện, 
chúng tôi thường phải hành quân băng qua các cánh rừng rậm rạp tiếp cận nhà ở của 2 đối 
tượng. Sau nhiều tháng trời ròng rã “nằm vùng” với bao vất vả khó khăn không một phút nao 
núng tinh thần, luôn quyết chí cho mẻ lưới cuối cùng cất gọn những tên “sói trắng”, Trung tá 
Vũ Quang Hưng cùng đồng đội đã mô phỏng đầy đủ vị trí, kết cấu ngôi nhà của Tuân, 
Thuận, quy luật cắt cử người canh gác, vị trí camera… lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 10 đối 
tượng “chân rết” góp phần quan trọng giúp chuyên án thành công. Khi chuyên án được triển 
khai, anh lại tiếp tục được ban chuyên án tín nhiệm đưa vào tổ đánh trực diện. Trong thời 
khắc nguy hiểm nhất khi đối tượng chống trả quyết liệt, Trung tá Vũ Quang Hưng và đồng 
đội cũng đã phải trải qua những phút đấu súng kinh hoàng. Cuối cùng, chuyên  án đã kết 
thúc thành công khi tiêu diệt 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận và bắt 
sống nhiều đối tượng có liên quan. 

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân I và nhận công tác tại Công an 
huyện Mộc Châu từ năm 1998, trải qua 20 năm công tác, mỗi chuyên án mà Trung tá Vũ 
Quang Hưng tham gia, chúng tôi đều nhận thấy ở người chiến sỹ ấy lòng quả cảm, mưu trí, 
đặc biệt kinh nghiệm trong công tác đấu tranh với tội phạm. Ở bất kỳ chuyên án nào, anh 
cũng thể hiện được sự linh hoạt, nhạy bén, tìm tòi và vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để đi 
đến thành công cuối cùng. Chuyên án bắt giữ tử tù đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Tình 
tháng 9/2017 cũng là một chuyên án để lại dấu ấn đặc biệt của Trung tá Vũ Quang Hưng. Đó 
là khi anh vừa kết thúc kỳ thi của khóa học Cao cấp lý luận chính trị, chuẩn bị trở về nhà thì 
nhận được điện thoại của Trung tá Hoàng Mai, Trưởng Công an huyện Mộc Châu yêu cầu 
trở về đơn vị gấp để tham gia truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình đang lẩn trốn trong rừng. Mặc 
dù chưa biết rõ về đối tượng nhưng không một chút do dự, anh nhanh chóng đến địa điểm 
tập kết gồm 200 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hòa Bình tại Quốc lộ 
6. Theo kế hoạch, 1 tổ công tác bao gồm 4 trinh sát nhanh nhẹn, linh hoạt sẽ trực tiếp vào 
rừng truy bắt Tình. Với sự nhạy cảm nghề nghiệp vốn có của người chỉ huy, Trung tá Hoàng 
Mai đã nhanh chóng lựa chọn Trung tá Vũ Quang Hưng cùng 3 trinh sát khác thực hiện 
nhiệm vụ quan trọng này. Trung tá Hoàng Mai trao cho anh khẩu súng thay lời chúc cho 
cuộc truy bắt thuận lợi. “Lúc ấy đã là khoảng 22h30, bốn bề xung quanh là cây cối, núi đá 
đặc quánh một màu đen. Không đèn pin hay bất kỳ vật dụng chiếu sáng nào, nhóm chúng tôi 
cứ thế mò mẫm băng rừng trong cơn mưa rừng tầm tã. Thời điểm đó lại đang là mùa mưa 
nên con nước ở suối chảy xiết, dâng cao đến ngang bụng. Chỉ cần chút sơ sẩy trong đêm tối 
hiểm nguy cũng có thể cận kề”, anh chia sẻ. Sau nhiều giờ hành quân, Trung tá Vũ Quang 
Hưng và các trinh sát đã tiếp cận được lán mà tên Tình dựng lên để ẩn náu. Bằng các biện 
pháp nghiệp vụ, các trinh sát ập vào trong tư thế sẵn sàng khống chế tên Tình nhưng hắn 
không có trong lán. Có thể hắn đang đi loanh quanh gần đây nên kế hoạch ẩn nấp trong lán 
chờ đối tượng trở về đã nhanh chóng được triển khai.  Khoảng 1h sau, giữa không gian tĩnh 
lặng của núi rừng, những tiếng loẹt xoẹt càng lúc càng gần lán khiến các trinh sát biết rằng 
cơ hội bắt giữ tên Tình đã đến. Khi hắn vừa bước chân vào lán cũng là lúc 4 trinh sát ập đến 
như những gọng kìm khóa chặt tên tử tù trốn trại nguy hiểm. 

20 năm với 12 năm công tác tại Đội ma túy, 8 năm công tác tại Đội Cảnh sát Hình sự 
cũng là ngần ấy năm người vợ của Trung tá Vũ Quang Hưng phải sống trong nhiều đêm mất 
ngủ vì lo cho chồng. Chẳng lo lắng sao được khi anh đang phải đảm nhiệm công tác giữ bình 
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yên ở một trong những mảnh đất nóng bỏng về tình hình tội phạm ma túy. Chúc Trung tá Vũ 
Quang Hưng và đồng đội ngày càng lập được nhiều chiến công, vững tay súng giữ gìn bình 
yên mảnh đất Mộc Châu. 

Từ năm 2013 đến 2017, Trung tá Vũ Quang Hưng liên tục được nhận danh hiệu 
Chiến sỹ thi đua cơ sở. Trong năm 2017, anh là một trong 70 gương mặt tiêu biểu của Công 
an tỉnh Sơn La, 1 trong 60 gương mặt tiêu biểu của tỉnh Sơn La. Hiện, Trung tá Vũ Quang 
Hưng đang được Công an tỉnh Sơn La đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 
Chiến công hạng Ba vì có thành tích trong chuyên án vây bắt trùm ma túy Nguyễn Thanh 
Tuân và Nguyễn Văn Thuận. 
 

24. Xuân Hưng. SAI PHẠM TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SƠN LA: LẬT TẨY 
NHỮNG THỦ ĐOẠN THAM Ô / Xuân Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 21/8/2018.- Số 
67.- Tr.10. 
 

Liên tục trong hai năm (năm 2013 - 2014), lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của ông 
Đỗ Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sơn La, bà Nguyễn Thị Kim Lan, 
nguyên Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Kế toán trưởng của Trung tâm Y tế 
thành phố bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đã chiếm đoạt trên 1,2 tỷ đồng tiền ngân 
sách Nhà nước.  

TỪ VIỆC CHIẾM ĐOẠT TIỀN THAI SẢN… 

Năm 2013, Trung tâm Y tế thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) được Bảo hiểm xã hội 
thành phố Sơn La duyệt thanh toán chế độ thai sản và dưỡng sức sau khi sinh cho 06 đối 
tượng với số tiền 123.340.500 đồng. Tuy nhiên, bằng việc lập 03 giấy ủy nhiệm chi chuyển 
khoản, chuyển tiền điện tử thanh toán tiền thai sản, kèm theo danh sách của 03 đối tượng 
không thuộc trường hợp được hưởng chỉ tiêu thai sản dưỡng sức sau sinh, gồm: Đỗ Thị 
Thảo, Trần Thị Lan, Tạ Thị Lan Anh để trình ông Đỗ Xuân Sơn, Giám đốc ký duyệt. Sau khi 
các cá nhân này phát hiện tài khoản phát sinh không đúng chế độ, đã rút tiền từ tài khoản cá 
nhân về chuyển lại cho Lan tổng số tiền là 44.490.229 đồng. Số tiền này, Lan khai đã chiếm 
đoạt sử dụng. 

Với thủ đoạn lập giấy rút tiền mặt, ngày 04/2/2013, Lan lập Giấy rút tiền số 01 và số 
02 vào ngày 01/5/2013 đề trình Đỗ Xuân Sơn ký, sau đó, Lan giao cho Lò Thị Liêm (là thủ 
kho của Trung tâm Y tế thành phố) ra kho bạc làm thủ tục rút tiền. Tổng cộng hai lần Liêm 
rút là 43.640.000 đồng, Lan yêu cầu Liêm đưa cho Lan để chi cho hoạt động của đơn vị. Các 
lần giao tiền cho Lan, Liêm chỉ theo dõi, ký nhận với Lan trên sổ tay cá nhân. Lan khai số 
tiền trên Lan đã chi trả cho Lò Thị Thu Hằng thuộc đối tượng được hưởng chế độ thai sản và 
dưỡng sức sau sinh là 19.610.500 đồng. Số tiền còn lại 24.029.500 đồng, Lan đã chiếm đoạt. 

Năm 2014, Bảo hiểm xã hội thành phố Sơn La duyệt chế độ thai sản và dưỡng sức sau 
sinh cho 06 đối tượng, số tiền 129.582.000 đồng. Lan làm thủ tục chuyển số tiền 66.201.000 
đồng từ tài khoản ngân sách sang tài khoản tiền gửi tại Phòng giao dịch Kho bạc thành phố 
Sơn La. Tương tự như năm 2013, Lan đã 02 lần chiếm số tiền là 154.338.057 đồng. Như vậy 
trong hai năm 2013 năm 2014, Nguyễn Thị Kim Lan đã chiếm đoạt số tiền chế độ thai sản và 
dưỡng sức sau sinh là 222.857.856 đồng. 

ĐẾN “RÚT RUỘT” TIỀN MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ 

Năm 2014, Nguyễn Thị Kim Lan đã nhiều lần tạm ứng tiền quỹ không có chứng từ kế 
toán, để tư túi bằng các thủ đoạn như: Lập nhiều giấy rút dự toán ngân sách đề nghị tạm ứng 
tại kho bạc với nội dung: Tạm ứng tiền trực y tế cơ sở, tiền công tác phí, tiền làm thêm giờ 
với tổng số tiền 2.509.000.000 đồng để trình Giám đốc Đỗ Xuân Sơn ký. Sau đó, Lan đã chỉ 
đạo Lò Thị Liêm mang chứng từ ra kho bạc thành phố rút tiền 2.509.000.000 đồng đem về 
nhập quỹ của đơn vị. 
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Với mục đích chiếm đoạt số tiền này để chi tiêu, Lan đã nhiều lần yêu cầu Lò Thị 
Liêm cho Lan tạm ứng với lý do chi cho nghiệp vụ chuyên môn. Khi xuất tiền không làm thủ 
tục tạm ứng, không lập phiếu chi mà chỉ ghi, ký nhận vào sổ tay của Lò Thị Liêm. Sau đó, 
Lan đã lập 03 giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo bảng kê chứng từ thanh toán với 
nhiều nội dung chi, trong đó, Lan lập khống nội dung: Chi mua vật tư chuyên môn như: 
Bông, băng, cồn, vật tư rẻ tiền mau hỏng tại tiểu mục kế toán (7000, 7001) để tránh sự kiểm 
soát của kho bạc khi làm thủ tục thanh toán tiền tạm ứng. Sau khi lập giấy đề nghị thanh toán 
tạm ứng kèm bản kê chứng từ thanh toán, Lan đã trình Đỗ Xuân Sơn ký vào mục “Thủ 
trưởng đơn vị”, do tin tưởng Lan, Đỗ Xuân Sơn đã ký mà không kiểm tra nội dung. Cán bộ 
kho bạc trực tiếp quản lý thu chi ngân sách của đơn vị đã chấp nhận thanh toán số tiền là 
98.600.000 đồng, số tiền này Lan khai có sử dụng mua vật tư chuyên môn đúng quy định là 
351.300 đồng. Số tiền còn lại 98.248.700 đồng là số tiền thanh toán khống, Lan đã chiếm 
đoạt trước đó. 

Để quyết toán số tiền đã tạm ứng, tháng 12/2014, Lan đã lập phiếu chi lương bằng 
tiền mặt, trong đó chi tăng lương hơn so với thực tế số tiền là 71.363.274 đồng, đồng thời 
hạch toán vào báo cáo tài chính quyết toán năm 2014 tại tiểu mục “lương ngạch bậc (6601) 
số tiền 47.381.874 đồng và tiểu mục “lương hợp đồng” (6051) số tiền 23.981.400 đồng trình 
Đỗ Xuân Sơn ký. Khi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố duyệt quyết toán năm 2014 
phát hiện có sự chênh lệch đã xuất toán số tiền 71.363.274 đồng. Phiếu chi có số tiền khống, 
Lan đã tiêu hủy và lập lại phiếu chi đúng với thực tế trình Đỗ Xuân Sơn ký đưa vào chứng từ 
lưu. Như vậy, Nguyễn Thị Kim Lan đã chiếm đoạt tiền ngân sách thông qua chứng từ mua 
sắm thiết bị y tế và chi khống lương hợp đồng, phụ cấp lương là 169.611.974 đồng. 

Không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền thai sản, mua sắm thiết bị y tế, Nguyễn Thị 
Kim Lan còn có hành vi tham ô tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; trong hai năm (2013 và 
2014), bằng việc lập giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi với nội dung thanh toán tiền thủ 
thuật, tiền công khám chữa bệnh để rút về nhập quỹ... sau đó rút ra chiếm đoạt, tổng số tiền 
là 877.360.900 đồng để chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền mà Nguyễn Thị Kim Lan đã chiếm 
đoạt là 1.269.830.730 đồng. 

HÀNH VI THIẾU TRÁCH NHIỆM CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC 

Về việc Nguyễn Thị Kim Lan lập các giấy ủy nhiệm chi và lập khống danh sách các 
đối tượng không phải là đối tượng được hưởng chế độ thai sản và dưỡng sức sau sinh để 
chiếm đoạt số tiền gần 223 triệu đồng như nêu trên, Đỗ Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế 
thành phố Sơn La đã không kiểm tra tính chính xác các chứng từ do Lan trình ký dẫn đến 
gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 223 triệu đồng. 

Năm 2014, Nguyễn Thị Kim Lan đã làm thủ tục tạm ứng tiền trực y tế cơ sở, tiền làm 
thêm ngoài giờ, tiền công tác phí và tiền thi đua khen thưởng với tổng số tiền 2.509.000.000 
đồng về nhập quỹ của đơn vị. Lan đã nhiều lần tạm ứng tiền không có chứng từ kế toán để 
sử dụng chi tiêu cá nhân bằng các thủ đoạn khác nhau, nhưng Sơn đã “vô tình” ký duyệt cho 
Lan, dẫn đến gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 98.248.700 đồng. 

Năm 2013 và năm 2014, Bảo hiểm Y tế thành phố Sơn La duyệt cấp cho Trung tâm Y 
tế thành phố tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tổng số tiền là 2.650.000.000 đồng. Trung 
tâm Y tế thành phố đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho 07 đơn vị cung ứng 
thuốc với tổng số tiền: 1.067.751.400 đồng. Thực tế trong 3 năm (2012, 2013, 2014), Trung 
tâm Y tế chỉ chi tiền công khám chữa bệnh là 85.975.400 đồng, số tiền còn lại 877.360.900 
đồng, Lan đã chiếm đoạt sử dụng, chi tiêu cá nhân. Khi ký, Đỗ Xuân Sơn đã không kiểm tra 
dẫn đến Lan lợi dụng để rút tiền mặt chi tiêu sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số 
tiền 877.360.900 đồng. 
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Từ những hành vi nêu trên của các đối tượng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã 
truy tố bị can Nguyễn Thị Kim Lan về tội Tham ô tài sản và bị can Đỗ Xuân Sơn về tội 
Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước. 

 

25. Mạnh Tường. TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN GIÚP NGƯỜI DÂN XÃ LÓNG 
LUÔNG, HUYỆN VÂN HỒ SỚM ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG / Mạnh Tường // Quân khu 
2.- Tháng 8/2018.- Kỳ 1.- Số 1003.- Tr.8. 
 

Ngày 25/7, tại Ủy ban nhân dân xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Đại tá 
Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị triển khai nội dung, 
thống nhất phương án giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống. Tham dự hội nghị có 
lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, lãnh đạo UBND huyện Vân Hồ. 

Thực hiện kế hoạch hành quân giúp dân và làm công tác vận động quần chúng trên 
địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), từ ngày 25 đến 30/7, Trung đoàn 754, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cử lực lượng gồm 36 cán bộ, chiến sỹ hành quân đến bản Lũng 
Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông giúp địa phương trồng khoảng 6.000 cây bơ, kết hợp làm công 
tác vận động quần chúng, giúp địa phương các phần việc về xây dựng nông thôn mới. 

Tại hội nghị các đại biểu thống nhất các phương án: Bảo đảm ăn ở, đi lại; công tác 
bảo đảm an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận; phối hợp với các lực lượng khác của 
địa phương triển khai công việc và làm tốt công tác vận động quần chúng; tổ chức các hoạt 
động thể thao, giao lưu văn nghệ với tuổi trẻ địa phương. 
 

26. Vũ Hương. BIA “QUẾ LÂM NGỰ CHẾ” / Vũ Hương // Quân khu 2.- Tháng 
8/2018.- Kỳ 1.- Số 1003.- Tr.8. 
 

Di tích lịch sử văn bia Quế Lâm Ngự Chế tại thành phố Sơn La được phát hiện vào 
năm 1965. Nơi đây là minh chứng cho một thời lịch sử của vị vua trẻ văn võ toàn tài Lê Thái 
Tông đã cùng quân sỹ đi chinh phạt quân phiến loạn ở vùng biên cương phía Tây của Tổ 
quốc, giữ bình yên cho bờ cõi nước nhà. Di tích đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 
1994 và năm 2001, Đền vua Thái Tông được xây dựng. 

Từ khi lên ngôi, vua Lê Thái Tông rất chú ý tới miền Tây Bắc, miền đất phên giậu của 
Tổ quốc. Để củng cố và đảm bảo sự thống nhất Quốc gia, cũng như các vị vua khác và vua 
Lê Thái Tổ, trong 9 năm trị vì đất nước, vua Lê Thái Tông đã hai lần chỉ huy quân sỹ lên 
miền Tây Bắc dẹp bọn phản nghịch. Tháng 3 năm Canh Thân (1440), vua Lê Thái Tông lần 
đầu tiên thân chinh cùng quân sỹ lên trấn miền Tây đi đánh thổ quân phản nghịch tên là 
Thượng Nghiễm ở Châu Mường Muổi (Nay là huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). 

Tù trưởng Thuận Châu là Thượng Nghiễm phản nghịch, vong ơn bội nghĩa, đem quân 
theo người Ai Lao làm phản. Thân chinh vua Lê Thái Tông tới trừng trị. Thượng Nghiễm kế 
cùng lực tận, dâng voi xin hàng. Vua Lê Thái Tông nói ta thương nó quỳ bò không mang vũ 
khí, không nỡ chém, bèn tha tội cho nó. Vua Lê Thái Tông tới đâu cũng được nhân dân ủng 
hộ nên quân của triều đình đã nhanh chóng dẹp tan bọn phản loạn. Trên đường về, vua cùng 
quân sỹ nghỉ chân tại Động La (Thẳm báo ké) thuộc phường Chiềng Lề, thị xã Sơn La nay là 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Vua thấy nơi đây cảnh đẹp, địa lý thuận lợi, với ý nghĩa sâu 
xa và tâm hồn thanh thản, nhà vua đã để lại bài thơ “Quế Lâm động chủ ngự chế” trên vách 
động và lời tựa gồm 14 dòng, mỗi dòng 10 chữ với 140 chữ Hán. 

Bài thơ được dịch nghĩa như sau: “Nghĩ tới người xa đêm khổ tâm/ Thổ tù sao lại dám 
quân thân/ Thế gian đã có anh hùng chúa/ Thiên hạ ai tha kẻ nghịch thần/ Đường xá khó 
khăn đừng cậy hiểm/ Hang cùng đá ấm áp hơn xuân/ Yên được dân lành nhơ nhớp hết/ Dân 
ta được hưởng tấm lòng nhân”. (Năm đầu niên hiệu Đại Bảo Canh Tuất 1440, ngày lành giữa 
tháng 3). 
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Đúng một năm sau, tháng 3 năm 1441, vua lại đưa quân lên dẹp loạn nghịch Thượng 
Nghiễm ở Châu Mường Muổi, đi đến đâu cũng được nhân dân hưởng ứng, giúp đỡ vì vậy 
quân của triều đình đã nhanh chóng bắt được tướng Ai Lao là Đao Mông và vợ con hắn ở 
Động La đồng thời bắt được con của Thượng Nghiễm là Sinh Tượng và Tràng Đồng. 
Thượng Nghiễm ra hàng và chịu tội, dải đất biên cương phía Tây Tổ quốc đã được bình yên. 
 

27. Tường Vân. LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC 

THÙ ĐỊCH: TRÂN TRỌNG GIÁ TRỊ NGÀY “TẾT ĐỘC LẬP” / Tường Vân // Quân 
khu 2.- Tháng 8/2018.- Kỳ 4.- Số 1006.- Tr.7. 
 

Đối với người dân Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9 còn mang ý nghĩa và giá trị lớn 
hơn cả Tết Nguyên đán, bởi đó là ngày ghi nhận sự kiện một nước Việt Nam mới ra đời. Từ 
đêm trường nô lệ, người dân nhận thấy tất thảy giá trị làm người, quyền và nghĩa vụ công 
dân thiêng liêng, cao cả của mình… 

Với người Mông trên cao nguyên Mộc Châu, Sơn La, trong một năm có hai dịp lễ 
quan trọng nhất, đó là tết cổ truyền và Tết Độc lập 2/9. Tết Độc lập của người Mông trên 
huyện vùng cao ấy ra đời từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước để tỏ lòng biết ơn Đảng, 
Bác Hồ, Chính phủ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào cả nước nói chung và người Mông 
nói riêng. Lễ hội thường kéo dài từ 31/8 đến ngày 2/9. Vào dịp này, tất cả người Mông 
không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo lại nô nức cùng nhau xuống trung tâm huyện vui 
ngày Tết Độc lập. Người Mông mong chờ lễ hội, chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước đó, 
lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất để tham dự lễ hội. Đến lễ hội 
không phải để mua bán, mà để hò hẹn, trao gửi tình cảm, gặp gỡ, giao lưu, nói chuyện, kết 
duyên, uống rượu tâm tình, tham gia vui chơi dân gian thỏa thích sau những ngày làm lụng 
vất vả. Tự bao giờ, chợ tình trong lễ hội Tết Độc lập ở Châu Mộc đã trở thành một lễ hội 
truyền thống, một nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. 

Đấy chính là ý nghĩa sâu thẳm, giá trị thiêng liêng của ngày Tết Độc lập; là hạnh phúc 
của người dân Việt Nam, là thành quả cách mạng do Đảng lãnh đạo. Mỗi người dân Việt 
Nam cần hiểu sâu sắc ý nghĩa, giá trị cao cả của ngày Tết Độc lập, trân trọng giữ gìn trọn 
vẹn ý nghĩa của một ngày nghỉ lễ thiêng liêng nhất trong năm; từ đó cảnh giác, bài trừ âm 
mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch kêu gọi tụ tập đông người, biểu tình gây rối trật tự xã 
hội. 
 

28. Xuân Hồng. NGÀY MỚI Ở TÂN LẬP / Xuân Hồng // Bảo vệ pháp luật.- Tháng 
8/2018.- Tr.37-38. 

 

Sau 15 năm, những người dân tái định cư đến từ huyện Mường La sinh sống và 
gắn bó tại mảnh đất Tân Lập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã làm quen và bắt nhịp 
với cuộc sống, phương thức canh tác mới, họ luôn cần cù, sáng tạo, tích cực lao động 
sản xuất, xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc. 

Trở lại bản Nà Tân, nơi 15 năm trước, 12 hộ dân đầu tiên của Dự án tái định cư Thủy 
điện Sơn La chuyển về sinh sống, những cây đào, cây nhãn được các hộ trồng trước nhà từ 
ngày đầu di chuyển đến đã vươn cành, đánh dấu cả một quãng thời gian dài cùng người dân 
sinh sống ở quê hương mới. Những dãy nhà thẳng hàng, đều tăm tắp, tường nhà tuy đã cũ, 
nhiều ngôi nhà đã được gia chủ sơn sửa lại nhưng vẫn giữ nguyên dáng dấp của thiết kế ban 
đầu. Con đường nhỏ dẫn vào từng ngõ, những vườn rau, cả khu chăn nuôi hay nhà văn hóa... 
tất cả đều đã mang dấu ấn thời gian, gắn bó với cuộc sống của bà con nơi quê mới. 

Chị Lò Thị Tân cho biết: Khác với quê cũ chỉ trồng lúa, ngô, ở quê mới, bà con dần 
làm quen với cách trồng, chăm sóc chè, trồng thêm các loại rau màu và chăn nuôi gia súc 
nên cuộc sống đỡ vất vả và thu nhập cũng ổn định hơn. Sau 15 năm tái định cư, số hộ trong 
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bản đã tăng thêm, cuộc sống ổn định, số hộ nghèo đã giảm nhiều. Người dân khi đến đây đã 
biết tận dụng lợi thế về giao thông thuận tiện, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm làm hàng 
hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng ngô, chăm sóc chè để từng bước tăng thu nhập 
gia đình, cải thiện cuộc sống. 

Ông Lò Văn Hại, Chi hội trưởng - Chi hội Cựu chiến binh chia sẻ: Trước khi đến bản 
Nà Tân của Tân Lập, gia đình ông sống ở bản Nà Kè, xã Ít Ong của huyện Mường La, khi 
đến đây mỗi nhân khẩu được chia cho từ 2.000m2 đến 3.000m2 đất canh tác, Nhà nước trồng 
cho cây chè cao đến 40 - 50cm rồi mới bàn giao cho các hộ dân, sau nhiều năm cây chè phát 
triển, cho năng suất cao hơn, nhờ vậy đời sống của người dân trong bản cũng dần khá hơn, 
hiện tại, thu nhập từ trồng chè khá ổn định. 

Chờ mãi cũng gặp được anh Quàng Văn Hoan ở bản Nặm Tôm để nghe anh chia sẻ: 
“Ngày ấy nghe cán bộ đến bản vận động, vì chưa hiểu nên bà con cũng dùng dằng mãi 
chuyện đi, ở. Hồi mới chuyển về đây cuộc sống cũng nhiều xáo trộn nhưng được sự hỗ trợ 
nhiệt tình của các cán bộ, bà con cũng giúp đỡ lẫn nhau lúc tối lửa tắt đèn, nên cuộc sống 
cũng dần đi vào ổn định”. 

Khi được hỏi về công việc và cuộc sống trước đây, anh Hoan khoe: “Trước đây, ở bản 
cũ vất vả lắm, cái ăn không đủ, đàn ông chỉ săn bắt con thú, con chim trên rừng, phụ nữ thì 
trồng lúa, trồng bắp trên nương xa, trẻ con đi đến trường quá khó khăn nên bỏ học nhiều. 
Nhưng nay về bản mới này, có nhà cửa rộng rãi, có cái nước tự chảy vào bể, có cái điện sáng 
cái nhà... Nhà nào cũng có xe máy để đi lại, đời sống đã khấm khá hơn, bà con mừng lắm”. 

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, năm 2003 và 2004, thực hiện Dự án tái định cư 
Thủy điện Sơn La, xã Tân Lập lần lượt đón 360 hộ dân từ các nơi về tái định cư. Các hộ dân 
được chia thành 5 bản mới và 2 bản xen ghép. Người dân xã Tân Lập đã nhường cơm, xẻ áo, 
chia sẻ những khó khăn với các hộ tái định cư trong những ngày đầu đến quê mới, giúp họ 
nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

Ông Vàng A Thào, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Người dân tái định cư khi 
đến Tân Lập được chia đất canh tác theo nhân khẩu. Trong 7 bản tái định cư thì có 4 bản thu 
nhập chính từ cây chè, ngoài ra, bà con chủ yếu trồng ngô và một số loại cây trồng khác. 
Ngoài những chính sách ưu tiên từ Dự án tái định cư Thủy điện Sơn La, xã còn thường 
xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng chè, ngô, trồng nấm, dạy nghề 
phổ thông cho bà con tái định cư, giúp bà con có thêm cách làm kinh tế, tăng thu nhập. Với 
những hộ nghèo, xã tạo điều kiện giúp bà con được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách 
xã hội huyện. Đến nay, cuộc sống của bà con tái định cư đã ổn định, nhiều hộ có thu nhập 
cao. 

Ông Hà Trung Chiến - Bí thư Huyện ủy huyện Mộc Châu cho biết: Cách đây gần 15 
năm, tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã diễn ra một cuộc thiên di lớn nhất trong 
lịch sử. Hơn 20.000 hộ với hơn 96.000 nhân khẩu đã tự nguyện rời quê hương, bản quán để 
nhường đất xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La. Đến nay, cuộc sống của bà con trên quê 
hương mới đã ổn định và sung túc hơn trước nhiều. 

Vào tháng 12/2012, tại buổi lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Sơn La, công trình 
thủy điện lớn nhất khu vực Đông Nam Á, trước đông đảo công nhân, kỹ sư và đồng bào các 
dân tộc vùng cao, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt biểu dương 
đồng bào các dân tộc 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã ủng hộ nhường đất cho công 
trình vì tương lai của đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương 
phải tạo điều kiện tốt nhất để đồng bào yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế ở nơi 
tái định cư. 

Theo ông Chiến: Để người dân về bản mới sớm ổn định cuộc sống, song hành cùng 
việc di dân là sự đầu tư có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm và đất 
canh tác... “Trước đây, bà con quen với tập quán canh tác trồng lúa nước, đánh bắt thủy sản 
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trên sông Đà, cuộc sống theo hình thức du canh du cư nên gặp nhiều khó khăn. Muốn thoát 
nghèo thì phải chuyển đổi sản xuất. Cái khó nhất nhưng cũng thành công nhất của người làm 
công tác di dân còn là vận động bà con chuyển đổi sang cách làm ăn mới”. 

Thăm nhà ông Lý Văn Tâm ở bản Nà Tân khi ông mới từ trên nương chè về nhà. Pha 
trà mời khách, ông vui vẻ: “Chè Bát Tiên đấy! Các chú thấy hương vị thế nào? Đây là sản 
phẩm của dân tái định cư chúng tôi trên quê hương mới đây! Hồi mới chuyển đến đây, bà 
con chưa quen khí hậu, người già cứ ngẩn ngơ vì nhớ quê cũ nhưng rồi các cán bộ hướng 
dẫn trồng chè thu nhập khá lắm”. 

Được biết, để có những cánh đồng chè bạt ngàn như ngày hôm nay ở bản Nà Tân, Hội 
Nông dân đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông huyện Mộc Châu mở các lớp hướng dẫn 
kỹ thuật thâm canh và chăm sóc cây chè cho người dân trong bản trong khoảng nửa năm. 
Giờ đây, bản Nà Tân nhiều hộ đều phát triển kinh tế gia đình theo hướng trồng chè, người 
sản xuất giỏi thu nhập bình quân đạt gần 20 triệu/năm, bà con ai cũng phấn khởi. 

Đang mùa chè ra búp, nên dân bản Nà Tân hầu hết đi lên nương chăm sóc và hái chè. 
Không khí trên những cánh đồng chè trải dài xanh mướt nơi đây cũng không kém phần nhộn 
nhịp như ngày mùa thu hoạch ở dưới xuôi. 

Tạm biệt bản tái định cư Nà Tân khi mặt trời gác núi, từng đàn bò từ trên nương về 
bản, làn khói lam chiều bay lên từ những nếp nhà sàn, điện đã sáng trong từng ngôi nhà,  
tiếng trẻ nhỏ chơi đùa cười vang. Cuộc sống đã ổn định và đang khởi sắc trên quê hương mới 
của bà con dân tộc, những người 15 năm trước đã tự nguyện rời nơi “chôn nhau cắt rốn” của 
mình vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc. 
 

29. Nhật Đặng. LỮ ĐOÀN 543: XỬ LÝ AN TOÀN QUẢ BOM 750 BẢNG ANH / Nhật 
Đặng // Quân khu 2.- Ngày 23/8/2018.- Số 1006.- Tr.5. 
 

Ngày10/8, lực lượng rà phá bom mìn, vật liệu nổ của Lữ đoàn 543 đã phát hiện quả 
bom nặng 750 bảng Anh (339,75kg) tại bản Na Hay, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn 
La). Đây là quả bom còn sót lại trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Sau khi phát hiện, chỉ huy Lữ đoàn 543 đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng chuyên trách 
tiến hành các bước xử lý đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; đồng thời phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương và lực lượng công an, dân quân tự vệ, lực lượng công binh thuộc Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thuận Châu triển khai công tác 
canh phòng, thông báo cho người dân, tạo hành lang an toàn và tiến hành hủy nổ đảm bảo an 
toàn tuyệt đối. 
 

30. Phạm Quỳnh. RỘN RÀNG “TUẦN LỄ NHÃN VÀ NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH 
SƠN LA” TẠI HÀ NỘI / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 8/2018.- Số 31.- 
Tr.34-36. 

Sơn La, vùng đất không chỉ nổi tiếng với hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, núi 
rừng đẹp và hùng vĩ mà còn nổi tiếng với khí hậu sạch, đất sạch, nước sạch, và được bà 
con các dân tộc ở đây trồng trọt, sản xuất theo quy trình sạch đã cho ra các sản phẩm 
nông nghiệp an toàn, trong đó có sản phẩm nhãn, các loại trái cây và nhiều nông sản an 
toàn khác, mang lại niềm tự hào cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. 

Nhận thức rõ được tiềm năng thế mạnh này, sáng ngày 10/8/2018 Trung tâm Xúc tiến 
thương mại tỉnh Sơn La (Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La) phối hợp với Tổng Công ty 
Thương mại Hà Nội (Hapro) - Công ty thành viên thuộc Tập đoàn BRG - tổ chức Sự kiện 
“Tuần lễ nhãn và nông sản Sơn La năm 2018” tại Siêu thị HaproMart C13 Thành Công; 
nhằm đẩy mạnh hoạt động liên kết, đưa các đặc sản vùng miền vào tiêu thụ tại hệ thống siêu 
thị, cửa hàng tiện ích Hapromart - Haprofood - Intimex; đồng thời quảng bá các nông sản an 
toàn tới người tiêu dùng, giới thiệu những địa chỉ cung cấp nông sản an toàn; qua đó, tạo thị 
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trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La, trong đó nhãn Sông Mã là sản 
phẩm chủ lực. 

Theo ông Đinh Tiến Thành (Phó tổng giám đốc Hapro), từ ngày 10/8/2018 đến 
18/8/2018, Hapro và Intimex sẽ triển khai chương trình quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản 
phẩm nhãn cùng một số sản phẩm nông sản của Sơn La tại 22 điểm siêu thị, trong đó có 17 
điểm của Hapro và 5 điểm của Intimex trên địa bàn thành phố Hà Nội; huy động tối đa cán 
bộ nhân viên tham gia vào việc xúc tiến bán sản phẩm. Tại các điểm bán, nhãn Sông Mã và 
các mặt hàng nông sản Sơn La sẽ được trưng bày tại vị trí bắt mắt, thu hút người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, Hapro còn tích cực đẩy mạnh hoạt động quảng bá qua nhiều kênh truyền 
thông đa dạng như: Truyền thông trên một số cơ quan thông tấn báo chí (báo giấy, báo điện 
tử, đài phát thanh, đài truyền hình) có uy tín của Trung ương và Hà Nội, triển khai công tác 
marketingonline: Banner, website(http://www.haprogroup.vn), fanpage(http://www.facebook 
.com/haprogroup/?ref=bookmarks)… nhằm đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ cũng như đưa sản 
phẩm nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La tới gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô. 

Ông Vũ Đức Thuận (Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư kiêm Giám đốc Trung tâm 
Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La) cho biết: Năm 2018, diện tích cho sản phẩm nhãn là 
7.707ha, sản lượng ước đạt khoảng 62.000 tấn, trong đó: Sản lượng có truy xuất nguồn gốc 
ước tính 15.000 tấn, chiếm 80% diện tích cây ăn quả của địa phương. Quả nhãn tròn, vỏ quả 
màu vàng nâu căng mịn, cùi dày trắng và ráo nước, hạt nhỏ. Đưa vào miệng nếm thử có vị 
ngọt thanh vừa phải, cùi ăn rất giòn. Ngoài sản phẩm nhãn còn có một số sản phẩm nông sản 
khác như: Xoài, bơ sáp, bí xanh Mộc Châu, mướp hương Mộc Châu, rau cải mèo Mộc Châu, 
thanh long ruột đỏ… đều đạt chứng nhận VietGAP và GlobalGAP đảm bảo là thực phẩm 
sạch và rõ nguồn gốc. Do vậy, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng mua 
sắm. 

Tại sự kiện, lãnh đạo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã 
Công bố Văn bằng cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm nhãn và xoài của Hợp tác xã Phương 
Nam, Hợp tác xã Thanh Sơn, Hợp tác xã an toàn Chiềng Hặc, Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Agricare, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu GreenPath Việt Nam thuộc 
địa bàn huyện Sông Mã, Yên Châu. Được biết, huyện Yên Châu là địa phương có diện tích 
và sản lượng nhãn lớn thứ 2 (sau huyện Sông Mã); đặc biệt, Hợp tác xã Phương Nam ở bản 
Pha Cúng - xã Lóng Phiêng - huyện Yên Châu còn được thiên nhiên ưu đãi cho sản phẩm 
nhãn chín muộn thu hoạch rộ trong tháng 9 (sau chính vụ nhãn 01 tháng); ngoài ra, Yên 
Châu còn nổi tiếng với xoài thơm và chuối ngọt. 

Cũng trong dịp này, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu GreenPath Việt 
Nam (gọi tắt là GreenPath) - đơn vị đi tiên phong trong việc ứng dụng 100% chế phẩm sinh 
học vào chăm bón sản phẩm nhãn - được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) trao kết quả kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhãn quả sang các thị trường 
khó tính. Bà Phùng Thị Thu Hương (Tổng giám đốc GreenPath) chia sẻ, dự kiến ngày 15/8 
tới đây, 3 tấn nhãn đầu tiên của Sơn La sẽ được công ty chuyển tới Mỹ; sau đó, GreenPath 
tiếp tục đưa sản phẩm nhãn Sơn La đến chào bán ở thị trường Dubai, Nhật và châu Âu… 

Được biết, đây là “Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn Sơn La năm 2018” lần thứ 5 
được tỉnh Sơn La tổ chức từ ngày 14/7 đến nay; đó là, tại Wincom Sơn La từ ngày 14/7 - 
20/7, tại Big C Thăng Long (Hà Nội) từ ngày 21/7 - 27/7, tại Bằng Tường (Trung Quốc) từ 
ngày 28/7 - 30/7, tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Hà Nội) từ ngày 3/8 - 9/8 
và Siêu thị HaproMart C13 Thành Công (Hà Nội) từ ngày 10/8 - 20/8. Sau đó, tỉnh Sơn La 
dự kiến sẽ tiếp tục chuỗi các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nhãn và các nông sản khác tại hệ 
thống siêu thị Lotte (Hà Nội) từ ngày 21/8 - 26/8; trong đó, tiêu điểm là Tuần Văn hóa du 
lịch và Hội chợ Nông sản an toàn, xuất khẩu tỉnh Sơn La năm 2018 tại cao nguyên Mộc 
Châu (Sơn La) từ ngày 30/8 đến hết ngày 8/9, nhằm giới thiệu quảng bá nông sản của Sơn 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2018 26

La tới Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần 
thứ 5 nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức tại Sơn La. Đây là chuỗi các hoạt động của chính 
quyền tỉnh Sơn La nhằm củng cố niềm tin cho bà con yên tâm đầu tư trồng cây ăn quả, đưa 
Sơn La trở thành vựa trái cây lớn ở khu vực phía Bắc và vươn ra tiêu thụ rộng rãi ở thị 
trường thế giới. 
 

31. PV. CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC SƠN LA / PV // Tạp chí An toàn vệ sinh lao động.- 
Tháng 8/2018.- Tr.63. 
 

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La đã phối 
hợp với Ban Giám đốc thực hiện rà soát, bảo đảm 100% công nhân viên chức lao động được 
bố trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và sức khỏe. Công đoàn công ty đã chủ động 
phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị; bố trí thành 
viên tham gia vào các hội đồng: An toàn vệ sinh lao động; xét duyệt, hỗ trợ chi phí khám, 
chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân người lao động; thi nâng bậc; xét 
nâng lương; phân phối tiền lương của công ty; xét thưởng an toàn điện; hội đồng BHLĐ... 
Công đoàn đã tổ chức diễn đàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, kiến nghị về bổ 
sung trang thiết bị cần thiết tại nhà tập thể của các điện lực, tổ điện cụm xã để cải thiện điều 
kiện làm việc của công nhân… 
 

32. PV. TIN VẮN / PV // Tạp chí An toàn vệ sinh lao động.- Tháng 8/2018.- Tr.51. 
 

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã tổ chức hàng chục lớp tập 
huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn giải đáp phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà 
con nông dân tại các huyện Sốp Cộp; huyện Sông Mã; huyện Thuận Châu. Các cán bộ công 
ty đã hướng dẫn bà con cách phân biệt các loại phân bón trên thị trường; hướng dẫn bà con 
cách nhận biết độ chua của đất và cách xử lý đất chua trên đồng ruộng, giải thích cho bà con 
nông dân sử dụng phân bón đúng cách theo từng giai đoạn, từng thời kỳ với mục đích đáp 
ứng tối đa nhu cầu dinh dưỡng trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 
 

33. Minh Thắng. HUYỆN THUẬN CHÂU PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “UỐNG 
NƯỚC NHỚ NGUỒN” / Minh Thắng // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16-
31/8/2018.- Số 581.- Tr.20-21. 
 

Thuận Châu là vùng đất giàu truyền thống cách mạng trong các cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của tỉnh Sơn La. Chỉ tính riêng trong chiến 
dịch Điện Biên Phủ, ngoài đóng góp lương thực và thực phẩm, đồng bào các dân tộc 
huyện Thuận Châu đã phát huy cao độ sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân 
dân trong việc mở đường, sửa đường và vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược 
thuốc men lên mặt trận, đóng góp đáng kể vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử. Đã có 
240 thanh niên xung phong, 3.600 người tham gia dân công hỏa tuyến, 420 người trực 
tiếp tham gia mở đường, sửa đường tại cung đèo Pha Đin (một trong những tuyến 
huyết mạch quan trọng tiếp viện, vận chuyển vũ khí đạn dược và lương thực) và đóng 
góp 56.700 ngày công cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. 

Thuận Châu còn được biết đến là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử qua các thời kỳ 
kháng chiến và được xếp hạng di tích. Đặc biệt, khu Kỳ đài tại bản Pán thuộc xã Chiềng Ly 
là nơi gần 60 năm trước (ngày 7/5/1959), trong không khí ấm áp của đại gia đình các dân tộc 
khu Tây Bắc, Bác Hồ đã lên thăm và ân cần nói chuyện với đồng bào. Với tấm lòng yêu 
thương đối với đồng bào các dân tộc, Bác mong muốn đồng bào, bộ đội và cán bộ càng phải 
cùng nhau đoàn kết, phấn đấu giành thắng lợi to lớn hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, 
giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người được hạnh 
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phúc, yên vui... Tại đây, Người đã thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhất cho quân dân chính Đảng Khu tự trị Thái - Mèo về thành tích trong kháng chiến 
và những tiến bộ trong hòa bình. 

Điều đáng mừng là đầu năm 2018, Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
được xây dựng trên khuôn viên rộng gần 1.800m2, gồm: Nhà tưởng niệm; nhà tả vu, hữu vu 
và các hạng mục phụ trợ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc xây dựng Nhà tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng lòng mong mỏi, niềm kính yêu vô hạn của nhân dân 
các dân tộc Tây Bắc nói chung, huyện Thuận Châu nói riêng đối với Bác Hồ, vị Cha già kính 
yêu của dân tộc. 

Thời gian trôi qua, những lời căn dặn của Bác Hồ vẫn in đậm trong trái tim mỗi người 
dân nơi đây, là “kim chỉ nam” đưa đường, dẫn lối để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
huyện Thuận Châu đoàn kết vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Song song 
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”, tri ân người có công với cách mạng luôn được huyện Thuận Châu chú trọng thực 
hiện với những việc làm thiết thực để hỗ trợ về mặt vật chất, cũng như tinh thần cho các gia 
đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước; thường xuyên quan tâm 
chăm lo, động viên và tạo điều kiện để người có công trên địa bàn từng bước ổn định cuộc 
sống, vươn lên chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Toàn huyện hiện có 3.250 gia đình có công với cách mạng; trong đó, 407 gia đình liệt 
sỹ; 150 thương binh, 29 bệnh binh; 30 người hưởng chế độ chất độc hóa học, 2.893 người 
hoạt động kháng chiến... Với lòng biết ơn, tình cảm và trách nhiệm đối với người có công, 
hàng năm, nhất là vào dịp tết và kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, huyện Thuận Châu 
đều thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà các đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 
người có công với cách mạng trên địa bàn. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cũng tổ chức gặp 
mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

Trong chuyến công tác cùng lãnh đạo huyện Thuận Châu đến thăm hỏi, tặng quà các 
gia đình người có công với cách mạng tại xã Pá Lông nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày 
Thương binh - Liệt sỹ, đồng chí Thào A Súa, Phó bí thư Huyện ủy Thuận Châu, cho biết: 
Trong những năm qua, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Huyện ủy, UBND 
huyện đã tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt 
chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, góp phần ổn định an ninh chính trị và phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hằng năm, huyện đều có kế hoạch thực hiện công tác 
thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, tổ 
chức, cá nhân thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa” phù hợp với điều kiện của địa phương. Chỉ tính từ năm 2013 đến nay, 
Thuận Châu đã huy động gần 900 triệu đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để hỗ trợ, thăm hỏi, 
tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết, khi ốm đau, hoạn nạn. 

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, xử lý, xét duyệt hồ sơ, giải quyết các loại chế độ đảm 
bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để hồ sơ tồn đọng quá hạn. Huyện cũng đã 
triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các chế độ trợ cấp thường xuyên cho người bị địch 
bắt tù đày đang sống, chế độ trợ cấp phục vụ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng, người 
hưởng chế độ chất độc hóa học trên 81%; rà soát điều chỉnh trợ cấp cho người đang hưởng 
chế độ trợ cấp tuất liệt sỹ nuôi dưỡng; thực hiện trợ cấp thường xuyên cho thân nhân thương, 
bệnh binh, người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ trên 61% đã từ trần, 
chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này, trợ cấp một lần cho người thờ cúng liệt sỹ. Đến 
nay, huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho 361 đối tượng của 11 xã theo Quyết định 
49/QĐ-TTg và Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối 
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với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế với kinh phí trên 738 triệu đồng. 

Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tổ chức, nhà hảo 
tâm, huyện Thuận Châu đã cơ bản giải quyết được tình trạng khó khăn về nhà ở cho các gia 
đình chính sách, cuộc sống của nhiều hộ được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Riêng thực hiện 
Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thuận Châu đã có 1.766 hộ thuộc đối 
tượng được hỗ trợ xây mới và tu sửa nhà, với tổng số tiền hơn 18,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong 
quá trình xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công, ngoài hỗ trợ của Nhà nước, các địạ 
phương đều huy động các đoàn thể, bà con hàng xóm, anh em họ hàng đóng góp thêm tiền, 
ngày công để dựng lên những ngôi nhà khang trang. 

Về xã vùng cao Mường Bám (huyện Thuận Châu), chúng tôi cảm nhận được niềm 
vui, hạnh phúc của những gia đình, thân nhân người có công với cách mạng khi họ đang ở 
trong những ngôi nhà mới được sửa chữa khang trang, vững chắc theo Quyết định 22/QĐ-
TTg. Ông Lò Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám, cho biết: Để đảm bảo hỗ trợ kịp 
thời, đúng đối tượng, đúng chế độ cho người có công, gia đình chính sách theo Quyết định 
22, xã đã thành lập các tổ công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà 
nước đến các bản và từng hộ gia đình để nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của 
các hộ, thân nhân người có công, qua đó báo cáo lên UBND huyện xem xét, phê duyệt. Qua 
rà soát, đánh giá, toàn xã có 33 hộ gia đình người có công thuộc diện được hỗ trợ (có 20 hộ 
sửa chữa, 13 hộ làm mới); đến nay, đã hỗ trợ được 12 hộ làm nhà ở mới với tổng kinh phí 
480 triệu đồng (hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ) và 11 hộ sửa chữa xong nhà ở. 

Trong ngôi nhà sàn bằng gỗ cao ráo, thoáng mát, ông Lò Văn Pánh, người có công tại 
bản Nà Hát B (xã Mường Bám) không giấu được niềm vui, ông tâm sự: Ngôi nhà trước đây 
làm từ nhiều năm nay rồi, đã xuống cấp, xà bị mối mục... Vào những ngày mưa, gió thường 
dột, ngập nước khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn. Được sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng với tiền tiết kiệm 
của gia đình và sự giúp sức của bà con trong bản, gia đình đã làm lại nhà mới kiên cố hơn. Ở 
trong ngôi nhà mới, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. 

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể của huyện 
Thuận Châu đã và đang có những hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực; thể hiện truyền thống 
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 
người có công với cách mạng. Những hoạt động đó không chỉ góp phần tiếp thêm động lực 
cho các gia đình chính sách, người có công nâng cao đời sống vật chất và tinh thần mà còn 
giáo dục thế hệ trẻ noi gương các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống cách mạng, cống 
hiến, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.  
 

34. Vì Định. MƯỜNG CHÙM NỖ LỰC NÂNG CAO THU NHẬP NGƯỜI DÂN / Vì 
Định // Trang trại Việt.- Tháng 8/2018.- Số 68.- Tr.66. 
 

“Thu nhập là tiêu chí đặc biệt quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Khi 
thu nhập tăng thì người dân mới có điều kiện tham gia đóng góp, thúc đẩy phát triển 
các tiêu chí khác…” - Ông Quàng Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Mường Chùm 
(Mường La, Sơn La) chia sẻ. 

Theo ông Quân, hiện Mường Chùm đạt 14 tiêu chí, còn 5 tiêu chí và 10 chỉ tiêu chưa 
đạt đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân Mường Chùm nỗ lực hoàn thiện để đạt 
chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. 

Tiêu chí mà xã Mường Chùm đang ưu tiên thực hiện là nâng cao thu nhập cho người 
dân. Theo đó, trên cơ sở điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp. Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành mở các lớp tập huấn khuyến nông, chuyển 
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giao khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đồng thời đưa những loại cây giống, 
con nuôi năng suất chất lượng cao phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng địa phương vào sản xuất 
để tăng thu nhập người dân. 

Đặc biệt là liên kết với các doanh nghiệp, thương lái trong và ngoài huyện tìm đầu ra 
cho sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Nhờ đó, trên địa bàn ngày càng xuất hiện 
nhiều mô hình hay, cách làm tốt, gương điển hình trong phát triển kinh tế, nhiều hộ có thu 
nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 

Điển hình như mô hình nuôi bò nhốt chuồng của ông Quàng Văn Ích, bản Nà Tòng 
(Mường Chùm) mỗi năm thu nhập gần 170 triệu đồng. Ông Ích cho biết: “Trước kia tôi 
trồng tới 6ha ngô, sắn nhưng không đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm chỉ thu được 20 
tấn ngô. Với giá bán 4.000 đồng/kg, trừ chi phí lợi nhuận không được bao nhiêu; ngược lại 
còn nợ tiền giống, phân bón, cuộc sống của gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn”. 

Sau đó, ông chuyển sang nuôi bò nhốt chuồng, hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn, đồng 
thời, trên đất nương ông trồng cỏ, trồng cây chuối làm thức ăn cho bò. Thực hiện tốt khâu 
chăm sóc, phòng dịch bệnh nên hiện nay đàn bò của ông lúc nào cũng duy trì mức 26 con, 
không con nào bị ốm yếu, bệnh dịch. Trung bình 1 con bò trưởng thành, ông bán ra thị 
trường với giá gần 20 triệu đồng/con. 

Còn ông Lò Văn Tiện, ở bản Pặt (Mường Chùm) đã mạnh dạn thay đổi cách làm và 
thành công. Ông Tiện tâm sự: “Kiến thức có được sau những buổi tập huấn khuyến nông tại 
xã, tôi áp dụng chuyển đất trồng ngô sang trồng cây ăn quả và chăn nuôi bò sinh sản, kết hợp 
trồng đa cây, nuôi đa con”. Đến nay, gia đình ông đã trên 5.000m2 cây cam đang cho thu 
hoạch, 6 con bò nhốt chuồng, hơn 10 con lợn bản, một ao thả cá rộng khoảng 2.000m2. Với 
cách làm này, trung bình mỗi năm ông thu lãi hơn 300 triệu đồng. 

Ông Quân cho biết, với mục tiêu nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất của huyện, xã, 
người dân trên địa bàn đã nhận được sự hỗ trợ thường xuyên thông qua các chương trình, dự 
án phát triển sản xuất của Nhà nước. Đến nay, toàn xã có gần 200ha lúa, 1.976ha ngô, trên 
200ha sắn, gần 300ha cây ăn quả các loại, 48ha mía và 50ha thiên ngân. Với sự chuyển dịch 
từ trồng trọt sang chăn nuôi đã nâng đàn trâu, bò của xã lên gần 2.800 con, trồng trên 40ha 
cỏ làm thức ăn gia súc... Thu nhập bình quân không ngừng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
11,8%. 
 

35. Văn Chiến. PHÁT TRIỂN CÁ LỒNG HIỆU QUẢ CAO VÀ BỀN VỮNG / Văn 
Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 8/2018.- Số 68.- Tr.28-29. 
 

Tận dụng lợi thế diện tích mặt nước trên sông và hồ chứa, hồ thủy điện, hàng 
nghìn nông dân ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã làm lồng nuôi cá, tạo nên 
phong trào nuôi cá lồng phát triển rộng khắp, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu 
trên mặt nước. 

TIỀM NĂNG LỚN 

Ông Kim Văn Tiêu - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, cho biết: Nuôi 
cá lồng có lợi thế hơn các hình thức nuôi khác, đó là dễ chăm sóc, dễ quản lý, dễ khai thác. 
Đặc biệt, cá nuôi trong lồng đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng cao hơn nuôi trong ao 
hồ, thịt thơm ngon, săn chắc, không có mùi bùn, năng suất cao gấp 10 - 20 lần cá nuôi trong 
ao hồ. 

Tiềm năng phát triển cá lồng ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh 
Sơn La nói riêng là rất lớn. Những năm qua, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đặc biệt 
chú trọng đầu tư các dự án phát triển cá lồng trên sông và hồ chứa tại các tỉnh trung du và 
miền núi phía Bắc. 

Từ năm 2013 đến nay, nhờ các chương trình, dự án được triển khai, các mô hình nuôi 
cá lồng trên sông và hồ chứa đã đem lại hiệu quả rất cao. Số lượng lồng nuôi tại các tỉnh tăng 
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lên rất nhanh, cụ thể: Năm 2012 là 3.079 lồng, đến hết năm 2017 đã tăng lên khoảng 18.761 
lồng, trung bình mỗi lồng có thể tích từ 50 - 120m3. 

Sơn La được xem là một trong những tỉnh phát triển nhanh về số lượng lồng nuôi cá 
trên lòng hồ thủy điện. Tỉnh này có diện tích hồ thủy điện lớn nhất cả nước, với gần 
22.000ha. Sơn La hiện có 69 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 4 doanh nghiệp nuôi cá lồng. 

“Tuy số lượng lồng bè và sản lượng nuôi tăng dần qua các năm, nhưng sản phẩm nuôi 
vẫn chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, chưa tạo thành sản phẩm hàng hóa tập trung 
phục vụ chế biến và xuất khẩu. Việc phát triển cá lồng tại các tỉnh trung du miền núi phía 
Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng chưa thực sự bền vững, vì đầu ra không ổn định” - ông 
Tiêu nhấn mạnh. 

CHÚ TRỌNG KHÂU PHÒNG TRỊ BỆNH 

Theo ông Tiêu, phát triển cá lồng bền vững là vụ này nuôi được, vụ sau nuôi cũng 
được và hiệu quả cao hơn. Hay nói cách khác là đời bố nuôi được, đời con nuôi được và đời 
cháu cũng nuôi được. Đây cũng chính là mục đích của Diễn đàn Khuyến nông @ nông 
nghiệp, với chủ đề “Phát triển cá lồng đạt hiệu quả cao và bền vững trên sông và hồ chứa 
vùng trung du miền núi phía Bắc” vừa được tổ chức tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). 

Diễn đàn đã thu hút hàng trăm nông dân nuôi cá lồng ở 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn 
La, Lào Cai, Điện Biên, Yên Bái, Hòa Bình, Lai Châu tham dự. 

Bà Nguyễn Thị Hà - nguyên Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh 
thủy sản miền Bắc, cho rằng: Muốn nuôi cá lồng đạt hiệu quả cao và bền vững, ngoài nắm 
vững kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn con giống chất lượng cao... người nuôi cá lồng phải chú 
trọng tới khâu phòng trị bệnh cho cá. “Sau mỗi vụ nuôi, bà con nên kéo lồng lên bờ vệ sinh 
lồng bằng cách quét vôi lên khung lồng, lồng lưới được ngâm trong nước vôi sau đó giặt 
sạch phơi khô. Cá giống thả vào lồng nuôi cần phải kiểm tra đầu vào, để loại bỏ cá nhiễm 
mầm bệnh vi rút. Định kỳ hàng tháng cho cá ăn vitamin C hoặc bột tỏi để phòng bệnh và 
tăng sức đề kháng cho cá…” - bà Hà chia sẻ. 

Cùng đoàn đại biểu dự Diễn đàn đến thăm cơ sở nuôi cá lồng của Hợp tác xã Hợp 
Lực, nằm trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, gần cầu Pá Uôn, cây cầu cao nhất nước, thuộc xã 
Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai) ông Tiêu đánh giá cao quy mô nuôi cá lồng bè của đơn vị 
này. 

Hợp tác xã Hợp Lực có 8 thành viên, với tổng số 200 lồng nuôi 4 loại cá lăng và cá 
trắm đen. Năm 2017, hợp tác xã bán ra thị trường khoảng 150 tấn cá các loại, mang lại 
doanh thu hàng chục tỷ đồng. 

“Để nghề nuôi cá lồng bè phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao, các tỉnh trung du 
miền núi phía Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng cần phát triển theo quy hoạch. Khuyến 
khích tập trung phát triển nhân rộng mô hình nuôi cá lồng bè đảm bảo chất lượng an toàn 
thực phẩm, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và xúc tiến 
thương mại để sản phẩm sản xuất ra có thị trường tiêu thụ và phát triển bền vững...” - ông 
Kim Văn Tiêu nhấn mạnh. 
 




