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01. Kế Toại. VỀ VỰA NHÃN SƠN LA KHẤP KHỞI “ĐI TÂY, ĐI TÀU” / Kế Toại // 
Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 26/7/2018.- Số 149.- Tr.5. 
 

Với diện tích hơn 12.000ha, sản lượng dự kiến 62.000 tấn, lượng nhãn Sơn La 
bung ra thị trường tới đây sẽ ở mức kỷ lục. Ngay từ đầu vụ, Sơn La xác định, tiêu thụ 
nội địa vẫn là chủ lực. Tuy nhiên, nhiều thị trường như Trung Quốc, Úc, Mỹ, Nhật Bản 
hay các nước ASEAN cũng được nhắm tới để xuất khẩu. Chính những bước chân “dò 
dẫm” đầu tiên ấy đang mang lại niềm hy vọng cho người trồng nhãn 

Thông tin nhãn Sơn La sắp đi Tây, đi Tàu khiến những người trồng nhãn đứng ngồi 
không yên, nửa lo, nửa mừng. Theo phương án mới nhất, dự kiến Sơn La sẽ xuất khoảng 
3.000 - 3.500 tấn nhãn quả sang các thị trường nước ngoài. Một loạt các doanh nghiệp đã lên 
tiếng hợp tác như Công ty Agricare, Công ty GreenPath, Công ty Cổ phần thực phẩm xuất 
khẩu Đồng Giao, Công ty Cổ phần Cánh Đồng Vàng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 
thành viên Thanh Tùng... 

Ông Nghiêm Văn Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch - Đầu 
tư tỉnh Sơn La) cho biết, đây là năm đầu tiên, là bước ngoặt cho việc xuất khẩu nông sản Sơn 
La nói chung, quả nhãn nói riêng. Trước đây, người dân trồng nhãn chủ yếu phụ thuộc vào 
thương lái, giá cả có khi bấp bênh. Nhưng từ vụ nhãn 2018, dự kiến trung tâm này sẽ đứng ra 
làm đầu mối, điều tiết thị trường. Tại các địa phương, sản phẩm đầu ra được giao cho các 
hợp tác xã đứng ra thu mua, đảm bảo chất lượng. 

Ông Hoàng Văn Hoan, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương Xoài, xã Tú Nang, 
huyện Yên Châu cho biết, thời gian qua, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng như tỉnh 
liên tục về tuyên truyền, giúp đỡ, định hướng đầu ra cho sản phẩm. Theo ông Hoan, thực tế 
người dân ăn nên làm ra từ cây nhãn mới chỉ tầm 3 - 4 năm nay. Trước đây, hợp tác xã cũng 
đứng ra thu mua nhưng không được nhiều. Số còn lại, người dân tự liên hệ với thương lái để 
xuất bán. 

Trong khi đó, ông Hà Văn Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Chiềng Hặc cho 
biết, ngay từ đầu vụ đã nhận được thông tin quả nhãn Sơn La sẽ được xuất khẩu đi nhiều 
nước. “Chúng tôi sẽ đứng ra làm đầu mối thu hoạch và vận chuyển. Hợp tác xã cũng đã sắm 
được một dây chuyền sơ chế đảm bảo yêu cầu”. 

Trước thông tin xuất khẩu, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam, xã Lóng 
Phiêng, huyện Yên Châu, bảo vui mừng lắm, đây là sự mong mỏi của tất cả người trồng 
nhãn ở địa phương. Với sản lượng dự kiến khoảng 6.000 tấn, đơn vị này đăng ký tham gia 
xuất khẩu khoảng 600 tấn sang thị trường Trung Quốc, về nội địa, thị trường được nhắm tới 
là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Vinh hay mãi thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Đoàn Ngọc Linh, Phó giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
Thanh Tùng (trụ sở tại Sơn La) chia sẻ, vừa qua vụ xoài, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng tỉnh và người trồng nhãn trong thời gian tới. Doanh nghiệp đã chuẩn bị mọi điều kiện 
để thu mua khoảng 10.000 tấn nhãn xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện chỉ chờ chuyên gia 
Trung Quốc sang để phối hợp, trao đổi tường tận về một kỹ thuật. Theo đó, chuyên gia phía 
nước bạn sẽ đi cùng doanh nghiệp, gặp gỡ người dân để hướng dẫn quy cách thu hái, bảo 
quản và vận chuyển. 

Cũng theo ông Linh, để quả nhãn Sơn La xuất qua được Trung Quốc sẽ phải trải qua 
nhiều công đoạn kỹ thuật nghiêm ngặt phía chủ hàng đề ra. Theo đó, họ sẽ chỉ thu mua nhãn 
loại đẹp mã (loại A), chất lượng đồng đều, tất cả đều phải kiểm dịch thực vật tại hai nước. 
“Hiện tại, Tập đoàn Hồng Thái Dương của Trung Quốc đã sang làm việc với chúng tôi. Họ 
khẳng định sẽ thu mua nhãn không giới hạn số lượng, miễn sao chất lượng, mẫu mã đạt tiêu 
chuẩn, về giá cả, hai bên sẽ thống nhất dựa trên giá chung của thị trường. Khi hàng qua bên 
kia Trung Quốc mới chốt được giá bán”, ông Linh chia sẻ. 
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Ngay từ khi khai trương, trung tâm mua sắm Vincom Plaza Sơn La (Tập đoàn 
VinGroup) đã phối hợp với tỉnh này đưa các nông, đặc sản của địa phương vào đây để bày 
bán. Ông Nguyễn Hoàng Nam, giám đốc siêu thị Vinmart Sơn La cho biết, nhiều nông sản, 
đặc biệt là quả nhãn sớm đang thu hút rất nhiều sự lựa chọn của người dân. Từng lô nhãn 
nhập về bán đều được kiểm dịch qua phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, đặt ngay tại 
siêu thị. Qua khâu test nhanh khoảng 45 phút, sản phẩm nào tồn dư thuốc bảo vệ thực vật sẽ 
bị loại ngay lập tức. 

Theo ông Nam, chính điều này tạo nên sự tin tưởng của người tiêu dùng, đồng thời 
nâng cao ý thức của người sản xuất. Đại diện Vinmart Sơn La cũng khẳng định, tới đây khi 
nhãn vào chính vụ thu hoạch, sẽ đàm phán với các hợp tác xã để ký hợp đồng, đưa nhãn vào 
siêu thị với số lượng lớn. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho rằng, các ngành, địa 
phương cần phải coi xuất khẩu là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có tính chất đột phá hiện 
nay. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương của tỉnh phải thực sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo, 
xây dựng kế hoạch xuất khẩu một cách khoa học, hiệu quả. 

Cũng theo ông Khánh, trong vụ nhãn này, Sơn La sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến 
thương mại, trưng bày sản phẩm ở nhiều nơi như thành phố Sơn La, huyện Mộc Châu, thành 
phố Hà Nội, thậm chí là tại Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc). Sơn La sẽ tạo mọi điều 
kiện ở mức tối đa đối với các doanh nghiệp tham gia chung tay cùng người dân tiêu thụ 
nhãn. 

Dự kiến, khoảng 2 tuần nữa, lứa nhãn chính vụ tại Sơn La sẽ bắt đầu cho thu hoạch. 
Hiện nay, tỉnh Sơn La đã xây dựng được 15 chuỗi sản xuất nhãn an toàn, với sản lượng hơn 
4.000 tấn, trong đó có khoảng 2.000 tấn được sản xuất theo quy trình VietGAP và 500 tấn 
được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu. 

Bên cạnh thị trường Trung Quốc, lần đầu tiên Sơn La dự kiến sẽ xuất khẩu nhãn sang 
nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Úc, Nhật Bản... Lãnh đạo tỉnh Sơn La khẳng định, đây là 
bước đi đầu tiên, mặc dù còn bỡ ngỡ nhưng quyết tâm phải thành công. Số lượng xuất đi có 
thể không nhiều, nhưng cơ hội mang lại là vô cùng lớn. 
 

02. Hà Hoàng. TRỒNG CAM VINH TRÊN ĐẤT DỐC LÃI 300 TRIỆU ĐỒNG/NĂM / 
Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/7/2018.- Số 179.- Tr.8. 
 

“Đánh liều” trồng 2.000 gốc cam Vinh trên diện tích 3ha đất dốc, sau vài năm, 
vườn cam của bà Phan Thị Khánh, bản Yên Hưng (xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La) đã cho lãi gần 300 triệu đồng/năm. 

MÀY MÒ HỌC TRỒNG CAM TRÊN MẠNG 

Nhiều năm trở lại đây, người dân bản Yên Hưng, xã Tô Múa đã chuyển đổi toàn bộ 
diện tích nương vườn sang trồng cây ăn quả thành công, đời sống kinh tế của bà con nơi đây 
đã khá giả hơn so với trước và có của ăn của để. Gia đình bà Phan Thị Khánh là một trong 
những hộ tiêu biểu tiên phong trào này. 

Chia sẻ với phóng viên, bà Khánh cho biết, bà bắt đầu trồng cam Vinh từ năm 2007. 
“Lúc đó tôi mới trồng thử trên diện tích 3.000m2 với số lượng 300 gốc. Sau một thời gian 
thấy vườn cam phát triển tốt và cho thu nhập cao, tôi bàn với chồng mở rộng thêm 2,7ha 
diện tích nương rẫy trồng cam”. 

Bà Khánh lặn lội xuống tận Viện Nghiên cứu rau củ quả ở Hà Nội mua giống về 
trồng. Không những thế, bà còn đầu tư xây dựng hệ thống tưới nước khắp nương để tiện lợi 
cho việc tưới tiêu và tạo điều kiện cho cây cam Vinh sinh trưởng và phát triển tốt. 

Không được học qua bất kỳ một trường lớp nào về kỹ thuật trồng trọt, mọi kinh 
nghiệm có được về cây cam bà Khánh phải mày mò, tìm kiếm trên mạng internet. “Trước 
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khi trồng, phải đào hố rộng khoảng 30cm, sâu 30cm và bón phân lót rồi mới đưa cây giống 
xuống trồng. Trồng cây cam Vinh không khó nhưng mất công chăm sóc nhiều cam mới cho 
quả sai, mẫu mã quả đẹp và chất lượng ngon như mong muốn”- bà Khánh chia sẻ. 

THU NHẬP TĂNG GẤP 10 LẦN 

Vườn cam của nhà bà Khánh nhờ được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật mà vụ nào cũng 
sai trĩu quả. Vì không phun thuốc trừ sâu, không dùng hóa chất nên vườn cam của bà “được 
tiếng” ngon, sạch, cứ đến vụ là thương lái khắp nơi kéo đến... săn hàng. 

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng cam, bà Khánh cho biết, sau một vụ thu hoạch quả, gia 
đình bà phải tập trung cắt tỉa cành khô, chỉ để lại những cành cây khỏe mạnh có khả năng 
cho quả tiếp. Sau đó, bà dùng phân hữu cơ và phân NPK để bón thúc, bù đắp lại dinh dưỡng 
cho cây sau thời gian nuôi quả. 

Cách chăm cam của bà Khánh cũng cầu kỳ và “không giống ai”. Bà Khánh cũng dùng 
phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng, ủ đậu tương cùng với ngô, phân kali ngâm trong bể 
phốt khoảng 6 tháng, sau đó lấy nước bón cho cây cam tại vườn. Được biết, trung bình 1kg 
cam bà bán tại vườn với giá khoảng 18.000 đồng. Riêng năm 2017, gia đình bà thu được 
khoảng 20 tấn. Nhìn vườn cam sai trĩu quả, bà Khánh dự tính năm nay lượng cam thu hoạch 
sẽ được nhiều hơn khoảng 23 tấn và cho lãi khoảng 300 triệu đồng. 

“Từ khi trồng cam Vinh, thu nhập của gia đình luôn tăng cao và gấp 10 lần so với 
trước đây, đời sống kinh tế đã có của ăn của để” - bà Khánh nói.  
 

03. PV. CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA TÍCH CỰC HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ XÃ 
CHIỀNG SAN HUYỆN MƯỜNG LA TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN / PV // Đời sống và pháp luật.- Ngày 27/7/2018.- Số 90.- Tr.21. 
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân công sở, ban, 
ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp giúp 
đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quyết định số 
1919/QĐ-UBND ngày 13/7/2017. 

Ngày 03/02/2018, Công ty Điện Lực Sơn La và UBND xã Chiềng San đã ký kết quy 
chế phối hợp trong việc tổ chức các chương trình giúp đỡ xã Chiềng San, huyện Mường La, 
tỉnh Sơn La. 

Ngay sau khi ký kết Công ty Điện lực Sơn La đã lắng nghe ý kiến của lãnh đạo xã 
Chiềng San và thực hiện nhiều đợt khảo sát để có những phương án, kế hoạch hỗ trợ một 
cách thiết thực nhất. 

Trong quý II/2018, theo kế hoạch, công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống mạng LAN 
phục vụ nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức tại trụ sở UBND xã Chiềng San. Trang bị 
cho UBND xã 05 bộ máy tính phục vụ công tác hành chính của xã, với trị giá 73 triệu đồng; 
cử cán bộ của công ty tập huấn, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã. 

Thông qua Hội cựu Chiến binh tỉnh, hỗ trợ 1 gia đình người có công với cách mạng 
trên địa bàn xã xóa nhà tạm, với mức hỗ trợ 25 triệu đồng. Phối hợp với UBND xã, rà soát 
các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào tiêu chí số 4 - Điện lực, để từ 
đó đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ từng bước giúp xã đạt tiêu chí số 4. 

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Sơn La sẽ mời cán bộ chủ chốt của xã đến công 
ty để tham quan, tìm hiểu về các công cụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh của công ty như chương 
trình 5S, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, văn hóa doanh nghiệp... 

Đây là sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công 
nhân viên Công ty Điện lực Sơn La trong việc phối hợp với UBND xã Chiềng San triển khai 
ứng dụng công nghệ thông tin. 

Có thể thấy rằng, Công ty Điện lực Sơn La đã và đang phối hợp rất tốt với UBND xã 
Chiềng San để hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra. 
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04. Ngọc Mai. VỪA TRỒNG DÂU TÂY, VỪA LÀM DU LỊCH - NÔNG DÂN HÁI 
TIỀN ĐỀU TAY / Ngọc Mai // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 7/2018.- Số 27.- Tr.35. 
 

Chưa đầy 1.000m2 đất sản xuất nhưng mỗi vụ thu hoạch mang lại cho gia đình 
anh Hà Văn Thủy, ở bản Vặt (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) nguồn 
thu trên trăm triệu đồng từ mô hình trồng dâu tây và kết hợp với làm du lịch. 

Năm 2013, khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La, trở vê quê nhà anh 
Thủy nghĩ ngay đến việc làm nông nghiệp gắn với làm du lịch. Vậy là anh chuyển đổi một 
phần diện tích sản xuất của gia đình, cải tạo làm vườn trồng dâu tây. 

Mới đầu gặp không ít khó khăn bởi quỹ đất hẹp, thiếu vốn, kinh nghiệm trồng dâu tây 
chưa có. Để tránh rủi ro, anh Thủy chỉ dám mua 200 cây dâu tây giống ở xã Đông Sang về 
trồng thử trên diện tích 100m2 đất của gia đình để vừa làm vừa học hỏi thêm kinh nghiệm. 

Sau 4 tháng chăm sóc cây dâu tây bắt đầu ra quả, vụ đầu tiên anh bán được 20 triệu 
đồng. Thấy hiệu quả, lại được nhiều người hỏi mua nên anh Thủy quyết định đầu tư mở rộng 
diện tích lên gần 1.000m2, trồng trên 7.000 cây dâu tây. Để tiết kiệm chi phí và nâng cao 
hiệu quả sản xuất, anh Thủy đầu tư lắp đặt hệ thống ống nước tưới nhỏ giọt. Nhờ làm chủ 
được kỹ thuật và công nghệ sản xuất mới nên hiệu quả cho thu nhập cao gấp nhiều lần. 

Dâu tây trồng với số lượng nhiều lại phải tính đến đầu ra, anh Thủy nghĩ ngay đến 
việc làm sao hút du khách vào khu vườn mình để thăm quan và mua sản phẩm ngay tại 
vườn. Tính vậy, anh liền làm biển quảng cáo chỉ dẫn vào khu vườn. Mới đầu chỉ có vài 
khách nhưng càng ngày khách càng đến nhiều. Khách không chỉ đến thăm quan, trải nghiệm 
mà còn mua dâu tây ăn ngay tại vườn để hưởng cảm giác thực. 

Chia sẻ kinh nghiệm, anh Thủy nói rằng: Cây dâu tây ưa khí hậu lạnh. Khi trồng đầu 
tiên phải cải tạo đất, đánh luống phải cao để dễ dàng thoát nước, các luống phải phủ màng 
phủ để giữ ẩm. Ngoài ra, có thể ủ thêm rơm, luống cách luống 40 đến 50cm, cây cách cây 
30cm. Nước tưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt. Khi trồng cây phải bón lót bằng phân 
chuồng, khoảng 15 đến 20 ngày khi cây đã cứng cáp tiếp tục bón thúc bằng phân NPK, phân 
đạm... 

Vào đợt chính vụ mỗi ngày gia đình anh thu được khoảng 10kg quả, với giá từ 
250.000 đồng đến 350.000 nghìn đồng/kg. Chỉ vỏn vẹn trên 1.000m2 đất trồng dâu tây mà vụ 
nào anh Thủy cũng đút túi hơn 120 triệu đồng/năm. 

Với vị trí thuận lợi, lượt du khách đến thăm quan ngày càng nhiều, anh Thủy quyết 
định xây thêm một ngôi nhà sàn làm nhà nghỉ cộng đồng ngay bên khu vườn dâu tây, vừa 
làm nơi để du khách trải nghiệm, vừa nghỉ dưỡng tại chỗ. Với cách làm này, vườn dâu tây 
của anh Thủy đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. 
 

05. Phạm Quỳnh. HỢP TÁC XÃ CỦA NHỮNG THANH NIÊN GIÀU KHÁT VỌNG 
VƯƠN LÊN / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 7/2018.- Số 27.- Tr.28-30. 
 

Trong năm 2016 và 2017, hợp tác xã đã phối hợp với chính quyền xã Phổng Lập 
xây dựng được 6 cầu, cống qua đường liên bản, tu sửa hơn 15km đường liên bản và 
hơn 15km đường liên khu sản xuất. Ngoài ra, hợp tác xã còn hỗ trợ hơn 50 khối đá cho 
04 bản là Màu Thái, Kéo Sáo, bản Kệ và bản Lùa xây dựng đường giao thông nông 
thôn; góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở quê hương. 

TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ TRÊN ĐẤT DỐC 

Từ mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế xã Bon Phặng”, năm 2017, câu 
lạc bộ được Ban Thường vụ Huyện đoàn Thuận Châu (Sơn La), Ban Chấp hành Đoàn xã 
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc phát triển, kinh tế tập thể theo mô hình hợp tác 
xã. Với tinh thần đoàn kết phát huy sức mạnh của thanh niên, 15 thành viên trong câu lạc bộ 
đã thống nhất nâng lên thành hợp tác xã và nộp đơn tự nguyện tham gia. 
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Ngày 25/4/2017, hợp tác xã chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký với tên là: 
“Hợp tác xã sản xuất kinh doanh phát triển cây ăn quả, chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Mé 
Ban, xã Bon Phặng”, tên viết tắt: “Hợp tác xã Mé Ban”, với vốn điều lệ là 600.000.000đ 
(Sáu trăm triệu đồng) ở bản Mé, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Bon Phặng là xã vùng II của huyện Thuận Châu nằm dọc Quốc lộ 6 bao gồm 17 bản, 
xã có 02 dân tộc anh em Thái và Kinh cùng sinh sống. Cuộc sống của bà con trên địa bàn xã 
còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí lạc hậu, tập quán canh tác vẫn mang tính tự cung, tự 
cấp. Một năm ngoài trồng lúa, trồng ngô không có thêm nghề phụ nào để tăng thêm thu nhập 
mặc dù thời gian nhàn rỗi nhiều, nên đa phần các đoàn viên thanh niên địa phương đều phải 
xa quê hương đi tìm việc làm. 

Trong một năm hoạt động, hợp tác xã đã kết nạp thêm 03 thành viên, nâng tổng số 
thành viên của hợp tác xã lên 18 (100% dân tộc Thái), trong đó 17/18 thành viên là thanh 
niên đang tham gia sinh hoạt Đoàn tại địa phương. Đây đều là những đoàn viên thanh niên 
dám nghĩ, dám làm và giàu khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê 
hương. 

Từ khi được thành lập đi vào hoạt động, Hợp tác xã Mé Ban luôn chấp hành tốt chủ 
trương chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, hợp tác xã luôn tuân thủ tốt Luật Hợp 
tác xã số 23/2012/QH13 về tổ chức điều hành hợp tác xã; thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế với 
Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của địa 
phương; xây dựng các chuỗi sản xuất an toàn, bền vững tạo việc làm cho thanh niên để nâng 
cao thu nhập và ổn định cuộc sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo 
theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Được sự quan tâm định hướng của Ban Thường vụ Huyện đoàn Thuận Châu, Hợp tác 
xã Mé Ban tập trung vào phát triển 02 lĩnh vực chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi. 

Về trồng trọt, hợp tác xã đã đăng ký và triển khai các mô hình trồng cây ăn quả trên 
đất dốc theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND tỉnh Sơn La. Trong năm 2017, hợp tác xã đã trồng 
được 2ha cây bơ xen cây cà phê; 3,6ha xoài Đài Loan, trong năm 2018 hợp tác xã sẽ tiếp tục 
phát triển thêm khoảng 7ha cây ăn quả. 

Về chăn nuôi, Hợp tác xã Mé Ban có hơn 1.500m2 chuồng trại chủ yếu là nuôi lợn 
(trong đó khoảng 1.000m2 là diện tích nuôi lợn thịt và 500m2 là diện tích nuôi lợn nái sinh 
sản). Đến tháng 9 năm 2017, sản lượng thịt lợn xuất ra thị trường của hợp tác xã là 20 tấn 
mang lại doanh thu khoảng 500 triệu đồng, nhưng do giá lợn tụt giảm nghiêm trọng, chăn 
nuôi thua lỗ, nên hợp tác xã tạm ngưng việc chăn nuôi lợn, dần chuyển sang chăn nuôi bò 
thịt. 

Hợp tác xã Mé Ban mới đi vào hoạt động nên rất khó khăn về vốn cho các thành viên 
mở rộng sản xuất được Ban Thường vụ Huyện đoàn Thuận Châu tạo điều kiện cho 06 thành 
viên hợp tác xã vay tổng số vốn là 270 triệu đồng và đang làm thủ tục cho 02 thành viên có 
nhu cầu vay với tổng số vốn vay là 87 triệu đồng để mở rộng phát triển kinh tế. Ngoài ra, 
Hợp tác xã Mé Ban còn đưa ra sáng kiến, mỗi thành viên đóng góp 05 triệu đồng tạo nguồn 
vốn xoay vòng cho các thành viên khó khăn vay để phát triển kinh tế. Lò Văn Panh (Giám 
đốc Hợp tác xã Mé Ban) cho biết. 

Nhờ sự hướng dẫn của Huyện đoàn và Phòng Nông nghiệp huyện Thuận Châu, đến 
nay mọi hoạt động của Hợp tác xã Mé Ban đã đi vào nền nếp; mọi người cùng nỗ lực vươn 
lên, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn; các thành viên trong hợp tác xã đều được 
tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất có hiệu 
quả. 

THẾ MẠNH LÀ PHÁT TRIỂN CÁ LỒNG 

Không được thuận lợi như xã Mé Ban, Liệp Tè là xã vùng III của huyện Thuận Châu 
cách trung tâm huyện 40km theo hướng Đông Bắc; phía Bắc là sông Đà, phía Tây Bắc giáp 
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xã Nậm Ét (huyện Quỳnh Nhai), phía Tây Nam và phía Nam giáp xã Mường Khiêng, phía 
Đông giáp xã Tạ Bú (huyện Mường La). 

Xã Liệp Tè có tổng diện tích đất tự nhiên 7.206ha, gồm 15 bản có 920 hộ với 4.246 
khẩu; xã có hai dân tộc cùng sinh sống là dân tộc Thái và La Ha. Là xã trọng điểm trong 
công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La với 14/15 bản thực hiện di vén tại chỗ, 01 bản 
đón 05 hộ xen ghép, xã đã hoàn thành việc di dân đến nơi ở mới, đời sống bà con dần ổn 
định. 

Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Liệp Tè thành lập ngày 24/10/2016 gồm 47 thành 
viên; lĩnh vực sản xuất kinh doanh là nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả và làm dịch vụ tổng hợp 
tại xã Liệp Tè (Thuận Châu, Sơn La); trong đó thế mạnh của hợp tác xã là phát triển cá lồng. 

Từ khi thành lập, hợp tác xã đã vận động được đông đảo bà con nhân dân trong xã 
tham gia cùng hợp tác xã nuôi trồng thủy sản theo tinh thần Nghị quyết 88/NQ-HĐND tỉnh 
Sơn La và Quyết định số 57 của UBND tỉnh Sơn La về hỗ trợ nuôi trồng thủy sản; hướng 
dẫn cho các thành viên đóng lồng nuôi cá theo đúng quy cách (đạt 350m2 trở lên) và cách 
điều trị bệnh cho cá, khi có dịch bệnh xảy ra. 

Đến tháng 10/2017, hợp tác xã đã vận động các thành viên trong hợp tác xã thực hiện 
được 280 lồng, vượt chỉ tiêu 63 lồng và bắt tay vào chăn thả cá. Các giống cá lăng đen, lăng 
vàng, cá chép, cá nheo, cá rô phi đơn tính đã được tiến hành thả và đang sinh trưởng tốt; 
trong đó, cá lăng đen, lăng vàng là chủ lực với 98.000 con, dự kiến trọng lượng khi thu 
hoạch đạt bình quân từ 2,5 - 3kg/con. 

Hiện nay, hợp tác xã đã ký được hợp đồng liên kết cấp giống, bao tiêu sản phẩm với 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Tín (Hải Dương) và hợp đồng bao tiêu 
sản phẩm thủy sản với Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Phú (Hà Nội) để ổn định đầu ra sản 
phẩm cho các thành viên trong hợp tác xã. Đồng thời, vận động 30 thành viên hợp tác xã 
tham gia lớp học nghề về nuôi trồng thủy sản do Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện 
Thuận Châu tổ chức; đến nay, khóa học đã hoàn thành, các thành viên đã được cấp chứng 
chỉ nghề. 

Theo anh Quàng Văn Hặc (dân tộc La Ha, 33 tuổi là Phó giám đốc hợp tác xã), từ đầu 
năm đến nay hợp tác xã đã tỉa bán được mấy tạ cá rô phi đơn tính có trọng lượng 8 lạng đến 
01kg/con; đến cuối năm (khoảng tháng 11/2018 âm lịch) hợp tác xã sẽ vào vụ thu cá lăng 
vàng và lăng đen xuất bán với sản lượng khoảng 100 tấn. 

GIÚP CÁC THÀNH VIÊN VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO, LÀM GIÀU BỀN VỮNG 

Hợp tác xã Hoa Chanh do chàng thanh niên Lường Văn Chanh và các bạn cùng bản 
Nà Khoang, xã Phỏng Lập (Thuận Châu - Sơn La) thành lập vào năm 2013. Ngành nghề 
hoạt động là kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình, thu mua và sơ chế hàng 
nông sản, cung ứng vật tư nông nghiệp; với tổng số vốn ngót nghét 02 tỷ đồng. 

Tính đến cuối năm 2017, Hợp tác xã Hoa Chanh có 03 ô tô tải, 02 máy xúc, 01 máy 
sản xuất gạch babanh, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 20 đoàn viên, thanh niên. Sau khi 
trừ các chi phí, năm 2017 lợi nhuận hợp tác xã thu về hơn 400 triệu đồng. 

Trong năm 2016 và 2017, hợp tác xã đã phối hợp với chính quyền xã Phỏng Lập xây 
dựng được 6 cầu, cống qua đường liên bản, tu sửa hơn 15km đường liên bản và hơn 10km 
đường liên khu sản xuất. Ngoài ra, hợp tác xã còn hỗ trợ hơn 50 khối đá cho 04 bản là Màu 
Thái, Kéo Sáo, bản Kệ và bản Lùa xây dựng đường giao thông nông thôn; góp phần tích cực 
làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở quê hương. 

Theo Giám đốc Lường Văn Chanh (sinh năm 1987), mỗi tháng hợp tác xã sản xuất 
được hơn 20 nghìn viên gạch babanh và cung ứng hàng chục tấn phân bón, giống mỗi năm 
cho bà con phát triển sản xuất, cải thiện đời sống kinh tế. 

Hợp tác xã Hoa Chanh có 10 thành viên, thì có tới 9 người cùng sinh sống ở bản Nà 
Khoang và có 6/10 người trong độ tuổi thanh niên, do vậy, hợp tác xã còn phấn khởi tổ chức 
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cho đoàn viên tham gia các hoạt động do Đoàn thanh niên địa phương phát động như: Chào 
mừng ngày thành lập Đảng (3/2), ngày sinh nhật Bác (19/5), ngày Cách mạng tháng Tám 
thành công (19/8), Quốc khánh 2/9, các ngày thành lập Đoàn, hội cùng các hoạt động trong 
tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện và 
tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao. 

Khi mới bắt tay vào thành lập, hợp tác xã còn 5/10 thành viên thuộc diện hộ nghèo, 
nhưng đến nay 04 hộ đã thoát nghèo, đó là hộ: Cà Văn Hải, Nguyễn Văn Sinh, Lường Văn 
Thuận, Lường Văn Trung; còn lại hộ gia đình Lường Văn Thơm được hợp tác xã tạo điều 
kiện giúp đỡ, phấn đấu thoát nghèo trong năm 2018. 

Anh Vũ Quang Huy (Phó bí thư Huyện đoàn Thuận Châu) cho biết: Chấp hành tốt các 
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật An toàn lao động, 
Luật Phòng cháy chữa cháy; đồng thời, tích cực chia sẻ, giúp đỡ các thành viên tham gia 
phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo làm giàu bền vững - đây là những điểm mạnh của 
Hợp tác xã Hoa Chanh. 
 

06. Trọng Nghĩa. TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOLIDAY MỘC 

CHÂU: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI / Trọng Nghĩa // Tạp chí Con số 
và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.58. 
 

Là đơn vị sở hữu chuỗi khách sạn tư nhân lớn với thương hiệu Mường Thanh, trong 
nhiều năm qua, Tập đoàn Mường Thanh luôn chú trọng gắn kết với công tác an sinh xã hội. 
Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự sẻ chia trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, 
xã hội. 

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, cùng với những chiến lược kinh 
doanh, Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu nói riêng và Tập đoàn Mường Thanh 
nói chung luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động xã hội và chương trình từ thiện. 

Với tinh thần tương ái cũng như mong muốn động viên, sẻ chia với những hoàn cảnh 
thiếu may mắn, Tập đoàn Mường Thanh đã thành lập Quỹ nhân đạo Mường Thanh năm 
2013. Quỹ nhân đạo Mường Thanh là nơi quy tụ vạn tấm lòng của người Mường Thanh trên 
khắp cả nước, cùng chung tay vì những hoạt động thiện nguyện thiết thực và ý nghĩa. Phạm 
vi hoạt động của quỹ bao gồm xóa đói, giảm nghèo cho các hộ dân nghèo tại các vùng biên 
giới, y tế và giáo dục tại nông thôn; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các vấn đề về môi trường 
và nước sạch, cứu trợ thiên tai. Tôn chỉ hoạt động là đúng người, đúng việc, trao tận tay 
người cần giúp đỡ. 

Năm 2017, một trong những dấu ấn nổi bật của Khách sạn Mường Thanh Holiday 
Mộc Châu trong chuỗi hành động vì an sinh xã hội là hành trình “Về nguồn” - một trong 
những hoạt động lớn kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Mường Thanh (1992 - 2017). Quỹ 
nhân đạo Mường Thanh đã ủng hộ cho những đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, học 
sinh nghèo vượt khó, trẻ em khuyết tật, thương binh nhiễm chất độc da cam... với tổng số 
tiền 6 tỷ đồng. 

Tết 2017, khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu cũng đã thực hiện chương 
trình thường niên “Ấm no ngày tết” hướng tới đồng bào nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu 
với hàng trăm suất quà tết cho đồng bào vùng cao. Khách sạn cùng Quỹ nhân đạo cũng đã tài 
trợ số tiền 1,5 tỷ đồng cho Quỹ Hiểu về trái tim để hỗ trợ 75 bệnh nhân mắc bệnh tim phẫu 
thuật. Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi thuộc diện nghèo, có hoàn 
cảnh khó khăn trong cả nước. 

Song song với hoạt động từ thiện góp sức cùng Tập đoàn Mường Thanh, cán bộ nhân 
viên khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu không ngừng nỗ lực trong phát triển kinh 
doanh. Nhờ đó, năm 2017 số lượt khách lưu trú tại khách sạn đạt 60.000 lượt, đem lại doanh 
thu đáng kể đóng góp chung cho tập đoàn. Cùng năm, khách sạn tiếp đón thành công các 
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đoàn khách quan trọng của huyện, tỉnh và Trung ương như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh, 
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Giao lưu Quốc hội Lào - Việt Nam... 

Năm 2018, Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu đang tiếp tục mở rộng thu 
hút nguồn khách quốc tế đến từ các nước: Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp...; Hợp tác thêm 
nhiều đối tác, công ty lữ hành quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh khách sạn đến du khách trong 
và ngoài nước. 
 

07. Trọng Nghĩa. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN HỒ THỰC HIỆN CÓ HIỆU 
QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA / Trọng Nghĩa // Tạp chí Con số và Sự 
kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.44-45. 
 

Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 2013, trong 
bối cảnh chung còn nhiều khó khăn của huyện mới chia tách Vân Hồ. Sau gần 5 năm 
xây dựng và phát triển, Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã từng bước khắc 
phục khó khăn, xây dựng được mạng lưới y tế hoạt động rộng khắp trên địa bàn toàn 
huyện. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia, đáp ứng yêu cầu về chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện, ông Trịnh Ngọc Thanh - Giám 
đốc Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ cho biết: Vân Hồ là huyện cửa ngõ của tỉnh Sơn La, với 
địa hình hiểm trở, bị chia cắt phức tạp bởi núi cao và thung lũng, giao thông đi lại rất khó 
khăn, khí hậu trong năm chỉ có hai mùa rõ rệt 6 tháng mùa mưa và 6 tháng mùa khô. Toàn 
huyện có 14 xã thì trong đó có đến 10 xã vùng III và còn lại 4 xã vùng II, trình độ dân trí, 
đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao thấp kém, hủ tục lạc hậu kèm theo các 
tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... đã ảnh hưởng, làm hạn chế rất lớn đến công 
tác y tế của huyện Vân Hồ. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm công tác y tế dự phòng còn mỏng, kinh phí đầu tư 
cho các chương trình hạn hẹp, chính sách cho cán bộ y tế dự phòng những năm gần đây tuy 
đã được Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng so với mặt bằng chung vẫn còn thấp. Mặc dù vậy, 
trong 5 năm qua, Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ luôn động viên cán bộ, viên chức đoàn kết, 
nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn bằng những cách làm, biện 
pháp cụ thể. Hàng năm, thực hiện chủ trương chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân hướng 
về cộng đồng, trung tâm đã triển khai đầy đủ các quy định, thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 
chỉ đạo tuyến đến tận cơ sở. Cũng nhờ đó mà công tác phòng chống dịch tại các địa phương 
trên địa bàn huyện được thực hiện có hiệu quả. 

Theo bác sỹ Trịnh Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm: Để hệ thống y tế tuyến cơ sở tại 
địa bàn huyện Vân Hồ phát triển toàn diện nhằm triển khai tốt các chương trình, dự án Quốc 
gia về y tế; tăng cường phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 
ban đầu cho người dân, những năm qua, huyện Vân Hồ đã rất quan tâm và thực hiện tốt lộ 
trình xây dựng các xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế gắn với thực hiện chương trình xây 
dựng nông thôn mới của địa phương. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện có 7/14 xã đạt 
chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (phấn đấu năm 2018 có thêm 02 xã đạt chuẩn Quốc gia 
về y tế là Quang Minh và Mường Tè). Nhờ đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế 
xã được tăng cường, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt so 
với lúc đầu mới thành lập huyện. Qua đó, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng công tác 
chăm sóc sức khỏe cho người dân, giảm tải cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên và 
giảm bớt chi phí cho người bệnh, từ đó tạo dựng và củng cố được niềm tin với người dân. 

Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ cũng thường xuyên tăng cường công tác 
truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, với nhiều hình thức như: Tuyên truyền lưu 
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động, xây dựng hệ thống pa nô, áp phích, phát tờ rơi, tuyên truyền trên sóng truyền thanh, 
truyền hình huyện, xã... Qua đó, cung cấp kiến thức cơ bản về các loại dịch bệnh, giúp người 
dân thay đổi những thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe... Công tác phòng, chống dịch 
bệnh được triển khai thực hiện đồng bộ. Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc 
bệnh truyền nhiễm gây dịch bệnh, như: Cúm A (H1N1), tay - chân - miệng, viêm não vi rút, 
tiêu chảy, thủy đậu, sốt xuất huyết...; triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ 
trong độ tuổi; vận động nhân dân tham gia các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ gia 
đình, như thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, 
thu gom, xử lý rác thải; không chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà ở... Đặc biệt, khi 
có dịch bệnh xảy ra, huy động lực lượng có mặt tại địa bàn xảy ra dịch để điều tra, khoanh 
vùng, xử lý kịp thời các ca bệnh, tuyên truyền, khám sàng lọc phân loại để điều trị, phun khử 
trùng bằng hóa chất tại vùng dịch... 

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ đã triển khai, 
thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế như: Phòng, chống 
HIV/AIDS, lao, bệnh phổi, phong, sốt rét, sốt xuất huyết, đái tháo đường, chăm sóc sức khỏe 
sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em... tại các xã. Bên cạnh đó, trung tâm còn 
phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ 
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Duy trì nền nếp công tác tiêm chủng mở rộng ở 14 xã 
trong toàn huyện. Riêng trong năm 2017, đã có 96% số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 
loại vắc xin; 98,8% trẻ trong độ tuổi từ 6 - 60 tháng được uống Vitamin A; 99,8% trẻ được 
uống thuốc tẩy giun; 91,8% phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
suy dinh dưỡng còn 19,8%, giảm 0,2% so với năm 2016... 

Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Vân Hồ rất mong tỉnh Sơn La, Sở Y tế tiếp 
tục quan tâm sớm đầu tư trụ sở làm việc mới cho trung tâm tuyến huyện, bổ sung thêm các 
trang thiết bị y tế còn thiếu, nâng mức chi thường xuyên cho các đơn vị y tế cơ sở, để có điều 
kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, trung tâm cũng sẽ chủ động phối 
hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của người dân về kiến thức phòng chống dịch bệnh. Đồng thời tập trung vào một 
số nhiệm vụ trọng tâm như giám sát phát hiện dịch sớm, đặc biệt là các dịch nguy hiểm như 
H5N1, H1N1, sốt xuất huyết, tiêu chảy, thủy đậu, sởi, tay chân miệng...; triển khai có hiệu 
quả các dự án y tế thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia nhằm nâng cao chất lượng chăm 
sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo niềm tin cho người dân vào hệ thống y tế dự phòng 
tuyến cơ sở. 
 

08. Gia Linh. NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SƠN LA - NHỮNG NỖ 
LỰC TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SƠN LA / Gia Linh // Tạp chí Con số và 
Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.43-44. 
 

Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tiềm năng phát triển du lịch của Sơn La. 
Với nhiệm vụ là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản 
lý Nhà nước về văn hóa, thể dục, thể thao... những năm qua ngành Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Sơn La đã luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực 
hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. 

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực chủ động tham mưu và tổ chức 
triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ 
niệm lớn và các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh... dưới nhiều hình thức, tạo sự lan 
tỏa lớn, gây ấn tượng sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc quảng bá du lịch của Sơn La 
tới bạn bè trong nước và quốc tế. Tiêu biểu là các hoạt động: Tuyên truyền kỷ niệm 87 năm 
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thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017); các hoạt động mừng Đảng 
mừng xuân và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2017. Đặc 
biệt trong tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào 
(05/9/1962 - 05/9/2017); 40 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào 
(18/7/1977 - 18/7/2017), sở đã thiết kế nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như in, căng 
và treo nhiều cụm panô tấm lớn trên Quốc lộ 6, tại các cửa khẩu và các huyện, thành phố, 
khách sạn nơi đón tiếp các đại biểu; sản xuất 01 đĩa DVD phim tài liệu “Tình sâu hơn nước 
Hồng Hà - Cửu Long”; sản xuất đĩa DVD ca nhạc chọn lọc “Tình hữu nghị đặc biệt Việt 
Nam - Lào”; phát hành Thông tin khoa học chuyên đề “Quan hệ hữu nghị Việt Lào vững bền 
hơn núi, hơn sông”; tổ chức triển lãm ảnh... Qua đó đã giới thiệu, quảng bá những nét độc 
đáo trong du lịch văn hóa của tỉnh Sơn La. 

Đặc biệt, năm 2014, Quyết định số 2050/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
“Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030” được phê duyệt đã tạo tiền đề vững chắc để thu hút đầu tư du lịch tỉnh Sơn 
La. 

Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch Sơn La đã thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch nhằm 
đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển du lịch chung của tỉnh, đồng thời có sự gắn kết 
phát triển ngành và vùng lãnh thổ. Cùng với đó hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, các khu du 
lịch trọng điểm được đẩy mạnh, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư kinh doanh du lịch. 
Nhiều dự án khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí lớn được đầu tư và đưa vào sử dụng, góp 
phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Nhờ đó, Mộc Châu đã trở thành 
điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La còn tăng cường các hoạt động rà 
soát chất lượng hoạt động của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bản tỉnh. Hiện, tỉnh có 6 đơn 
vị kinh doanh lữ hành, 162 cơ sở lưu trú du lịch đã được thẩm định xếp hạng, với 2.900 
buồng. Trong đó, 118 nhà nghỉ du lịch, 14 homestay và 3 khách sạn 3 sao, 11 khách sạn 2 
sao... Năm 2017, tổng lượt khách tới Sơn La đạt gần 2 triệu lượt; đạt 108% kế hoạch năm, 
trong đó có 60 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch 1.040 tỷ đồng, đạt 117% 
kế hoạch năm, tăng 17,2% so với cùng kỳ. 

Công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành cũng đặc biệt được chú trọng. Ngành 
luôn thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cán bộ cho các phòng, 
ban, đơn vị trực thuộc; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, 
viên chức; ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng 
chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành... Qua đó ngày càng nâng cao chất lượng 
phục vụ của công tác văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và hướng tới phát triển du lịch “xanh” gắn hoạt 
động du lịch với gìn giữ, phát huy các giá trị tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngành Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La đang nỗ lực phát huy tốt các thế mạnh của văn hóa truyền 
thông, từ những chất liệu dân gian hiện có, thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát triển văn hóa 
các dân tộc thiểu số, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa danh 
lam thắng cảnh... Ngày càng phát huy vai trò của yếu tố văn hóa trong du lịch của tỉnh Sơn 
La, lấy đó là nét đặc trưng văn hóa riêng để phát triển du lịch bền vững. Đặc biệt trong thời 
gian tới ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tiếp tục tập trung triển khai các quy 
hoạch: Phát triển Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La và 
phát triển du lịch vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh 
thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển loại hình dịch vụ du lịch gắn 
với các yếu tố văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái. Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng 
trưởng du lịch bình quân đạt 20%/năm; lượng khách du lịch đạt trên 2 triệu lượt (trong đó 
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khách quốc tế 97 nghìn người); tổng thu từ khách du lịch đạt 2.000 tỷ đồng; tạo việc làm từ 
du lịch cho 18,5 nghìn người... 
 

09. PV. HUYỆN VÂN HỒ TỈNH SƠN LA: KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
SAU 5 NĂM THÀNH LẬP / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.46. 
 

Vân Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, mới được thành lập năm 2013 
theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 10/6/2013 của Chính phủ. Là huyện nghèo, đồng bào 
dân tộc chiếm trên 93%, phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, kết 
cấu hạ tầng vừa yếu, vừa thiếu nên ngay từ khi thành lập, huyện Vân Hồ đứng trước nhiều 
thách thức khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. 

Nhưng với sự quyết tâm cao, huyện đã tập trung hoàn thiện các quy hoạch để làm cơ 
sở sử dụng hiệu quả nguồn lực, đầu tư xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội theo hướng đồng bộ, tranh thủ nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia để xây 
dựng các mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nông 
nghiệp; tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào 
đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện... Đến nay, sau 5 năm thành lập, kinh tế của 
huyện Vân Hồ đã có bước tăng trưởng khá, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Sản 
xuất nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng, trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng 
trồng rau, quả an toàn áp dụng theo quy trình VietGAP, có sự liên kết với thị trường và được 
xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. 

Tính từ khi thành lập huyện đến nay, Vân Hồ đã thu hút được thêm 34 dự án nâng 
tổng số dự án trên địa bàn huyện lên 41 dự án với số vốn đăng ký đầu tư trên 4 nghìn tỷ 
đồng. Trong đó, riêng năm 2017 thu hút 14 dự án với tổng vốn đầu tư cam kết đạt 2,7 nghìn 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội từng bước phát triển, huyện đã có 14/14 
xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, 03 trường học đạt chuẩn Quốc gia; công tác y tế 
chăm sóc sức khỏe người dân được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 3 - 
4%, có 14/14 xã có nhà văn hóa xã. Diện mạo nông thôn và đời sống của người dân có sự 
thay đổi tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới 
Quốc gia được giữ vững. 

Năm 2018 là năm đánh dấu mốc thời gian 5 năm hình thành và phát triển của huyện 
và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Vân Hồ đã đạt được sẽ là nền tảng vững chắc 
để huyện tiếp tục vươn lên. Đặc biệt là khi Vân Hồ đang đứng trước cơ hội có thể bứt phá do 
hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Với vị trí 
địa lý thuận lợi, là cửa ngõ của tỉnh Sơn La, có nhiều di tích, danh lam, thắng cảnh đẹp, khí 
hậu mát mẻ, nằm trong Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu và là một phần của khu nông nghiệp 
công nghệ cao Mộc Châu, Vân Hồ có thể phát triển mô hình du lịch kết hợp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng. Mặt 
khác, huyện có diện tích rừng và đất sản xuất nông nghiệp lớn nên thuận lợi cho việc phát 
triển các mô hình kinh tế trang trại, trồng rừng kinh tế, quy hoạch các vùng sản xuất hàng 
hóa tập trung, vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nông sản mà hiện nay đã và đang 
được đầu tư trên địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ như: Nhà máy Sữa Mộc Châu, Nhà 
máy Chè Mộc Châu, Nhà máy chế biến chanh leo và các loại rau củ, quả xuất khẩu của Tập 
đoàn Nafoods, Nhà máy chế biến quả và nước hoa quả công nghệ cao của Tập đoàn TH... 

Để biến những tiềm năng, lợi thế trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ đã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cụ 
thể để tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư vào 
đầu tư phát triển lĩnh vực du lịch, hỗ trợ nguồn vốn để các bản du lịch cộng đồng gìn giữ, 
phát huy truyền thống bản sắc văn hóa. Bên cạnh đó, huyện thành lập Ban Chỉ đạo phát triển 
nông, lâm, ngư nghiệp gắn với phát triển du lịch để tổ chức khai thác hiệu quả tiềm năng 
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phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyên dịch cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn. 
 

10. Hà Như Huệ. YÊN CHÂU: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI / Hà Như Huệ // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.47. 
 

Với đặc thù là huyện miền núi, Yên Châu (Sơn La) có 15 xã, thị trấn, trong đó có 4 xã 
vùng cao biên giới, 2 xã và 62 bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của Chính phủ. 
Bên cạnh đó, huyện có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, thu nhập bình quân của người 
dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn khá cao nên công tác triển khai thực hiện 
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Yên Châu gặp không ít trở ngại. 

Xác định rõ những khó khăn, thử thách trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng 
nông thôn mới, Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện đã tăng cường công tác tuyên 
truyền cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây 
dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự đồng thuận và tự nguyện tham gia góp công, góp sức để 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện duy trì 
chuyên mục “Yên Châu chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng hai thứ tiếng Việt và Thái, 
chuyển tải đến người dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình 
xây dựng nông thôn mới; công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình cơ sở hạ 
tầng; nêu gương những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân diện rộng. 

Tính đến năm 2017, Yên Châu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn 
huyện đạt 8,57 tiêu chí/xã, tăng 1,36 tiêu chí so với năm trước, không có xã nào đạt dưới 5 
tiêu chí. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn khu vực miền núi 
có những thay đổi tích cực. Với phương châm “Được biết, được bàn, được làm, được quyết 
định” cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, năm 2017, nhân dân huyện Yên Châu đã góp công, 
góp sức, hiến đất khởi công xây dựng 65 công trình, trong đó 26 công trình đường giao 
thông nông thôn, gồm 64 tuyến đường với tổng chiều dài trên 20,8km; 31 công trình trường 
học; 2 công trình điện; 1 công trình cầu; 13 công trình cơ sở vật chất văn hóa; 6 công trình 
thủy lợi và 2 công trình xử lý môi trường... 

Từ điều kiện thực tế, huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh việc giảm dần diện tích trồng 
cây lương thực trên đất dốc sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế, đồng thời đẩy mạnh áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Huyện 
đã phối hợp với Viện Nghiên cứu rau quả xây dựng các mô hình trồng cây ăn quả như: Ổi, 
táo, na, nhãn trên các xã Chiềng Đông, Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt với 
tổng diện tích 5,5ha; triển khai mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tại đèo Chiềng Đông 
có quy mô 112,3ha, với 158 hộ gia đình tham gia thực hiện; triển khai dự án trồng 110ha cây 
ăn quả gắn với du lịch sinh thái theo chủ trương của tỉnh tại bản Lao Khô 1; triển khai mô 
hình liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc trồng 10ha chanh leo tại xã Mường 
Lựm..., mở ra hướng đi mới cho người dân trong huyện. 

Qua thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các lĩnh 
vực giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường trong toàn huyện đã có bước chuyển biến tích cực. 
Số lượng điểm trường, lớp học được tăng thêm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - 
học được quan tâm đầu tư. Tính đến hết năm 2017, huyện có 2 xã đạt tiêu chí về trường học 
và 3 xã đạt tiêu chí giáo dục; đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất cho 8 trạm y tế; tỷ lệ người dân 
tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,7%; 11/14 trạm y tế có bác sỹ; 100% xã có nhà văn hóa... 

Với mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có ít nhất 50% số xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí 
cơ bản của bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 2% - 
2,5%... thời gian tới, Yên Châu sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục làm 
tốt công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm thực hiện 
có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. 
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11. PV. TRUNG TÂM Y TẾ YÊN CHÂU: VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ BẢO 
VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI DÂN / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 
7/2018 - Tr.48. 

 

Yên Châu là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có địa hình tương 
đối phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí chưa đồng đều, kết cấu hạ 
tầng chung đến cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị còn thiếu thốn. 
Bên cạnh đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số tỷ lệ sinh con thứ 3 còn nhiều, 
vệ sinh môi trường chưa được cải thiện... Đây là những thách thức không nhỏ đối với 
Trung tâm Y tế Yên Châu trong công tác y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân địa 
phương. 

Trung tâm Y tế Yên Châu hiện có 129 biên chế, trong đó: Tại trung tâm có 34 biên 
chế, phân bố ở 5 khoa, 02 phòng và hệ thống 15/15 xã, thị trấn có trạm y tế hoạt động, với 95 
biên chế. Tính đến tháng 11/2017 có 5/15 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã. Có 192 nhân 
viên y tế thôn bản, tiểu khu. 

Đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng 
như trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân, ngay từ đầu năm 2017, với những 
chỉ đạo chủ động, tích cực và quyết liệt, Trung tâm Y tế Yên Châu đã triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia. Thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát phát hiện 
sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh như: Cúm, tiêu 
chảy, thủy đậu, viêm não, sởi, quai bị, viêm kết mạc... Công tác khám và phát hiện bệnh 
nhân lao được triển khai thường xuyên, phổ biến rộng rãi và có hiệu quả các chiến dịch 
truyền thông về bệnh lao. Kiểm soát tốt dịch sốt rét, sốt xuất huyết. Theo đó giám sát trên địa 
bàn chặt chẽ, không có dịch xảy ra, không có ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết. 

Thực hiện công tác củng cố y tế cơ sở, trung tâm đã xây dựng Kế hoạch số 37/KH-
TTYT về chỉ đạo tuyến tại 15 trạm y tế xã, thị trấn theo Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Kết 
quả, đa số các trạm y tế xã đã chủ động xây dựng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho nhân dân, qua đó nâng cao năng lực truyền thông và giám sát. Bên cạnh đó, chương 
trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được triển khai tuyên 
truyền tại 15/15 xã, thị trấn; công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng tại các trạm y 
tế xã được thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ. Năm 2017 các trạm y tế xã đã khám 
cho hơn 40 nghìn lượt, đạt 99% kế hoạch, tăng 25% so với năm trước. Trung tâm còn phối 
hợp với phòng y tế tổ chức công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chức năng nhiệm vụ tại 
15/15 trạm y tế, đặc biệt quan tâm đến khám chữa bệnh cho người nghèo, người có công, gia 
đình chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi. 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh 
nhân và người nhà, ban giám đốc trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân, trong đó đặc biệt chú 
trọng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, phòng chống dịch và 
tiêm chủng mở rộng. Phối hợp với bệnh viện đa khoa huyện, bảo hiểm xã hội huyện chỉ đạo, 
hướng dẫn các trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh qua mạng internet. Công tác khám 
chữa bệnh thông tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong phần mềm quản lý và hoạch 
định chính sách y tế của trung tâm đã góp phần làm tăng hiệu suất công việc, tiết kiệm thời 
gian và chi phí trong khám chữa bệnh. Ông Lường Văn Quyết - Giám đốc Trung tâm cho 
biết: Để khắc phục những khó khăn trên địa bàn và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân; năm 2018, trung tâm tiếp tục củng cố và 
hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế từ trung tâm đến trạm y tế xã và mạng lưới y tế thôn bản. 
Bổ sung và nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho các y, bác sỹ của trung tâm y tế; 
phấn đấu đạt 15/15 trạm y tế xã có bác sỹ làm việc thường xuyên tại trạm và 196/196 bản có 
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nhân viên y tế thôn bản hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, chăm sóc 
sức khỏe ban đầu; triển khai tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia, tuyên truyền sâu rộng 
nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh cho nhân dân, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao y 
đức, đảm bảo thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong nghề nghiệp, phát triển và nâng cao dịch vụ 
khám, chữa bệnh... 
 

12. Trọng Nghĩa. HUYỆN QUỲNH NHAI: KHAI THÁC TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH 
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI / Trọng Nghĩa // Tạp chí Con số và Sự 
kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.49. 
 

Quỳnh Nhai nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Sơn La, cách trung tâm thành phố Sơn La 
62km. Với bề dày văn hóa đặc sắc, điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất đai rộng lớn, màu 
mỡ cùng 10,5 nghìn ha mặt nước vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La và hệ thống các hang 
động trên địa bàn, Quỳnh Nhai có nhiều tiềm năng, lợi thế để huyện phát triển sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế trang trại, thủy sản và du lịch sinh thái, du lịch tâm 
linh... Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Trí Dũng, 
Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai về kết quả và định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện. 

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của huyện Quỳnh Nhai trong những năm 
gần đây? 

Ông Ngô Trí Dũng: Giai đoạn 2012 - 2017, kinh tế - xã hội của huyện có sự chuyển 
biến tích cực và toàn diện. Đặc biệt sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có bước phát triển 
nhanh, nhiều mô hình phát triển bền vững, hiệu quả đã phát huy được thế mạnh của địa 
phương. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 14,9%/năm; lâm nghiệp tăng bình quân 
15,1%/năm; thủy sản tăng bình quân 16,8%/năm. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp có bước phát triển đáng kể với các ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, cơ 
khí đóng thuyền... góp phần tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. 
Mạng lưới chợ, đặc biệt là chợ nông thôn được củng cố và phát triển, toàn bộ 11/11 xã đã có 
chợ họp thường xuyên và chợ phiên, trong đó có 9/11 chợ được đầu tư xây dựng kiên cố. 
Thu ngân sách tăng nhanh từ 14,06 tỷ đồng năm 2012 lên 34,4 tỷ đồng năm 2017. Đời sống 
của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm (từ 33,3% năm 
2012 xuống còn 19,5% năm 2017). Năm 2018, huyện Quỳnh Nhai được Chính phủ công 
nhận thoát nghèo. 

PV: Để tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện đã có những giải 
pháp nào trong thu hút đầu tư và đã thu được những kết quả gì, thưa ông? 

Ông Ngô Trí Dũng: Từ chủ trương chung của tỉnh về thu hút doanh nghiệp đầu tư 
vào tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai đã triển khai nhiều văn bản, chính sách nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp, thu hút đầu tư; tích cực và chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư; 
cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết; thành lập 
trung tâm hành chính công huyện, đưa toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại một đầu 
mối; mọi thông tin về tiến trình, thời gian giải quyết trung tâm hành chính đều công khai, 
minh bạch, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân. Hằng năm huyện tổ chức gặp 
mặt, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội, chính sách thu 
hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hàng tháng có tổ chức tiếp công dân, doanh 
nghiệp để tiếp nhận phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ đó, huy động 
vốn đầu tư vào xây dựng, nâng cấp kết cấu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đạt kết quả 
đáng ghi nhận. Hiện, huyện đã cứng hóa 100% tuyến đường đến trung tâm các xã; đầu tư cải 
tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã, đường liên bản đảm bảo ô tô các loại đến được các 
bản trong toàn huyện suốt 4 mùa. Đến năm 2018, 96,8% số hộ dân trên địa bàn huyện được 
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sử dụng điện lưới Quốc gia về hạ tầng đô thị, tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh phát triển các khu 
trung tâm xã, trung tâm cụm xã làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, khu 
trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa huyện Quỳnh Nhai được UBND tỉnh công nhận đạt 
tiêu chuẩn đô thị loại 5... 

PV: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Nhai trong giai đoạn tới 
là gì thưa ông? 

Ông Ngô Trí Dũng: Phát huy lợi thế về tài nguyên đất đai, địa hình, khí hậu thuận lợi 
cho phát triển đa dạng các lĩnh vực kinh tế, đồng thời khai thác tối đa thế mạnh của từng 
vùng, huyện Quỳnh Nhai đã phân thành 3 vùng kinh tế: Vùng dọc sông Đà, vùng dọc tuyến 
đường Quốc lộ 6B, vùng cao. Khai thác lợi thế về quỹ đất chưa sử dụng để phát triển chăn 
nuôi đại gia súc, quy hoạch các vùng trồng cỏ, tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô đàn 
lợn, đàn dê, đàn gia cầm và thủy cầm; nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản 
xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Phát huy lợi thế diện tích vùng lòng hồ Thủy 
điện Sơn La để phát triển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, nhân rộng mô hình nuôi cá lồng, 
triển khai thực hiện mô hình nuôi cá tầm, cá chiên, cá lăng... Khai thác lợi thế cảnh quan 
thiên nhiên và các giá trị văn hóa để phát triển các loại hình du lịch như du lịch sinh thái 
vùng lòng hồ, du lịch văn hóa cộng đồng, du lịch tâm linh. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
 

13. PV. NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH NHAI: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH 
CỰC / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.50. 
 

Quỳnh Nhai là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp 
nhiều khó khăn. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân 
trí không đồng đều giữa các vùng, đặc biệt, tỷ lệ người dân mù chữ và tái mù còn khá cao. 
Chính vì vậy, công tác giáo dục và đào tạo luôn được huyện quan tâm chú trọng. 

Những năm qua, huyện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; 
củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp các cấp học phù hợp với điều kiện phát triển kinh 
tế - xã hội; tập trung nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016 - 
2020 nhằm nâng cao hơn chất lượng giáo dục và đào tạo cho địa phương. 

Bà Lương Thị Tám, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai cho biết: 
Những chuyển biến trên là phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra 
của ngành hiện nay, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục ở địa phương. 

Hiện nay, quy mô giáo dục của huyện Quỳnh Nhai đã được mở rộng; hệ thống trường, 
lớp phát triển đến các bản vùng sâu, vùng xa và cơ bản hoàn thiện ở các cấp học. Năm học 
2016 - 2017, toàn huyện có 48 trường học, trong đó cấp mầm non có 15 trường, tiểu học có 
16 trường, trung học cơ sở 14 trường và trung học phổ thông 2 trường. Cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và 
học. Năm học 2016 - 2017, huyện đã đầu tư xây mới 15 phòng học, 3 nhà hiệu bộ, bán trú; 6 
phòng ở bán trú cho học sinh; tu sửa các phòng học xuống cấp cho 11 trường với tổng số tiền 
trên 20 tỷ đồng. Hiện nay, toàn huyện có 934 phòng học, trong đó có 805 phòng học kiên cố 
và bán kiên cố; 12/49 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 28,5%. 

Chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học đạt kết quả khả quan: Tỷ lệ trẻ đến trường 
cấp mẫu giáo đạt 99,5% và cấp mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,6%; tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp 
tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở đạt 99,9%, cấp trung học phổ thông đạt 79%. Ở cấp 
mẫu giáo và tiểu học, học sinh vùng dân tộc thiểu số được học tăng cường tiếng Việt và giáo 
dục kỹ năng sống; tổ chức dạy học theo tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát 
triển năng lực học sinh. Ở cấp trung học phổ thông, phương pháp dạy và học được đổi mới 
mạnh mẽ nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; các kỹ năng 
thực hành, vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và 
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phát triển năng lực học sinh được tăng cường; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên 
cứu khoa học của học sinh được chú trọng; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 
trong dạy và học được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, công tác phổ cập xóa mù chữ cho trẻ em gái, 
phụ nữ, người dân tộc thiểu số được đặc biệt quan tâm. Toàn huyện có 11 trung tâm học tập 
cộng đồng ở 11 xã; 11/11 xã duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở, trong đó có 3 xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học 
mức độ 2. Năm học 2016 - 2017, huyện đã tổ chức dạy và hoàn thành xóa mù chữ cho 1.173 
học viên. 

Công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản 
lý luôn được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao 
chất lượng giáo dục và đào tạo. Hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn huyện 
có 1.481 người, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trở lên, trong đó đạt trên chuẩn ở cấp 
mầm non là 70,5%, tiểu học 75%, trung học cơ sở 82,7%. Các giáo viên và cán bộ quản lý ở 
tất cả các bậc học không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm học 
2016 - 2017, có 30 cán bộ quản lý và giáo viên trong diện quy hoạch tham gia các lớp trung 
cấp lý luận hành chính. 

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, ưu tiên đầu tư xây dựng các trường 
chuẩn Quốc gia; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ 
quản lý; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, nâng cao năng lực giáo dục toàn diện... 
Hy vọng rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Nhai sẽ tạo nên nhiều chuyển biến tích 
cực, góp phần quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 

14. PV. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỲNH NHAI: NỖ LỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN 
ĐẦU CHO NGƯỜI DÂN / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.51. 
 

Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có 
chức năng, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người 
dân trên địa bàn huyện. Những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai đã nỗ lực 
vượt qua khó khăn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, 
bác sỹ đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, thời gian qua Trung tâm Y tế 
huyện Quỳnh Nhai luôn vượt qua mọi khó khăn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn 
cho đội ngũ y, bác sỹ, từ đó làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 
Trong năm 2017, trung tâm đã hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo 
theo Chương trình 139 và trẻ em dưới 6 tuổi, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp 
với y học hiện đại. Tổng số bệnh nhân được khám chữa bệnh đạt gần 47 nghìn lượt người, 
tăng 1,8% so năm trước, trong đó tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 645 lượt, tăng 14,2%; 
số lượt người khám và điều trị bằng y học cổ truyền đạt trên 4 nghìn người. 

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trung tâm đã cử cán bộ tham gia đầy đủ 
các lớp tập huấn do các đơn vị tuyến trên tổ chức, đồng thời luôn quan tâm và chú trọng bồi 
dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sỹ. Đến nay, tổng số cán bộ của trung 
tâm được cử tham gia các lớp đào tạo gồm: 3 bác sỹ chuyên khoa I, 1 bác sỹ chuyên tu 4 
năm, 1 dược sỹ đại học, 2 kỹ thuật viên đại học, 9 cử nhân điều dưỡng... Nhờ vậy, năng lực 
chuyên môn và y đức của cán bộ y, bác sỹ ngày càng được nâng cao, đảm bảo đáp ứng sự 
hài lòng của người bệnh. 

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người 
dân, ngay từ đầu năm, trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các 
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ban, ngành, tổ chức, đoàn thể từ tuyến huyện đến cơ sở; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nhờ 
đó, đã kịp thời phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, gây 
dịch như: Tiêu chảy, thủy đậu, sốt xuất huyết..., khống chế không để dịch bệnh lan rộng. 

Bên cạnh đó, trung tâm đã triển khai tốt các chương trình, như: Phòng, chống sốt rét; 
phòng chống lao; phòng chống tăng huyết áp; chương trình tiêm chủng mở rộng, HIV/AIDS; 
vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa 
gia đình... Năm 2017, 100% xã triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo an 
toàn chất lượng trong tiêm chủng; tỷ lệ phụ nữ đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại 
đạt 71,5%; sản phụ được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thời kỳ đạt 71,1%; phụ nữ sinh con 
tại các cơ sở y tế đạt 53,7%; 100% trẻ từ 6 - 60 tháng tuổi được uống vitamin A; 99,7% trẻ 
từ 24 - 60 tháng tuổi được uống thuốc tẩy giun... 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Nhai - Bác sỹ Vũ Duy Khang cho biết: “Mặc 
dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn thiếu thốn, trình độ cán 
bộ còn hạn chế, nhưng trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc và điều trị; 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm cung cấp thuốc đầy đủ và kịp thời đáp 
ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và y đức 
của người thầy thuốc trong khám chữa bệnh”. 
 

15. M. T. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẮC YÊN: TẬP TRUNG LÀM 
TỐT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN / M. T // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- 
Tr.53. 
 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên được thành lập theo Quyết định 
số 219/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND huyện Bắc Yên. Bước vào năm 2017, sau 
thời gian thành lập chưa lâu nhưng đơn vị đã phải tập trung giải quyết nhiều công việc 
chuyển tiếp còn tồn tại và thực hiện chương trình dự án, nhiều lĩnh vực mới khác nhau trong 
điều kiện địa phương rất nhiều khó khăn: Địa hình vùng dự án phức tạp, tỷ lệ hộ nghèo cao, 
trình độ dân trí, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế... 

Tuy nhiên với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, năm 2017, đơn vị đã theo 
sát chỉ đạo sát sao của Hội đồng nhân dân, UBND huyện, các sở, ban, ngành của tỉnh, tranh 
thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện, phối kết hợp cộng tác của các ban ngành có liên quan trong 
huyện, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị trong 
triển khai các chương trình, dự án và đã đạt kết quả tốt. Cụ thể, trong 62 dự án chuyển tiếp 
sang năm 2017, đơn vị đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng được 6 dự án 01 dự án còn 
lại đơn vị đang tiếp tục triển khai thi công. Trong 81 dự án khởi công mới năm 2017, đơn vị 
đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 10 dự án, 71 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư 
và triển khai thi công. 

Để làm tốt công tác chuyên môn, năm 2017, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng 
có liên quan tham mưu giúp UBND huyện đẩy nhanh công tác giải ngân, thanh toán vốn cho 
các công trình, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Kết quả tổng kế hoạch vốn giao năm 
2017 (bao gồm cả nguồn vốn chuyển nguồn) là trên 173,7 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến hết 
năm 2017 là xấp xỉ 116,4 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch vốn giao. Công tác quyết toán số công 
trình hoàn thành trong năm 2017 là 22 công trình. Giá trị quyết toán được duyệt là trên 40,7 
tỷ đồng. Số công trình dự án đã trình thẩm định, phê duyệt quyết toán là 33 công trình với 
tổng giá trị là 82,0 tỷ đồng. 

Để triển khai tốt công tác chuyên môn năm 2018, ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Ban 
quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Yên cho biết, năm 2018, đơn vị tập trung vào 7 
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nhiệm vụ chuyên môn. Đó là: Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các 
đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn do Ban Quản lý dự án 
làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý; triển khai thực hiện các hồ sơ; thủ tục đối với các công 
trình đầu tư mới, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch vốn 
được giao, lập hồ sơ báo cáo quyết toán các công trình hoàn thành; chủ động hợp đồng với 
các đơn vị tư vấn có đủ năng lực khảo sát, lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, trình các 
cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt để sớm triển khai thi công, tránh dồn ép vào cuối 
năm; hoàn thành nghiệm thu toàn bộ các công trình chuyển tiếp và các công trình mới được 
đầu tư xây dựng để đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng mục tiêu của dự án, sớm đưa công 
trình vào phục vụ đời sống nhân dân; tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, thường xuyên 
kiểm tra đôn đốc các đơn vị xây lắp bố trí nhân lực, vật tư vật liệu đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình đảm bảo tiến độ theo hợp đồng và các văn bản đã ký kết; phối hợp với UBND 
các xã, bản thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo có đầy đủ mặt bằng thuận lợi 
cho đơn vị thi công... Song song với công tác chuyên môn, đơn vị tiếp tục triển khai công tác 
tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tổ chức kỷ luật, công tác đoàn thể... cho cán 
bộ, công chức toàn đơn vị. 
 

16. B. N. BẮC YÊN - ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI / B. N // Tạp chí 
Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.52. 
 

Bắc Yên là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Sơn La, có nhiều xã thuộc diện đặc biệt 
khó khăn. Năm 2017, với sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Huyện ủy, Hội 
đồng nhân dân, UBND huyện cùng sự đồng lòng ủng hộ của người dân địa phương, kinh tế - 
xã hội Bắc Yên đã có đổi thay tích cực trên nhiều lĩnh vực. 

Có thế mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, Bắc Yên tập trung phát triển các sản phẩm 
đặc trưng như chè đặc sản Tà Xùa, cây táo sơn tra, rượu Hang Chú, hàng thổ cẩm, mây tre 
đan, dược liệu vùng cao... Bên cạnh đó, Bắc Yên còn có lợi thế phát triển công nghiệp năng 
lượng, sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện môi trường như, hoạt động khai khoáng như mỏ 
Nikel bản Phúc - xã Mường Khoa, mỏ đồng tại bản Ngậm - xã Song Pe. Tính đến cuối năm 
2017, huyện có 44 dự án thủy điện chuyển tiếp trong năm cơ bản hoàn thành, nghiệm thu 
đưa vào sử dụng; 12 dự án khởi công mới được đưa vào thi công đúng tiến độ. Tổng số nhà 
máy thủy điện vừa và nhỏ được đưa vào khai thác vận hành là 9 nhà máy, với tổng công suất 
là 123,4MW. 

Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với cảnh đẹp của núi rừng hoang sơ, hùng vỹ, 
Bắc Yên xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế 
địa phương. Do đó, những năm qua, Bắc Yên tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ 
tầng kỹ thuật, nâng cấp các tuyến đường Bắc Yên - Tà Xùa, Tà Xùa - Háng Đồng. Đồng thời 
tăng cường quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp thiên nhiên cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo tồn, phát triển các sản phẩm truyền 
thống. Ngoài ra, huyện còn xây dựng các tour du lịch trong huyện kết nối với các địa phương 
trong tỉnh và các tỉnh lân cận, đẩy mạnh phát triển du lịch khám phá, nghỉ dưỡng, sinh thái 
văn hóa. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện 
Bắc Yên chỉ đạo rà soát, kiện toàn bộ máy hoạt động xây dựng nông thôn mới cấp xã, bản và 
hướng dẫn các xã thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 
2012, xây dựng mô hình phát triển kinh tế tập thể hiệu quả với các tiêu chí của nông thôn 
mới để nhân rộng ra các xã trên toàn huyện, gắn với xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, 
tiên tiến. Trong năm 2017, toàn huyện đã thành lập mới được 09 hợp tác xã, nâng tổng số 
hợp tác xã lên 21 hợp tác xã. 
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Xác định công tác đầu tư xây dựng cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm, làm cơ sở để phát 
triển phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”, năm 2017, huyện tiến hành nâng cấp, bê tông hóa với tổng chiều dài là 20,1km, tổng 
vốn đầu tư thực hiện là trên 19 nghìn tỷ đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ là 7 tỷ đồng và 
nhân dân đóng góp là 12 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, 15/15 (100%) xã có đường ô tô đi được 
đến trung tâm xã, tỷ lệ đường được cứng hóa là 11/15 xã. 

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục các cấp học trong huyện có những chuyển biến tích 
cực, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo ở các cấp học ngày càng 
được nâng cao. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, tiêm chủng được chú trọng. 
Năm 2017, ngành y tế huyện đã khám, chữa bệnh cho trên 71 nghìn lượt người, điều trị cho 
gần 66,7 nghìn lượt người, trong đó điều trị nội trú 11 nghìn lượt người, điều trị ngoại trú là 
55,6 nghìn lượt người. Đồng thời, giải quyết kịp thời chính sách ưu đãi người có công với 
cách mạng và tạo việc làm cho trên 3 nghìn lao động địa phương. 

Ông Lê Văn Kỳ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên phấn khởi cho biết: “Mặc dù điều 
kiện kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn, song những kết quả đạt được trong năm qua là 
thành quả đền đáp xứng đáng cho sự nỗ lực rất lớn của huyện ủy, chính quyền và người dân 
địa phương. Đó sẽ là động lực để Bắc Yên tiếp tục phát huy nội lực, phát triển các ngành, 
sản phẩm kinh tế có lợi thế, qua đó hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2018 đã đề ra”. 
 

17. M. T. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÔNG MÃ VỚI CÔNG TÁC Y TẾ DỰ 
PHÒNG / M. T // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.55. 
 

Sông Mã là một huyện vùng cao biên giới, nằm phía Tây Nam tỉnh Sơn La gồm 18 xã 
và 01 thị trấn, đời sống người dân còn nhiều khó khăn chủ yếu dựa vào nền kinh tế nông 
nghiệp. Thu nhập còn thấp, trình độ dân trí chưa cao, giao thông đi lại khó khăn... đang là 
những trở ngại trong công tác phòng chống bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân 
địa phương. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp như: Nắng, hạn kéo 
dài, rét đậm, mưa đá, gió lốc cũng là những nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao. 

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, năm 2017, 
Trung tâm Y tế huyện Sông Mã đã tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với 
các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tổ chức, triển khai các hoạt động, chương trình mục tiêu y 
tế Quốc gia. Tham mưu cho UBND huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất cho tuyến 
xã, đặc biệt trong công tác xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia giai đoạn đến năm 2020. Đồng 
thời chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các trạm y tế xã triển khai thực hiện dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ ứng dụng những thành tựu khoa học 
công nghệ mới vào các lĩnh vực y tế dự phòng. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát, đáp ứng 
chống dịch từ huyện đến xã được thiết lập với sự tham gia của các đơn vị y tế và các cấp 
chính quyền địa phương. Thực hiện giám sát trọng điểm đối với một số bệnh dịch nguy hiểm 
như: Cúm, tay - chân - miệng, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản... Hệ thống phần 
mềm tiêm chủng Quốc gia cho các trạm y tế xã, thị trấn cơ bản đã hoàn thành nhập số liệu 
cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ (giai đoạn từ năm 2015 - 2017). Bên cạnh đó, công tác 
truyền thông được đẩy mạnh, khuyến khích tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác dân 
số - kế hoạch hóa gia đình với nhiều hình thức. Trong năm, đơn vị cũng đã phối hợp với 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đưa dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến gần 
dân tại các xã có mức sinh cao, vùng khó khăn thông qua 2 chiến dịch truyền thông lồng 
ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. Triển khai chương trình 
mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên các lĩnh vực. Công tác phối hợp liên 
ngành trong quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như việc giám sát, phòng 
chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm được tăng cường. 
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Với những biện pháp tích cực, chủ động, năm 2017, trung tâm đã cơ bản khống chế 
các bệnh dịch, không để dịch lớn xảy ra. Chủ động ngăn chặn kịp thời không để xâm nhập 
các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh mới nổi và nguy hiểm như: Vi rút Ebola, MERS - 
CoV, cúm A(H7N9)... Tình hình mắc và tử vong một số dịch bệnh lưu hành đều giảm. 100% 
số bệnh nhân lao được làm xét nghiệm HIV. 100% bệnh nhân phong được giám sát, hướng 
dẫn chăm sóc tàn tật phục hồi chức năng tại cộng đồng, số phụ nữ có thai được quản lý thai 
nghén đạt 91,6%; trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi được uống Vitamin A đạt 97,7%... về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn đã cơ bản đáp ứng công tác phòng chống 
dịch bệnh và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. 

Để nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới, ông Đèo Văn Chủ - 
Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Mã cho biết, trung tâm tập trung vào các giải pháp 
như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn cho đội 
ngũ làm chuyên môn tại trung tâm y tế và các trạm y tế xã. Tăng cường, kiểm tra giám sát 
việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ viên chức y tế, tạo điều kiện tốt nhất về 
môi trường, hạ tầng các trang thiết bị để viên chức phát huy năng lực chuyên môn. 
 

18. Trọng Nghĩa. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẮC YÊN KHÔNG NGỪNG 
NÂNG CAO Y ĐỨC VÀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CHO NHÂN DÂN / 
Trọng Nghĩa // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 7/2018.- Tr.57. 
 

Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên là bệnh viện hạng III tuyến huyện trực thuộc Sở Y 
tế Sơn La bao gồm 4 phòng chức năng, nghiệp vụ và 12 khoa chuyên môn với gần 70 
cán bộ viên chức, trong đó có 12 bác sỹ. Với phương châm “coi người bệnh như người 
thân của mình” là nguyên tắc làm việc mà Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 
La đã quán triệt trong đội ngũ cán bộ, y bác sỹ toàn đơn vị, nhờ vậy mà y đức và chất 
lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng được nâng lên. Từng bước củng cố 
niềm tin của người dân địa phương... 

Bác sỹ Chuyên khoa I Trịnh Xuân Trường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc 
Yên cho biết: Với người thầy thuốc, nhiệm vụ quan trọng là không ngừng nâng cao chất 
lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Để làm 
được điều đó, tập thể bệnh viện đã nỗ lực, đoàn kết thống nhất toàn đơn vị trong việc thực 
hiện đồng bộ các giải pháp: Từ khâu tiếp đón bệnh nhân, cải cách thủ tục hành chính đến 
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới, mua sắm thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục 
vụ công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa Bắc Yên luôn khuyến khích, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ y, bác sỹ 
được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xem đây là một trong những giải 
pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Nhiều hình thức đào tạo đã 
được bệnh viện áp dụng: Từ cầm tay chỉ việc, truyền đạt kinh nghiệm qua các buổi sinh hoạt 
chuyên môn đến việc gửi cán bộ đi đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng y, dược trong cả 
nước. 

Cùng với đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên cũng thường xuyên chú trọng công 
tác giáo dục y đức cho cán bộ viên chức, tránh gây phiền hà, tạo môi trường thân thiện đối 
với người bệnh. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về khám và điều trị của năm 2017 đều đạt và vượt kế 
hoạch đề ra. Tổng số lượt người khám bệnh tại bệnh viện là 29,73 nghìn lượt, đạt 100,78% 
kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 10.67 nghìn lượt, đạt 124,07% kế hoạch; công suất sử 
dụng giường bệnh thực tế đạt 199,59%; tổng số bệnh nhân phẫu thuật 625 ca, đạt 117,92% 
kế hoạch; tổng số xét nghiệm gần 108,3 nghìn ca, đạt 124,46% kế hoạch, tổng số lần chụp X 
- quang 7,05 nghìn ca, đạt 128,14% kế hoạch; tổng số lần siêu âm 8 nghìn ca, đạt 100% kế 
hoạch; tổng số lần nội soi 6,64 nghìn ca, đạt 132,74% kế hoạch... 
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Trước áp lực người bệnh ngày càng đông và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người 
dân ngày càng lớn, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên đã quyết tâm đổi mới toàn diện để 
củng cố và phát huy vị thế của mình. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, bệnh viện đã được 
đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, nằm độc lập không tiếp giáp với khu dân cư, với khuôn viên 
rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ khoa phòng, khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở 
vật chất, trang thiết bị cũng được đầu tư tương đối đầy đủ và đồng bộ. Bệnh viện đã trang bị 
đầy đủ hệ thống máy vi tính và phần mềm kèm theo có kết nối internet tại các khoa, phòng 
để phục vụ cho công tác khám, điều trị và quản lý bệnh viện. 

Không chỉ nâng cao y đức và tăng cường cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên 
còn mạnh dạn học hỏi, triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Hiện nay, 
bệnh viện đã triển khai và thực hiện thành công các ca phẫu thuật: Vỡ gan, vỡ nách, mổ gãy 
xương; mổ ruột thừa, mổ tắc ruột, khâu lỗ thủng dạ dày; mổ đẻ lần 1, 2, 3, mổ chửa ngoài dạ 
con, mổ u nang buồng trứng... Tiến tới triển khai, thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật mới 
như: Phẫu thuật nội soi, đo điện não đồ, đo độ loãng xương, chạy thận nhân tạo... 

Mặc dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức: Do thiếu nhân lực cả về số 
lượng và chất lượng, thiếu bác sỹ chuyên khoa sâu, giá dịch vụ kỹ thuật tăng, vượt quỹ bảo 
hiểm y tế, đặc biệt cần phải thực hiện lộ trình theo cơ chế tự chủ... đây là những vấn đề tác 
động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể lãnh 
đạo, cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên đang quyết tâm khắc phục mọi khó 
khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của đồng 
bào. 
 

19. PV. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ YÊN LÀM TỐT CÔNG TÁC CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO NHÂN DÂN / PV // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 
7/2018.-Tr.54. 
 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công tác chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân, trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Phù Yên đã từng bước 
củng cố, hoàn thiện mạng lưới cơ sở vật chất, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ y tế để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là bà con 
nhân dân các xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. 

Để làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trung tâm y tế 
huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khi có bệnh phải đến các cơ sở 
y tế để thăm khám và điều trị. Bên cạnh đó, trung tâm cũng có những giải pháp hiệu quả để 
phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu y 
tế Quốc gia và là kênh tuyên truyền, thông tin hiệu quả, nâng cao nhận thức cho nhân dân về 
phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, người dân đã tới khám chữa bệnh thường xuyên ở trạm y tế 
xã, góp phần giảm tải số bệnh nhân chuyển tuyến và tạo được niềm tin của nhân dân. 

Ông Lường Văn Lịch, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Yên cho biết: Mặc dù còn 
gặp nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ do trình độ chuyên môn các tuyến từ huyện 
đến cơ sở không đồng đều, song tập thể cán bộ, y, bác sỹ của trung tâm y tế huyện đã không 
ngừng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động triển 
khai công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình y tế Quốc gia nhằm đáp ứng ngày 
càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Đơn 
cử như đợt mưa lũ năm 2017 vừa qua, trung tâm y tế huyện đã chỉ đạo các trạm y tế xã vận 
động nhân dân làm công tác vệ sinh sau khi nước rút; tát các nguồn giếng, rửa chum vại và 
khử khuẩn các giếng nước để đảm bảo nguồn nước sạch cho nhân dân. Hàng năm, trung tâm 
luôn triển khai tốt các chương trình, như: Phòng, chống sốt rét và các chương trình vệ sinh 
môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia 
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đình... Bên cạnh đó, công tác phòng dịch, bệnh theo mùa nói chung luôn được đơn vị đề cao 
và giám sát chặt chẽ, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời khi có ổ dịch, bệnh xảy ra, không để 
xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, trung tâm còn triển khai thực hiện tốt 
chỉ tiêu xây dựng xã chuẩn Quốc gia về y tế, thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức 
tập huấn kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y tế thôn bản, tùng bước nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

Để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, trung tâm đã lựa chọn và 
cử nhiều lượt cán bộ đi học tập dài hạn tại Đại học Y Thái Bình, Đại học Y Thái Nguyên... 
đồng thời đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ y tế tại các tuyến để củng cố kiến thức, kỹ năng thực 
hành khám, chữa và phòng chống dịch bệnh. 

Nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn huyện Phù 
Yên đã từng bước được nâng lên. Kế thừa những kết quả đó, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ trung 
tâm đang tiếp tục nỗ lực đảm bảo liên kết tốt mạng lưới y tế cơ sở để đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. 

 

20. Vũ Văn Hiệp. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SỐP CỘP HƯỚNG TỚI SỰ HÀI 
LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH / Vũ Văn Hiệp // Tạp chí Con số và Sự kiện.- Tháng 
7/2018.- Tr.l. 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp là bệnh viện hạng III trực thuộc Sở Y tế Sơn La. 
Đây là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Sơn La: Địa bàn rộng, địa hình hiểm 
trở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống kinh tế của nhân dân còn nghèo, trình độ dân trí 
không đồng đều, ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân chưa cao, những hủ tục lạc hậu còn 
khá phổ biến... nên công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở đây gặp 
nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức, 
người lao động, Bệnh viện Đa khoa Sốp Cộp đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân tại 
địa phương và vùng giáp ranh với nước bạn Lào. 

Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế lấy người bệnh làm trung tâm, tất cả vì người bệnh, 
hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành 
chính toàn diện; triển khai nâng cấp phần mềm quản lý tới tất cả các khoa phòng, từ khâu 
đón tiếp, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân đến khâu thanh toán viện phí, quản lý hồ sơ bệnh án. 
Mỗi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh đều được tổ chăm sóc của bệnh viện chỉ dẫn, đón tiếp 
và lấy số theo hệ thống máy tự động. Quy trình chữa bệnh tại các khoa như cấp phát thuốc, 
lấy máu xét nghiệm... cũng được thực hiện ngay tại giường bệnh làm giảm phiền hà cho 
bệnh nhân. 

Để nâng cao và bồi dưỡng kiến thức cho các bác sỹ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, 
bệnh viện thường xuyên tổ chức hội thi kiểm tra tay nghề, các quy chế chuyên môn và tìm 
hiểu các luật như Luật Khám, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo vệ môi trường... 
Chất lượng chẩn đoán, điều trị ngày càng được nâng cao. Các khoa lâm sàng tiếp nhận người 
bệnh, khám, chỉ định cấp cứu, điều trị trong thời gian nhanh nhất. Đến nay, nhiều trang thiết 
bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh đã được đưa vào sử dụng triển khai có hiệu 
quả tại bệnh viện. Điển hình như: Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, máy siêu âm màu 4D, 
máy nội soi tai mũi họng, máy nội soi dạ dày, máy chụp X quang kỹ thuật số, máy xét 
nghiệm sinh hóa tự động... Trong năm 2017, bệnh viện đã triển khai được 05 kỹ thuật mới, 
trong đó 03 kỹ thuật lâm sàng và 02 kỹ thuật cận lâm sàng. 

Song song với việc đổi mới hoạt động chuyên môn phục vụ người bệnh, công tác 
nâng cao y đức và giao tiếp ứng xử cũng được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Tại các khoa, 
phòng bệnh viện đều tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử, 
nâng cao y đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng năm, bệnh viện 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2018 23

còn tổ chức các cuộc thi về giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh, đồng thời 
cũng có hình thức khen thưởng, xử phạt đối với những cán bộ thực hiện tốt và chưa tốt về 
giao tiếp ứng xử. Nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động của bệnh viện trong thực hiện 
vì mục tiêu tất cả hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân đã góp phần nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh. Trong năm 2017, tổng số lượt khám bệnh tại bệnh viện là trên 23,4 nghìn 
lượt, đạt 93% kế hoạch; tổng số lượt người được điều trị nội trú là gần 8,6 nghìn, đạt 156%; 
công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch là 163%; ngày điều trị trung bình bệnh nhân nội trú 
là 6,3 ngày. Ngoài ra, trong năm 2017 và đến tháng 5/2018, bệnh viện còn khám và điều trị 
cho gần 90 bệnh nhân người Lào thuộc các huyện giáp ranh. 

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, trong thời 
gian tới, Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng các trang thiết 
bị hiện đại, có hiệu quả vào chẩn đoán và điều trị bệnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám 
sát để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đầy đủ, kịp thời. Tiếp tục đào tạo 
nâng cao trình độ nghiệp vụ, y đức cho đội ngũ cán bộ, y bác sỹ. Tin tưởng rằng với những 
nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp, những 
mục tiêu phát triển của bệnh viện trong thời gian tới sẽ sớm hoàn thành, đóng góp nhiều hơn 
nữa vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong huyện và các địa bàn lân cận. 
 

21. Cao Mạnh Tường. BÌNH YÊN VỀ VỚI LOÓNG LUÔNG / Cao Mạnh Tường // 
Quân khu 2.- Tháng 8/2018.- Kỳ 2.- Số 1004.- Tr.4. 
 

Mới đây, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức đợt hành 
quân dã ngoại, kết hợp làm công tác dân vận trên địa bàn 2 bản Lũng Xá và Tà Dê, xã 
Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). Đây là một trong những hoạt động của cán bộ, 
chiến sỹ đơn vị nhằm giúp nhân dân ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội, phát triển kinh tế sau vụ trọng án về ma túy bị các lực lượng triệt phá. 

Có mặt tại bản Tà Dê, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm mà cán bộ, 
chiến sỹ trung đoàn, lực lượng dân quân trong xã dành cho người dân nơi đây. Băng rừng, 
vượt núi hơn 6km vào bản, dù đã thấm mệt nhưng khi thấy các em nhỏ nô đùa trên những 
bãi đất trống, xa xa là làn khói mờ lan tỏa từ những ngôi nhà của đồng bào người Mông 
trong bản, những mệt mỏi dường như đã tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự hào hứng. 

Khi chiếc xe tải chở cây giống dừng lăn bánh trước cửa nhà trưởng bản Sồng A Tồng, 
cũng là lúc đồng chí chỉ huy vừa hạ xong quyết tâm cho đơn vị. Cán bộ, chiến sỹ nhanh 
chóng bắt tay vào từng phần việc. Người xới đất lật cỏ, người đào hố trồng cây, người vận 
chuyển cây giống... chẳng mấy chốc một chiếc xe tải chở đầy ăm ắp cây bơ giống đã được 
bộ đội, lực lượng dân quân và người dân trong bản trồng hết. Trưởng bản Sồng A Tồng phấn 
khởi cho biết: Những cây bơ này là mầm xanh của bản và hy vọng sẽ đem lại cuộc sống đủ 
đầy cho người dân. 

Nhớ lại thời điểm hơn 1 tháng trước, khi các đối tượng ma túy vẫn đang hoạt động 
trên địa bàn và gây nhiều sợ hãi, ám ảnh cho người dân, anh Giàng A Ký, Bí thư Đảng ủy xã 
Loóng Luông chia sẻ: “Trước đây, người dân thường bị kẻ xấu xúi giục, lôi kéo tham gia vận 
chuyển ma túy; địa phương thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động để không bao 
che, chứa chấp tội phạm, không tham gia vận chuyển ma túy. Nay bộ đội về bản giúp trồng 
cây để phát triển kinh tế, chúng tôi rất ủng hộ và cảm ơn bộ đội nhiều lắm”. 

Càng về trưa, không khí lao động trên nương càng khẩn trương, nhộn nhịp. Vừa chỉ 
huy, vừa cùng bộ đội vun đất trồng cây, Thượng tá Quàng Văn Thăng, Phó Tham mưu 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết: “Mặc dù chúng tôi hành quân bộ đường xá 
đi lại khó khăn vào đây, nhưng cán bộ, chiến sỹ đơn vị rất quyết tâm. Bên cạnh việc giúp địa 
phương phát triển kinh tế, chúng tôi còn thực hiện công tác vận động quần chúng làm sao để 
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dân hiểu, dân biết, dân tin. Giúp đồng bào chuyển đổi về nhận thức, không nghe, không tin 
vào kẻ xấu xúi giục”. 

Con đường dẫn từ bản Tà Dê vào bản Lũng Xá, từng là nỗi ám ảnh của người dân 
trước đây. Nay bộ đội về tu sửa, dọn dẹp phong quang sạch sẽ, giúp đi lại thuận tiện hơn, 
trong bản ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi. Chị Giàng Thị Ganh, ở bản Tà Dê trải lòng: 
“Hồi trước tôi phải đưa con đi học vì đoạn đường này rất nguy hiểm, nhưng bây giờ yên tâm 
rồi, các con tôi có thể tự đến trường. Hôm nay được bộ đội Trung đoàn 754 về tận bản giúp 
chúng tôi dọn dẹp lại con đường, chúng tôi cảm ơn bộ đội”. 

Trong đợt hành quân dã ngoại lần này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La không chỉ hỗ 
trợ, giúp ổn định tình hình địa bàn, phát triển kinh tế mà còn đem lại cho người dân niềm tin 
về một cuộc sống bình yên, đủ đầy để có thể từ bỏ những cám dỗ từ ma túy trên địa bàn. 

Đến thăm và tặng quà cụ Giàng Thị Sau, 93 tuổi, một trong những gia đình có công 
với cách mạng ở xã Loóng Luông. Theo cụ, chưa khi nào tình hình ở địa phương mình lại 
bất ổn như thời gian vừa qua. Nhận gói quà từ đoàn, cụ Sau rưng rưng xúc động, nói lời cám 
ơn bộ đội đã về giúp địa phương và quan tâm đến cụ. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ 
khẳng định: “Lực lượng quân sự tham gia giúp địa bàn ổn định tình hình an ninh, chính trị, 
phát triển kinh tế là việc làm đầy ý nghĩa. Đó là cầu nối để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết 
quân dân và giúp địa phương nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn”. 

Chia tay xã Loóng Luông khi những tia nắng hình dẻ quạt xuyên qua tán cây xanh 
thẫm, tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ người Mông vẫn còn âm vang, tất cả báo hiệu 
một cuộc sống bình yên, đủ đầy đang trở lại nơi đây. 
 

22. Hải Yến. BỒNG BỀNH MÂY TRẮNG TÀ XÙA / Hải Yến // Phụ nữ.- Tháng 
8/2018.- Tr.16-17. 
 

Xuất phát từ Hà Nội khi thành phố còn đang say giấc, chúng tôi đến xã Tà Xùa, 
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, khi trời đã sang trưa. Xã Tà Xùa cách trung tâm huyện 
Bắc Yên 20km. Đây chính là nơi chạy trốn của Mỵ và A Phủ trong tác phẩm “Vợ 
chồng A Phủ” của cố nhà văn Tô Hoài. 

BỒNG BỀNH BIỂN MÂY 

Đặt chân đến Tà Xùa, tôi mới hiểu vì sao nơi đây được ví “nguyên sơ như Sapa của 
30 năm trước”. Đoạn đường từ thị xã Bắc Yên lên Tà Xùa phải vượt những con dốc, đường 
lởm chởm, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu hun hút giữa sương giăng mù mịt 
khiến những tay lái luôn cảm thấy “gai người”. 

Chuyến đi của chúng tôi có 3 trẻ em, trong đó, em bé nhất 3 tuổi, chị lớn nhất 10 tuổi. 
Chuyến đi rơi đúng vào kỳ thi của chị lớn nhưng mẹ của em đã một mực xin cô giáo cho con 
thi lại sau vì “muốn con biết đồi núi trùng điệp ra sao, để con có thể tả văn mà không phải 
tưởng tượng qua sách văn mẫu”. 

Tà Xùa đẹp đến nao lòng bởi những thửa ruộng bậc thang thấp thoáng trong sương, 
những cô gái Mông vừa làm nương rẫy vừa hát bài ca núi rừng, hoa dại nở và những cây chè 
trăm tuổi lừng lững. 

Biển mây Tà Xùa được chắn xung quanh bởi các dãy núi cao nên khuất gió, mây rất 
lặng và bồng bềnh. Khi nắng lên cao, nhiệt độ tăng, mây mới bốc lên nên bạn thoải mái 
ngắm cảnh mà không lo mây di chuyển nhanh. Đây cũng là điểm đặc biệt của mây Tà Xùa 
hơn các nơi khác như Y Tý, Sìn Hồ, Ka Lăng, Sapa... 

Tà Xùa chưa có nhiều dịch vụ du lịch hay nhà nghỉ sang trọng. Chúng tôi quyết định 
nghỉ chân tại Homestay Trà Mây, nằm ở trung tâm của xã Tà Xùa. Nơi đây vừa là chỗ nghỉ 
vừa là cơ sở chế biến chè nên du khách sẽ được trải nghiệm cách làm chè Tà Xùa. Tại đây, 
đoàn chúng tôi gồm 2 cặp vợ chồng và 3 đứa trẻ, sẽ cùng ngủ trong 1 buồng. Các buồng 
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được quây xung quanh bằng các tấm rèm vải, ngăn cách với buồng khác cũng bằng rèm vải. 
Khu nghỉ có khoảng 10 buồng như thế. Với mô hình phòng nghỉ thế này, khách du lịch sẽ 
thiên về trải nghiệm và sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn là nghỉ dưỡng riêng tư. 

BÊN TÁCH TRÀ ẤM TÌNH NGƯỜI 

Lần đầu tiên trong đời, mẹ con tôi được trải nghiệm cách sao chè. Một cái chảo thật to 
bằng gang được làm nóng lên, tiếp đó, các cô gái người Mông sẽ cho chè vào sao. “Sao chè 
phải sao trực tiếp bằng tay thì chè mới ngon”, Mùa Thị Ca chia sẻ. Dù chiếc chảo rất nóng 
nhưng Ca vẫn dùng đôi tay nhanh thoăn thoắt của mình để sao chè mà không dùng dụng cụ 
hỗ trợ tránh nóng. 

Mẹ con tôi cũng thử làm giống Mùa Thị Ca nhưng cứ rón ra rón rén vì sợ bỏng tay. 
Mùi chè của những cây chè trăm tuổi này thơm ngào ngạt, uống vào có vị thanh, ngọt đọng 
trong miệng và đặc biệt, uống chè giữa không gian bảng lảng sương khói mây mù thật tuyệt 
làm sao! 

Theo chân Mùa Thị Ca, chúng tôi vào bản Bẹ để mục sở thị những cây chè cổ thụ 
trăm tuổi, thân mốc thếch, địa y, dương xỉ bám đầy. Con trai 5 tuổi của tôi lần đầu tiên trong 
đời cảm nhận được giá trị của việc lao động. Con tỏ ra khâm phục sự chăm chỉ, cần cù của 
những cô gái Mông nơi đây khi được chứng kiến từng công đoạn hái chè, chế biến chè của 
họ. 

Tối đến, sau chuyến hành trình dài và mệt, chúng tôi ngồi bên nhau đốt lửa trại, nướng 
ngô, khoai, sắn và nói chuyện. Những màn sương núi tỏa xuống lạnh giá, trời tối om như 
mực nhưng lòng người thì được sưởi ấm bởi ngọn lửa bập bùng, bởi tách trà Tà Xùa và bởi 
tình cảm chân tình, ấm áp của người bản địa. 

Tạm biệt Tà Xùa, cậu bé 5 tuổi của tôi chắc hẳn sẽ nhớ mãi cảnh núi non hùng vỹ 
cùng những người bạn hồn nhiên, đáng yêu. Còn tôi, tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng khèn 
của người Mông, tiếng khèn như xé tan màn sương lạnh giá và đưa con người ta xích lại gần 
nhau hơn: 

…Rừng chiều có tiếng khèn ai đó  
Khèn hát lên những lời mong chờ  
Đường đi về rừng đường đi xuống núi 
Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều 
Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau...  
(Trích “Bài ca trên núi”, sáng tác: Nguyễn Văn Thương, lời: Tô Hoài) 

 

23. Trung Anh. KHAI MẠC TUẦN LỄ NHÃN VÀ NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN 
LA NĂM 2018 TẠI HÀ NỘI / Trung Anh // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 06/8/2018.- 
Số 156.- Tr.3. 
 

Sáng 03/8, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt 
Cầu Giấy, Hà Nội), UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông 
nghiệp tổ chức “Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018”. 

Với sự tham gia của 20 đơn vị, hợp tác xã đến từ các huyện, thành phố tỉnh Sơn La, 
các mặt hàng tham gia trưng bày, giới thiệu tại sự kiện hết sức đa dạng, phong phú. Đó là 
nhãn, rau, củ quả (tươi, sấy khô, đóng hộp) và nhiều sản phẩm đã qua chế biến. Các sản 
phẩm trưng bày đều đạt chứng nhận VietGAP, GobalGAP như: Xoài, bơ sáp, nhãn, bí xanh 
Mộc Châu, thanh long ruột đỏ, đậu Hà Lan Mộc Châu, tỏi cô đơn Mộc Châu, dưa leo, cà 
chua, rau cải mèo, cải bắp Mộc Châu... 

Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn 
La, ông Vũ Đức Thuận cho biết: Tỉnh Sơn La đang duy trì được 15 chuỗi sản xuất nhãn an 
toàn, sản lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 5.000 tấn, trong đó 1.500 
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tấn được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường Úc, Mỹ, Nhật, Hàn 
Quốc, ASEAN... 

Năm 2017 toàn tỉnh có 9 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu là: Nhãn 
Sông Mã, cà phê Sơn La, cam Phù Yên, xoài tròn Yên Châu, chè Shan tuyết Mộc Châu, rau 
an toàn Mộc Châu, chè Ô long Mộc Châu, chè Tà Xùa, mật ong Sơn La. 

Năm 2018, tỉnh Sơn La tiếp tục xây dựng, phát triển thương hiệu cho 12 sản phẩm: Na 
Mai Sơn, Sơn La; bơ Mộc Châu; cá tầm Sơn La; cá sông Đà - Sơn La; táo sơn tra Sơn La; 
chè Phỏng Lái - Thuận Châu; khoai sọ Thuận Châu, Sơn La; gạo nếp Mường Và - Sốp Cộp, 
Sơn La; rau an toàn Sơn La; chanh leo Sơn La; mận hậu Sơn La; chuối Yên Châu, Sơn La. 

Đồng thời, Sơn La sẽ xuất khẩu 1.000 tấn xoài, 1.500 tấn nhãn, chanh leo, bơ sang thị 
trường EU, Nhật Bản... Giá trị nông sản xuất khẩu dự kiến đạt trên 100 triệu USD. 

Tổng diện tích nhãn năm nay của tỉnh là 12.257ha (tăng 539ha so với năm 2017) 
chiếm 33% tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh, tập trung ở một số huyện: Sông Mã, Yên 
Châu, Mai Sơn, Mộc Châu. Sản lượng ước đạt khoảng 62.000 tấn (tăng 23.000 tấn so với 
năm 2017), trong đó sản lượng có truy xuất nguồn gốc đạt 15.000 tấn, sản lượng đã được cấp 
mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường khó tính khoảng 1.500 tấn. Thời vụ 
thu hoạch nhãn bắt đầu từ tháng 7 đến đầu tháng 9. 
 

24. PV. CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI XẢ LŨ / PV // 
Công an nhân dân.- Ngày 06/8/2018.- Số 4758.- Tr.2. 
 

…10h ngày 5/8, Công ty Thủy điện Sơn La đã tiến hành mở 1 cửa xả đáy theo quy 
trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Theo ông Khương Thế Anh, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La: Đây là lần thứ 
hai Công ty Thủy điện Sơn La tiến hành mở cửa xả đáy trong năm 2018. Cùng với việc xả 
đáy, Công ty Thủy điện Sơn La liên tục vận hành, phát điện 6/6 tổ máy với tổng lưu lượng 
khoảng 3.150m3/s ngày đêm. 

Tính đến 14h ngày 4/8, lưu lượng nước về hồ khoảng 7.000m3/s; tổng lượng xả hiện 
tại qua đập Thủy điện Sơn La là gần 4.795m3/s; lưu lượng xả tràn 1 cửa khoảng 1.645m3/s. 

Đại diện Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, sẽ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến 
lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung 
ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong 
thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế. 
 

25. Hồng Minh. LÓNG LUÔNG - HÀNH TRÌNH NHÂN LÊN NHỮNG NỤ CƯỜI / 
Hồng Minh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 06/8/2018.- Số 218.- Tr.8. 
 

Theo Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2015 của Ủy 
ban Dân tộc, tỷ lệ tảo hôn chung của các dân tộc thiểu số rất cao, lên đến 26,6%. Nhiều 
xã tỷ lệ tảo hôn lên tới trên 50%, như tại xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) 
có tới 52% cặp vợ chồng kết hôn ở lứa tuổi 12 - 17. 

TỪ “ĐIỂM NÓNG” CỦA TẢO HÔN… 

Năm 2017, trao đổi với báo chí, ông Giàng A Pàng, nguyên Trưởng trạm Y tế xã 
Lóng Luông - người đã có nhiều năm lăn lộn ở cơ sở đấu tranh với hủ tục tảo hôn cho biết, 
tảo hôn là tập tục đã tồn tại và ăn sâu vào tâm thức của người dân từ nhiều đời nay. Chính vì 
thế, việc con gái đi lấy chồng sớm vì sợ “quá lứa” và một bộ phận không nhỏ em trai “sợ” 
thua thiệt so với các bạn đồng trang lứa đã lấy vợ, do vậy tạo thành một trào lưu lấy vợ, lấy 
chồng sớm. Sau khi lấy nhau, các cặp vợ chồng “nhí” đều sống dựa vào gia đình nhà chồng 
hoặc có cuộc sống quá khó khăn, để rồi cái nghèo vẫn diễn ra theo một vòng luẩn quẩn 
“nghèo - tảo hôn - nghèo”.  
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Được biết, chính quyền xã Lóng Luông “lao tâm khổ tứ” để tìm ra cách giải quyết vấn 
đề tồn tại này. Bằng chứng là hàng năm, xã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chống tảo hôn, 
cùng với các tổ chức đoàn thể, các trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín tuyên truyền 
để cho người dân hiểu rõ hệ lụy của tảo hôn đối với cá nhân, gia đình, xã hội. Đặc biệt, chính 
quyền xã có chủ trương thành lập câu lạc bộ gia đình không tảo hôn ở các bản thu hút người 
dân tham gia để hiểu rõ về tác hại của tảo hôn...  

Cách đây 2 năm, năm 2016, Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc của bản Săn Cài - một bản 
dọc Quốc lộ 6 thuộc xã Lóng Luông đã ra đời trong bối cảnh như thế.  

ĐẾN NỖ LỰC THOÁT PHẬN “CON RÙA NUÔI XÓ CỬA” 

Tôi đến với Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc bản Săn Cài xã Lóng Luông đúng vào lúc 
câu lạc bộ đang sinh hoạt định kỳ. Ấn tượng ban đầu với tôi đó là khả năng nói tiếng Kinh 
rất thạo của những người phụ nữ người Mông nơi đây, có lẽ do vị trí địa lý của bản nằm dọc 
Quốc lộ 6. 

Trò chuyện, Giàng Thị Dua kể em lấy chồng năm 19 tuổi. “Em có hai con 7 và 4 tuổi. 
Tham gia câu lạc bộ được học về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các kiến thức gia đình, em 
mới biết ngày trước em  lấy chồng quá sớm khi còn chưa biết gì. Thế nên, cuộc sống gia 
đình của em lúc đầu cũng không thuận lợi lắm. Sinh hoạt ở câu lạc bộ em cũng hiểu thêm về 
tập quán tảo hôn, hôn nhân cận huyết của người Mông là không nên, rồi cả việc sinh con thứ 
ba nữa. Con của em, em sẽ không cho kết hôn sớm và động viên chúng đi học thật nhiều” - 
Dua tâm sự. 

Cũng như Giàng Thị Dua, Sùng Thị Tớ năm nay 24 tuổi, tham gia câu lạc bộ ngay từ 
khi mới thành lập, đến nay đã được 2 năm. Tớ rất thích học nhưng bị bố mẹ bắt lấy chồng 
sớm, thế nên Tớ phải rời sách vở khi chưa hết học kỳ 1 lớp 11 để làm vợ, làm dâu. Sùng Thị 
Tớ có hai con gái và “em không muốn cuộc đời con em sẽ khổ như mẹ, chẳng được học 
nhiều, chẳng được bước chân đi đâu, nên em sẽ cố gắng làm việc để cho con gái học đầy đủ, 
có công ăn việc làm rồi mới lấy chồng”, người mẹ trẻ nói về suy nghĩ của mình. 

Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của 
nhà văn Tô Hoài và hình ảnh những người phụ nữ Mông lầm lũi, nhẫn nhục, cam chịu “như 
con rùa nuôi xó cửa” trong tác phẩm ấy luôn ám ảnh tôi. Trong các chuyến công tác đến 
vùng cao, những người phụ nữ Mông tôi gặp, lúc nào cũng là hình ảnh chiếc gùi trên lưng, 
nếu không có gùi lại địu con. Đôi chân sải bước thoăn thoắt, đôi tay chai sần cáu két một 
màu chàm của công việc nhà nặng nhọc. Ấy thế, nhưng câu nói cửa miệng của người đàn 
ông Mông là: “Đàn bà con gái chả làm được cái gì đâu mà!”.  

Hỏi vì sao lại thế, hầu hết các chị em đều giải thích: “Người dân tộc Mông vẫn nặng 
tư tưởng coi trọng con trai. Ngay từ khi sinh ra, nếu đẻ con trai thì chôn rau rốn vào cột nhà. 
Còn đẻ con gái, rau rốn đem chôn vào chân giường”. Từ khi chào đời, bé gái đã gắn đời 
mình với chiếc giường, với phận làm vợ, làm mẹ lầm lụi như con rùa ở xó cửa. Ngay đến chị 
Vương Thị Chở, cháu đời thứ 4 của gia đình họ Vương - vua Mèo, hiện làm hướng dẫn viên 
du lịch Khu di tích Nhà Vương ở Sà Phìn cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang cũng nói với tôi 
rằng: “Đàn ông Mông cho rằng con gái không có cái trách nhiệm đi ra xã hội nên không cần 
học nhiều chữ. Quan niệm truyền đời ấy đã chặn đường học của các bé gái bản Mông. Làm 
việc nhà, chăm sóc con cái là phận sự quan trọng nhất của người phụ nữ! Tư tưởng ấy đã 
găm chặt vào suy nghĩ của đàn ông nơi đây”. 

Lan man như vậy để thấy, việc những cô gái như Giàng Thị Dua, Sùng Thị Tớ mạnh 
dạn tham gia Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc và tự nhận thức được “sẽ cho con gái đi học, 
không lấy chồng sớm để không khổ như mình” là cả một sự thay đổi lớn lao.  

NHÂN LÊN NHỮNG NỤ CƯỜI 

Nhân nói về sự thay đổi lớn lao trong tư duy của người phụ nữ Mông, tôi muốn nói 
đến cuộc đời của hai người phụ nữ nữa ở xã Lóng Luông và bản Săn Cài. 
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Đó là chị Giàng Thị Ganh (44 tuổi), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lóng Luông. Mở đầu 
cuộc trò chuyện, thay vì nói về cuộc đời mình, chị phấn khởi nói về con số 700 hội viên của 
Hội Phụ nữ  xã và 4 câu lạc bộ đang hoạt động, Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc là một trong 
số đó. “Chúng tôi quyết định thành lập câu lạc bộ vì thấy Lóng Luông “mang tiếng” về tảo 
hôn, hôn nhân cận huyết nhiều quá. Các câu lạc bộ hoạt động một thời gian đã cho thấy hiệu 
quả ngay trong việc vận động người Mông từ bỏ hủ tục. Ví dụ như Câu lạc bộ Mẹ chồng 
nàng dâu hóa giải quan niệm xưa nay là mẹ chồng phải khắt khe với con dâu, tình cảm con 
dâu - mẹ chồng luôn xung đột, nguội lạnh, làm ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc gia đình, 
thậm chí là nguyên nhân của bạo lực gia đình. 

Nhiều cặp mẹ chồng - nàng dâu tham gia câu lạc bộ đã thương yêu và gắn bó với nhau 
hơn. Rồi Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, như gia đình của chị Sồng Thị Gống trước kia 
người chồng coi vợ như cái bóng làm việc nhà, không bao giờ thèm hỏi ý kiến vợ về các việc 
lớn trong nhà. Nay hai vợ chồng tham gia câu lạc bộ, người chồng đã thay đổi nhận thức, 
chia sẻ việc nhà để vợ tham gia vào ban lãnh đạo câu lạc bộ và đồng ý cho các con tiếp tục 
học lên cao hơn” - chị Gống chia sẻ. 

Cũng theo chị Ganh, giờ kể lại thì dễ, nhưng lúc mới hình thành các câu lạc bộ, đi vận 
động người dân tham gia không hề dễ chút nào. Có gia đình chị phải đi đến ba bốn lần mới 
có kết quả. Ở hai bản xa nhất của xã là bản Lũng Xá và Tà Dê, chị đến từng nhà vận động, 
có gia đình người chồng cứ thấy chị đến là vào giường nằm ngủ không tiếp chuyện, nhưng 
chị vẫn kiên trì thuyết phục, đến lần thứ ba mới thành công. “Hiện giờ ở xã chúng tôi, người 
dân đã nhận thức được con trai và con gái đều cần được chăm sóc và đi học như nhau, chứ 
không trọng nam khinh nữ nữa. Năm 2017, xã tổ chức lớp học xóa mù chữ ở hai bản Săn Cài 
và Cao Lóng có hơn 70 học viên nữ tham gia lớp học. Với phụ nữ Mông, gia đình người 
Mông, đó là sự thay đổi rất lớn về nhận thức” - theo chị Giàng Thị Ganh. 

Cá nhân chị Giàng Thị Ganh cũng là một tấm gương điển hình cho việc phụ nữ người 
Mông quyết tâm vươn lên. Ngày bé chị rất thích đến lớp học cái chữ để sau này được đi đây 
đó, nhưng 14 tuổi bố mẹ đã bắt lấy chồng. Dùng dằng phản đối mãi, rốt cuộc chị cũng phải 
lấy chồng năm 19 tuổi và cũng năm này chị tham gia công tác trong tổ phụ nữ bản. Chồng 
chị khác nhiều người đàn ông Mông khác, không coi vợ như cái bóng làm việc nhà, mà còn 
gánh vác bớt việc để cho vợ yên tâm đi học. Và thế là người phụ nữ đã có chồng con ấy cắp 
sách đến trường học lại cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi trung cấp chuyên môn. Hai đứa con chị và cả 
con cô con dâu cũng theo gương mẹ, được sự động viên của bố học hành đàng hoàng ở bậc 
đại học: “Cả nhà đi học gánh nặng việc gia đình đổ lên vai chồng và bố mẹ chồng. Lắm khi 
nghĩ thương lắm, nhưng chỉ biết cố gắng làm tốt, học tốt để không phụ công”, chị Ganh tâm 
sự. 

Bức ảnh tôi chụp cuối cùng tại bản Săn Cài là bức ảnh của gia đình chị Giàng Thị 
Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc khi hai vợ chồng chị tiễn khách. Là một 
trong những người chồng tham gia câu lạc bộ, anh Tếnh A Sếnh (chồng chị Lan) cho biết vợ 
chồng anh cưới nhau hơn chục năm nhưng hiếm muộn. Buồn chuyện gia đình anh uống 
rượu, “rượu vào tôi nặng lời làm vợ buồn lắm. Thế rồi run rủi thế nào chúng tôi nhận nuôi 
được cháu gái bị mẹ bỏ rơi ở bệnh viện gần nhà. Đặt tên con là Tếnh Thị Thiện Nhân với 
ước mong con lớn lên làm người tốt, thật nhiều việc thiện. Ba năm nuôi con, hai năm sinh 
hoạt trong câu lạc bộ cùng vợ, tôi thấy mình thay đổi nhiều. Thương vợ, con nhiều lắm, 
muốn làm nhiều việc tốt cho gia đình mình”, anh Sếnh chia sẻ. 

Tôi tin rằng lời chia sẻ của anh Tếnh A Sếnh cũng là lời chia sẻ của 20 ông chồng 
khác là thành viên của câu lạc bộ và là niềm hạnh phúc của 20 bà vợ cùng những đứa trẻ. 
Rồi tới đây, khi thêm nhiều cặp vợ chồng người Mông nữa tham gia các câu lạc bộ, hạnh 
phúc và nụ cười chắc chắn sẽ được nhân lên nhiều lần ở các bản như Săn Cài, Cao Lóng, 
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Lũng Xá, Tà Dê... và Lóng Luông sẽ không còn là “điểm nóng hủ tục” trong mắt nhiều 
người nữa. 
 

26. Hà Hoàng. VƯƠN LÊN TỪ 800 GỐC BƯỞI DIỄN TRÊN ĐẤT DỐC / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 08/8/2018.- Số 189.- Tr.11. 
 

Nhiều năm trở lại đây, người dân sinh sống ở bản Yên Hưng (xã Tô Múa, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La) ăn nên làm ra từ trồng bưởi Diễn trên đất dốc. Gia đình bà Phan 
Thị Khánh là một trong những hộ tiên phong trồng bưởi Diễn, mỗi năm gia đình bà lãi 
120 triệu đồng. 

Bà Khánh trồng 800 gốc bưởi Diễn từ năm 2014 trên 1,5ha đất dốc. Sau đó, bà đầu tư 
lắp đặt hệ thống ống dẫn nước từ mó nước cạnh nương về tưới tiêu cho cây trồng, tạo điều 
kiện cho vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Khoảng 3 năm sau vườn cây bắt đầu cho quả 
bói. 

Nhờ linh hoạt trong lựa chọn giống và cách chăm sóc tốt, đồng thời áp dụng khoa học 
kỹ thuật vào trồng trọt mà vườn cây ăn quả của gia đình bà Khánh đều sai trĩu quả, chất 
lượng tốt, được nhiều khách hàng và thương lái rất ưa chuộng. Năm nào gia đình bà cũng có 
sản phẩm cung cấp ra thị trường. 

Chia sẻ với phóng viên bà Khánh cho biết: Bưởi Diễn có giá mua tại vườn rất cao, cứ 
đến mùa thu hoạch bưởi các thương lái ở Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội,... đánh xe tải lên 
tận nương vườn nhà bà thu mua. Nhiều khách hàng tin tưởng muốn mua làm quà biếu gọi 
điện cho bà đặt hàng trước nhưng nhiều thời điểm bà cũng không còn hàng. “Từ khi trồng 
bưởi Diễn, đời sống gia đình tôi khá giả hơn so với trước, con cái đều được ăn học và sau đó 
có nghề nghiệp ổn định. Trừ chi phí chăm sóc, mỗi năm tôi thu lãi 120 triệu đồng từ vườn 
bưởi Diễn” - bà Khánh cho hay. 

Quy trình kỹ thuật chăm sóc bưởi Diễn được bà Khánh thực hiện thuần thục. Bà dùng 
phân đạm, kali, phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng bón cho cây trồng tại vườn. Nhờ vậy 
mà 1,5ha vườn bưởi của gia đình bà luôn phát triển tươi tốt và ít bị sâu bệnh. Bà Khánh dự 
tính trong thời gian tới sẽ trồng xen canh thêm cây bưởi da xanh, để nâng cao nguồn thu 
nhập cho gia đình. 

Ông Hà Văn Đỡ - Chủ tịch xã Tô Múa, huyện Vân Hồ cho hay: Gia đình bà Phan Thị 
Khánh là một trong những hộ nông dân điển hình trong việc phát triển kinh tế từ trồng cây 
ăn quả, trong đó có bưởi Diễn. Với việc mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
trồng trọt, gia đình bà Khánh đã trở thành hộ khá giả nhất của bản Yên Hưng. Không chỉ làm 
kinh tế giỏi, bà Khánh còn nhiệt tình hướng dẫn cách làm ăn cho các hộ gia đình có hoàn 
cảnh, khó khăn trong bản. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực vận động bà con nông dân 
trong xã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, vươn lên làm giàu. 
 

27. Phạm Hiển. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ CHIỀNG SUNG, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: 
CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM / Phạm Hiển // Người cao 
tuổi.- Ngày 08/8/2018.- Số 126.- Tr.5. 
 

Xã Chiềng Sung có 3 dân tộc Thái, Mông và Kinh chung sống. Từ đầu năm đến nay, 
Hội Người cao tuổi xã kết nạp thêm 12 hội viên mới, đưa tổng số lên 520 hội viên, sinh hoạt 
ở 26 chi hội, trong đó 79 người dưới 60 tuổi nhiệt tình với công tác hội. 

Do nhận thức được tầm quan trọng bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động, Ban Chấp 
hành hội quan tâm chỉ đạo các chi hội chú trọng phát triển quỹ. Ông Lò Quyết Ón, Chủ tịch 
Hội Người cao tuổi xã cho biết: Đến nay tổng quỹ gần 470 triệu đồng; trong đó, chân quỹ có 
335 triệu đồng, Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi 21 triệu đồng. Ngoài ra, 
hội vận động gia đình người cao tuổi xây dựng Quỹ Phụng dưỡng ông bà cha mẹ, số tiền 213 
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triệu đồng; gia đình ông Lường Văn Xương (dân tộc Thái) ở bản Thống Nhất có 30 triệu 
đồng, gia đình ông Đặng Khắc Chiêu, bà Đặng Thị Bách ở bản Cang A có quỹ từ 40 đến 50 
triệu đồng. 

Hội tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 24 người cao tuổi, tạo không khí vui tươi, đầm 
ấm, động viên tinh thần người cao tuổi nhân dịp đầu xuân năm mới. Có 68 người cao tuổi 
được bảo trợ xã hội, 311 người cao tuổi được lập hồ sơ và khám sức khỏe ban đầu, 4 hội 
viên được hỗ trợ khám và điều trị bệnh về mắt. Các chi hội thăm hỏi 21 hội viên ốm đau, 
phúng viếng 6 hội viên qua đời trang trọng nghĩa tình số tiền 3,5 triệu đồng. Thành lập 32 
câu lạc bộ các loại hình, thu hút 320 hội viên tham gia, trong đó 26 câu lạc bộ dưỡng sinh 
kinh lạc. Các câu lạc bộ duy trì hoạt động thường xuyên, sôi nổi và tổ chức giao lưu trong 
dịp hội nghị tổng kết, sơ kết, ngày truyền thống của hội. Tiêu biểu trong phong trào có các 
chi hội Tân Lập, Co Chai. 

Hiện có 32 hội viên tham gia công tác xã hội, góp phần tích cực xây dựng Đảng, 
chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tổng kết phong trào 
thi đua có 223 người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”, chiếm gần 90% số hội 
viên. Trong phong trào thi đua làm kinh tế xóa đói giảm nghèo, Hội Người cao tuổi xã 
Chiềng Sung cũng xuất hiện nhiều người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, 11 người cao 
tuổi có trang trại diện tích từ 2 đến 5ha, thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. 

Với nỗ lực của cán bộ, hội viên, Hội Người cao tuổi xã Chiềng Sung được Đảng bộ, 
chính quyền và Hội Người cao tuổi cấp trên đánh giá là đơn vị có phong trào hoạt động tốt, 
hiệu quả cao. 

 




