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01. Vũ Tuấn. CÁCH NGHĨ MỚI Ở SAM QUẢNG / Vũ Tuấn // Quân khu 2.- Tháng 
8/2018.- Kỳ 4.- Số 1006.- Tr.8. 
 

Đã nhiều lần đến bản Sam Quảng, xã Mường Lèo (Sốp Cộp, Sơn La), nhưng lần nào 
cũng mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau. Lần này cũng vậy, Sam Quảng đổi khác 
nhiều quá, nhất là trong cách nghĩ, cách phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Mông nơi 
đây. 

Khoảng chục năm về trước, tất cả các hộ dân Sam Quảng đều thuộc diện nghèo, bởi 
không biết canh tác, cây trồng và chọn nuôi con vật nào cho phù hợp. Được sự hướng dẫn, 
giúp đỡ của những chiến sỹ Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7, Đoàn Kinh tế - 
Quốc phòng 326, đồng bào đã biết làm ruộng nước, không phá rừng làm nương, nhà nào 
cũng làm được vườn rau; chăn nuôi gia súc, gia cầm... Một điểm nổi bật là Sam Quảng bây 
giờ không còn ai liên quan đến ma túy, không có người mắc nghiện, cả bản chỉ còn chục hộ 
nghèo. Không chỉ thế, một số thanh niên trong bản thay vì vào rừng kiếm củi, làm nương, 
quanh quẩn với con trâu, con bò, thì nay họ đã biết đi làm công nhân cho một số công ty lớn. 

Đại úy Lê Xuân Hợi, Chính trị viên Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 7, 
chia sẻ: Nhận thấy người dân Sam Quảng thường thiếu ăn lúc giáp hạt, trong khi thanh niên 
trong độ tuổi lao động dồi dào lại không có việc làm, cấp ủy, chỉ huy đội xác định phải tạo ra 
việc làm cho dân để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Trước hết tuyên truyền, vận động 
thanh niên trong độ tuổi lao động xuống các khu công nghiệp, tìm kiếm việc làm. Chúng tôi 
đã xin ý kiến cấp trên và về tận Công ty May xuất nhập khẩu Yên Mỹ (Hưng Yên), Công ty 
Thép Hòa Phát, Công ty sản xuất thìa... vận động lãnh đạo các công ty tạo điều kiện, tiếp 
nhận những lao động phổ thông trên địa bàn đóng quân. 

Tuy nhiên, đơn vị cũng gặp rất nhiều trở ngại. Đầu tiên là không người dân nào ở Sam 
Quảng biết đến thông tin lao động trong công ty, nhất là làm việc trong môi trường công 
nghiệp. Trong khi họ mang tâm lý không muốn đi xa, ngại tiếp xúc, ngại va chạm với môi 
trường bên ngoài... nhiều lần kiên trì tuyên truyền, vận động, đến cuối tháng 5 vừa qua, đội 
chỉ vận động được 2 lao động nữ đi lao động tại khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). 
Đến tháng 7, vận động được thêm 8 người nữa. Biết tin Sam Quảng có người được đưa đi 
làm việc ở dưới xuôi, đã có 2 người ở bản Huổi Làn và 2 người bản Huổi Hịa cũng đăng ký 
đi làm. Để giúp những lao động ở Sam Quảng có thêm điều kiện trong sinh hoạt tại nơi làm 
việc mới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 đã hỗ trợ làm hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, ngoài tặng 
tiền 500 nghìn đồng/suất, mỗi người còn được vay 2 triệu đồng để trang trải sinh hoạt trong 
tháng đầu tiên. Không chỉ vậy, đoàn còn bố trí xe đưa họ đến tận nơi làm việc. Được biết, 
công việc chủ yếu của những người lao động này là may mặc, đóng gói hàng hóa, vận hành 
máy móc... mức thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Những lao động được nhận vào 
làm việc đều được doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe, khen thưởng... 
Bây giờ, những lao động của Sam Quảng rất hào hứng với công việc, các chủ doanh nghiệp 
đều đánh giá những lao động này rất chăm chỉ, cần cù, chịu khó học hỏi, tính gắn kết cộng 
đồng cao. Tiếng lành đồn xa, đến nay đã có nhiều gia đình không chỉ ở Sam Quảng, mà các 
bản lân cận cũng chủ động liên hệ với đơn vị để làm hồ sơ, tìm kiếm việc làm cho con em 
họ. 

Đến thăm gia đình ông Giàng Nhịa Hợ, có con gái Giàng Thị Chia đi lao động xa nhà. 
Trong đợt đưa những thanh niên xuống nhận việc, Chia đã nhờ Đại úy Hợi giữ hộ 4 triệu 
đồng tháng lương đầu tiên gửi về gia đình. Được tin người trong bản gửi tiền lương về, nhiều 
người dân trong bản đã kéo đến nhà ông Hợ để chứng kiến và nghe bộ đội tuyên truyền. Ông 
Hợ phấn khởi: Lần đầu tiên được cầm nhiều tiền đấy, sẽ giữ một phần để chi tiêu, còn lại sẽ 
cất cho con gái thôi. 
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Người đầu tiên ủng hộ việc làm của bộ đội ở Đội 7 là ông Giàng Chi Măng, năm nay 

đã hơn 80 tuổi, ông là người có uy tín của bản. Mỗi lần bộ đội đi vận động người dân thì ông 

đều đi cùng để giúp sức. Ông bảo: Tôi rất vui khi con cháu trong bản có được việc làm ổn 
định, lại có thu nhập. Từ bao đời nay, trong bản chưa có ai ra khỏi bản để tìm việc làm như 

vậy. Tôi mong rằng sau này sẽ có nhiều người nữa trong bản đi làm để có thu nhập và mang 

“cái văn minh” về bản. 

Để thay đổi tư duy của người dân tộc vùng cao ở đây là điều không đơn giản. Thế 

nhưng, nhờ “Bộ đội Cụ Hồ”, cách làm, cách nghĩ của họ đang dần thay đổi, cái đói, cái 
nghèo sẽ bị đẩy lùi trong một ngày không xa. 
 

02. L. Hạnh. CẦU NỐI THẮT CHẶT TÌNH ĐOÀN KẾT QUÂN DÂN Ở “THỦ PHỦ” 
MA TÚY SƠN LA / L. Hạnh, M. Tường // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 17/8/2018.- Số 
229.- Tr.7. 
 

Những đợt hành quân dã ngoại vừa qua của các đơn vị quân đội về vùng “thủ 
phủ” ma túy ở huyện Vân Hồ và Mộc Châu (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. 

BÌNH YÊN VỀ VỚI LOÓNG LUÔNG 

Đầu tháng 7/2018, lực lượng đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã 
tiêu diệt 4 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trong đó có 2 trùm ma túy mang trên mình 6 
lệnh truy nã đặc biệt là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, thành phần đặc biệt 
nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép 2.700 bánh heroin. Lực lượng 
công an đã thu giữ tang vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống 
giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại bên trong chứa đầy đạn, khoảng 7.000 
viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Đầu tháng 8/2018, Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã 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. 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 chức năng triệt phá. 

Sau khi băng rừng, vượt núi hơn 6km vào bản, chiếc xe tải chở cây giống dừng lăn 
bánh trước cửa nhà trưởng bản Sồng A Tồng. Ngay sau đó, 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 6.000 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, 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 người dân 
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 cám 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 hành quân bộ đường sá vào đây 
đi lại khó khăn, 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 dân 
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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. Lãnh đạo Trung đoàn còn 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. Ông Nguyễn Huy Anh - Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ cho biết: “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”. 

TỪNG BƯỚC ĐẨY LÙI CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN MA TÚY 

Trung tá Nguyễn Danh Tuệ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ 
đội Biên phòng Sơn La cho biết: “Thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về 
đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới huyện 
Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Học viện 
Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ 
đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế, từng bước đẩy lùi các hoạt động vận chuyển ma túy có vũ 
trang trên khu vực biên giới, không để hình thành các điểm “nóng” trên địa bàn”. 

Trong thời gian qua, tại 3 xã biên giới Lóng Sập, Chiềng Khừa và Chiềng Sơn (huyện 
Mộc Châu), các học viên Học viện Biên phòng và Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã sửa 
chữa, làm mới hàng chục ki lô mét đường liên thôn, liên bản; tham gia hàng trăm ngày công 
giúp đỡ nhân dân thu hoạch mùa vụ; kết hợp với nhân dân tuần tra biên giới... Ông Cháng 
Vạ Đế - Trưởng bản Phiên Cài, xã Lóng Sập vui mừng cho biết: “Con đường này vốn gồ 
ghề, sỏi đá, mưa thì ngập, nắng thì bụi, ban đêm lại không có đèn đường..., bà con đi lại rất 
vất vả, hạt ngô, hạt lúa trên nương đưa về cũng rất khó khăn. Có được con đường bê tông 
mới, rộng rãi là niềm mơ ước của dân bản. Bây giờ, mong muốn ấy đã thành hiện thực. Con 
đường đã mở ra cho bà con cơ hội phát triển kinh tế, dân mình vui lắm”. 

Ngoài việc tham gia giúp dân làm đường, phát triển kinh tế, cán bộ, học viên, chiến sỹ 
các đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, vận động bà con 
không tiếp tay, bao che cho tội phạm. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tham 
mưu cho chính quyền địa phương biên giới huyện Mộc Châu tổ chức các đợt tấn công chính 
trị, đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ 
bộ đội biên phòng cùng với chính quyền địa phương chú trọng xây dựng đời sống văn hóa 
thôn, bản, thực hiện phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; tổ 
chức khám bệnh cho nhân dân... 

Đến nay, cùng với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng Sơn La 
cũng đã triển khai nhiều hoạt động xã hội ở địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ như: 
Xây dựng nhà làm việc cho cấp ủy, chính quyền xã Tân Xuân; tổ chức các hoạt động trong 
chương trình “Nâng bước em tới trường”; xây dựng 5 nhà “Mái ấm tình thương”; trao tặng 
20 con bò giống cho phụ nữ nghèo; tổ chức các đợt khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực 
biên giới.  
 

03. Lê Đồng. TRIỆT PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN 097AV THU GIỮ 30.000 
VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / Lê Đồng // An ninh thế giới.- Ngày 19/8/2018.- Số 33.- 
Tr.3. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 892/KH-BTL ngày 26/3/2018 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng về “Đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên 
giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La”, vào lúc 14 giờ, ngày 16/8, tại bản Xỉ Vi 
Lay, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào, lực lượng đánh án của Cục Phòng, chống ma túy 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2018 4

và tội phạm Bộ đội biên phòng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn, Lào đấu tranh 
thành công Chuyên án 097Av, triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào 
qua biên giới tỉnh Sơn La vào Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp đã bắt 
giữ 4 đối tượng gồm: Chư Giang, Nang Xông Gia, Dua Xông và Xông Già, đều trú tại bản 
Xỉ Vi Lay, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp, 9.000 đô la 
Mỹ, 11.500.000 kíp Lào. Kết thúc chuyên án, lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối 
về người, vũ khí và phương tiện. 

Hiện, lực lượng phối hợp đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. 
 

04. Phạm Hiển. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ CHIỀNG NƠI, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: NỖ 
LỰC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- Ngày 21/8/2018.- Số 
133.- Tr.5. 
 

Chiềng Nơi là xã vùng cao, cách trung tâm huyện 110km, 3 dân tộc anh em Thái, 
Mông, Khơ Mú chung sống. Địa hình xã phức tạp, đất dốc, khe sâu, dân cư thưa thớt, các 
bản cách nhau 10 - 15km, đi lại khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo còn trên 70%. 

Ông Giàng A Châu, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã cho biết: Toàn xã có 443 hội viên 
sinh hoạt ở 16 chi hội. Các chi hội sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần. Hầu hết các chi hội đều có 
ủy viên ban chấp hành, nên thường trực đặc biệt coi trọng công tác giao ban. Trước các 
phiên họp, thường trực Hội đều dành thời gian nghiên cứu văn bản chỉ đạo của cấp trên, họp 
Ban Thường vụ để thống nhất chương trình, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Do 
thời gian giữa các kỳ họp dài, nên Ban Thường vụ phân công 3 tổ công tác, mỗi tổ đều có ủy 
viên Ban Thường vụ và ban chấp hành phụ trách các cụm để kiểm tra và truyền đạt nội dung 
công tác, nắm bắt và chỉ đạo kịp thời. Quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao 
tuổi có 24 triệu đồng. Chân quỹ mỗi hội viên đóng góp 50.000 đồng/năm, cho vay lấy lãi 
hoạt động. Quỹ hội có 22 triệu đồng. Hội phí mỗi năm thu được 20 triệu đồng. Tuy còn 
nghèo, song nhân dân cũng tích cực ủng hộ Quỹ Mắt sáng cho người cao tuổi. Có 15 gia 
đình xây dựng Quỹ Phụng dưỡng ông bà cha mẹ. 

Nhờ có các loại quỹ, người cao tuổi được chăm sóc chu đáo, thăm hỏi tặng quà khi 
đau ốm, phúng viếng tiễn đưa khi qua đời; cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. 
Hội phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 215 người cao tuổi, khám 
mắt cho 221 người cao tuổi; xóa nhà tạm, hỗ trợ người cao tuổi thoát nghèo. 

Nâng cao đời sống tinh thần, hội thành lập 16 câu lạc bộ ca múa dân tộc, khèn, sáo... ở 
các chi hội, để trực tiếp phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, sơ kết, tổng kết công tác hội. Hằng 
năm, hội đều phát động phong trào thi đua đến các chi hội và hội viên, tổ chức xét khen 
thưởng vào cuối năm. Năm 2017, có 360 hội viên đạt tiêu chuẩn “Tuổi cao - Gương sáng”, 
trong đó 25 hội viên đạt “Tuổi cao - Gương sáng” xuất sắc. 

Trong điều kiện xã đặc biệt khó khăn, cán bộ và hội viên người cao tuổi xã Chiềng 
Nơi đã thể hiện quyết tâm phấn đấu xây dựng hội vững mạnh, góp phần tích cực vào công 
tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. 
 

05. Ng. Hưởng. VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở SƠN LA: KHỞI TỐ PHÓ PHÒNG KHẢO THÍ 
/ Ng. Hưởng// Người lao động.- Ngày 23/8/2018.- Số 8012.- Tr.3. 
 

Ngày 22/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can và cấm đi 
khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1966), Phó trưởng Phòng Khảo thí và 
Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong thi hành công vụ”. 

Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thanh Nhàn với tư cách là phó trưởng ban làm 
phách kiêm phụ trách tổ làm phách đã cấu kết với các bị can khác sửa, nâng điểm bài thi trắc 
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nghiệm và cung cấp khóa phách cho bộ phận thi tự luận để chấm nâng điểm môn ngữ văn 
cho một số thí sinh ở kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. 

Trước đó, qua kiểm tra công tác tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 
Quốc gia năm 2018, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, tổ trưởng tổ 
công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Sơn La - cho biết bước đầu xác định 6 sai phạm sau 
kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia ở tỉnh này. Cụ thể, việc sao dữ liệu ảnh bài thi trắc 
nghiệm đã quét ra CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi; 
tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng lẻo, không đúng quy định, phòng lưu giữ 
bài thi, tài liệu thi không có niêm phong; khóa phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không đúng 
quy định; các thùng đựng phiếu trả lời trắc nghiệm niêm phong không đúng quy định; quy 
trình nghiệp vụ chấm thi trắc nghiệm không đúng quy định; máy tính dùng chấm thi không 
được niêm phong. 

Tại thời điểm kiểm tra, máy tính sử dụng chấm thi được sử dụng bình thường tại 
phòng làm việc của chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Sơn La. Không dừng lại ở đó, một số phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh có 
dấu hiệu bị sửa chữa. Việc bàn giao bài thi giữa các điểm thi với Hội đồng thi Sở Giáo dục 
và Đào tạo, việc bảo quản bài thi trắc nghiệm tại hội đồng thi, việc bàn giao bài thi giữa ban 
thư ký với ban làm phách không bảo đảm quy định. 

Sau đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can 
đối với ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La, để điều tra 
về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ Luật 
Hình sự 2015. Ông Yến bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội 
danh nêu trên còn có: Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất 
lượng, Ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; Đặng Hữu Thủy - Phó hiệu trưởng Trường Trung 
học phổ thông Tô Hiệu, Ủy viên tổ chấm trắc nghiệm; Lò Văn Huynh - Phó trưởng Phòng 
Khảo thí và Quản lý chất lượng, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thư ký hội đồng thi. 

Bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng, Ủy viên tổ chấm thi 
trắc nghiệm - cũng bị khởi tố về tội danh nêu trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 
nơi cư trú. 
 

06. Thuần Việt. HỒNG GIÒN MỘC CHÂU: QUẢ TO, MÃ ĐẸP LẠI GIÒN NGỌT / Thuần 
Việt // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/8/2018.- Số 202.- Tr.13. 
 

Trong khi nhiều sản phẩm nông sản khác trên đất Mộc Châu, tỉnh Sơn La gặp khó 
khăn về đầu ra, riêng cây hồng giòn lại đang được thương lái khắp nơi thu mua. 

Ông Tráng A Súa là người dân tộc Mông đã nhiều đời sống trên cao nguyên Mộc 
Châu. Bao đời đã trôi qua, người Mông trồng ngô, trồng mơ, mận với hy vọng kiếm được cái 
ăn, cái mặc. Các loại cây trồng truyền thống này rất khó bán, sản phẩm thu được không đủ 
trả công lao động. Từ khi cây hồng giòn được đưa về trồng trên đất Mộc Châu, bà con người 
Mông mới không bị ép giá vì cây hồng này ăn rất ngon và rất dễ bán. 

“Trong tất cả các giống cây hàng hóa mà bà con người Mông đang trồng, cây hồng 
giòn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cả. Trước đây, bà con có trồng giống hồng ta, bán 
3.000 đồng/kg mà chẳng ai mua. Tuy nhiên, từ khi có giống hồng giòn đưa về đất Mộc 
Châu, nó đã giúp nhiều gia đình nơi này có nguồn thu lớn. Giá bán buôn tại vườn có lúc đến 
30.000 đồng/kg. Có bao nhiêu thương lái mua hết bấy nhiêu” - ông Súa cho biết. 

Ông Súa nguyên là cán bộ xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Ông cũng từng trăn trở tìm 
hướng thoát nghèo cho mình và cho bà con người Mông nơi đây. Gia đình ông cũng là một 
trong những hộ đưa cây hồng giòn vào trồng đầu tiên ở đất Vân Hồ. Thời gian đầu, ông chỉ 
trồng chơi vài gốc. Bởi lẽ bà con người Mông rất sợ việc tìm đầu ra cho nông sản. Khi cây 
hồng giòn đơm hoa kết trái, quả lại cho chất lượng rất ngon, nên được các thương lái tìm 
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mua. Vụ hồng năm nay, gia đình ông Súa thu được khoảng 30 triệu đồng, tương đương 10 
tấn ngô. 

Hiện, bà con người Mông ở nhiều xã khác trên cao nguyên Mộc Châu đã trồng được 

hồng giòn. Diện tích tập trung nhiều nhất ở tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 
Hồng giòn bắt đầu thu hoạch từ tháng 8 đến hết tháng 9. Hồng giòn quả to, mã đẹp và có lợi 
thế hơn so với các giống hồng khác là ăn được ngay, không phải ngâm và vận chuyển không 
bị dập nát. Hơn nữa, quả ăn ngọt mát và rất giòn. Cây hồng giòn rất hợp với đất Mộc Châu. 
Cây hồng giòn chỉ phát triển tốt từ độ cao 700 - 800m trở lên. Vùng thấp hồng có phát triển, 
nhưng ra quả rất ít và chất lượng không ngon như trồng ở Mộc Châu. 
 

07. Hà Hoàng. TRỒNG BẮP CẢI GIỮA MÙA HÈ, THU TRĂM TRIỆU MỖI NĂM / 
Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/8/2018.- Số 203.- Tr.13. 
 

Bà Đinh Thị Xoa ở bản Hang Trùng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bỏ ngô, 
lúa chuyển sang trồng 1,2ha rau bắp cải, mỗi năm thu nhập gần 150 triệu đồng. Giữa nắng hè 
chang chang nhưng ruộng bắp cải nhà bà Xoa vẫn xanh tốt. 

Huyện Vân Hồ (Sơn La) được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ, đất đai màu 
mỡ, rất thuận lợi để phát triển rau bắp cải và các loại cây trồng ngắn ngày. Năm 2015, bà 
Xoa nhận được thông báo từ huyện triển khai Dự án phát triển rau trái vụ của miền núi phía 
Bắc, dự án do Úc tài trợ về hạt giống và phân bón. 

Nhận thấy trồng rau bắp cải ít chi phí, đầu ra sản phẩm tương đối ổn định, có thể đem 
lại nguồn thu nhập lớn, bà Xoa quyết định đầu tư vốn cải tạo lại đất trồng ngô, lắp đặt hệ 
thống nước tưới tiêu để chuyển sang trồng rau bắp cải trên 1,2ha đất. Hạt giống được dự án 
cấp và trải qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm khắt khe nên chất lượng giống luôn được bảo 
đảm cho cây sinh trưởng tốt. 

Bà Xoa cho biết: “Trước khi gieo hạt bắp cải, tôi thường ngâm hạt giống vào nước ấm 
50 độ C khoảng 20 phút. Tôi ngâm nước lạnh từ 8 - 10 giờ, lượng hạt gieo 1,5 - 2,0g/m2. 
Gieo xong, tôi phủ lên đất một lớp rơm dày từ 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới đẫm nước lên 
từ 1 - 2 lần/ngày. Lúc hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, tôi bắt đầu tưới bằng hệ thống nước 
tự động. Khi cây bắp cải cao khoảng 6 - 7cm, tôi nhổ những cây còi cọc. Sau mỗi lần tỉa như 
vậy, tôi kết hợp bón thúc bằng phân chuồng và phân hữu cơ, không dùng phân đạm, nên 
vườn rau cải bắp gia đình tôi lúc nào cũng xanh tốt và ít bị sâu bệnh”. 

“Sau một thời gian chuyển sang trồng rau bắp cải trên ruộng, cuộc sống của gia đình 
tôi đã dư dả hơn nhiều. Cứ đến vụ thu hoạch rau là thương lái vào tận vườn thu mua nên tôi 
không lo ế hàng. Trung bình một năm tôi trồng rau cải bắp được 3 vụ. Thời gian còn lại tôi 
tận dụng đất trồng thêm các loại rau củ khác như cà rốt, củ cải trắng, đậu cô ve... cho thu 
nhập gần 150 triệu đồng/năm” - bà Xoa chia sẻ. 

Ông Ngô Văn Dự - Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ cho hay: “Nhờ áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau bắp cải và các loại cây trồng ngắn ngày cho 
năng suất cao, nhiều năm nay, gia đình bà Xoa đã có kinh tế khấm khá, nuôi các con ăn học, 
trưởng thành và làm giàu. Tới đây chúng tôi sẽ đẩy mạnh mô hình trồng rau sạch và chuyển 
đổi cây ăn quả trên toàn xã, tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế vươn lên làm giàu tại 
địa phương”. 
 

08. Hà Hoàng. TRỒNG HỒNG GIÒN NHẬT TRÊN ĐẤT MỘC CHÂU / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/8/2018.- Số 203.- Tr.8. 
 

Ông Phạm Văn Quyết, tiểu khu 34 (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) 
chuyển 3ha đất nương rẫy sang trồng 1.000 gốc hồng giòn xuất xứ từ Nhật Bản, mỗi 
năm cho thu nhập nửa tỷ đồng. 
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1.000 GỐC HỒNG THU NỬA TỶ/NĂM 

Hồng giòn là loại trái cây được rất nhiều người ưa thích bởi không kén người ăn, 
hương vị ngọt thanh dễ chịu. Đặc biệt, loài trái cây này rất thích hợp với khí hậu mát mẻ ở 
huyện Mộc Châu. Chính vì vậy, hồng giòn được nhiều hộ gia đình ở đây đưa vào trồng để 
tăng thu nhập. Nắm bắt được sở thích của người tiêu dùng và thấy thị trường ưa chuộng loại 
trái cây này, ông Phạm Văn Quyết đã chuyển đổi 3ha nương rẫy chuyển sang trồng hồng 
giòn cho thu lời hàng trăm triệu đồng/năm. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Quyết cho biết: “Thời gian trước tôi trồng ngô nhưng 
không đem lại nguồn lợi kinh tế cao, một số năm gần đây còn phải bù lỗ tiền phân, tiền 
giống, tiền thuê nhân công... Tôi thấy trên tivi, người dân ở các tỉnh Bắc Giang, Đà Lạt trồng 
hồng giòn cho lợi nhuận kinh tế cao, nên tôi quyết định chuyển sang trồng hồng”. 

Nghĩ là làm, ông cải tạo lại vườn, lắp đặt hệ thống nước tưới; sau đó xuống Viện Rau 
củ quả ở Hà Nội mua cây giống về trồng. Khoảng 5 năm sau vườn hồng giòn của gia đình 
ông hồng cho quả xum xuê, cây nào cây nấy đều sai trĩu, ít khi bị sâu bệnh. 

Về quy trình trồng hồng giòn, ông Quyết cho biết thêm: Hồng giòn ưa sống ở đất tại 
vùng đồi núi, cao và thoải, vừa có khả năng thấm hút tốt nhưng cũng phải thoát nước tốt. 
Trước khi đem giống cây hồng giòn trồng thì đất cần được chuẩn bị trước, cày xới tơi xốp, 
loại bỏ cỏ dại. Sử dụng đất tơi xốp trộn lẫn với phân hữu cơ hoai mục và một lượng phân 
chuồng, sau đó mới tiến hành gieo trồng. 

DỄ TRỒNG, THU NHẬP CAO 

Hồng giòn là loại cây có tán khá rộng nên người trồng cần đảm bảo khoảng cách giữa 
các cây trên 7m để tạo sự thông thoáng về mặt ánh sáng. Mỗi cây hồng giòn mới trồng xong 
nên cắm cọc tre để giữ cây không bị đổ do tác động từ bên ngoài, trồng khoảng 5 năm cây sẽ 
cho thu hoạch quả. 

“Cách chăm sóc hồng giòn rất đơn giản, ít chi phí, không cầu kỳ như các loại cây ăn 
quả khác, 1 năm chỉ phải bón phân 2 lần. Khi hồng giòn phát lộc từ tháng 2 - 3 âm lịch, ở 
thời điểm cây ra hoa, tôi bón phân đạm ở gốc và phun phân bón lá để cung cấp đầy đủ chất 
dinh dưỡng cho cây nuôi quả; đến đầu tháng 8 dương lịch thì quả bắt đầu chín. Hiện nay, 
hồng giòn trên thị trường còn ít nên cứ đến vụ thu hoạch các thương lái đều vào tận vườn gia 
đình tôi thu mua, đầu ra cho sản phẩm luôn ổn định. Trung bình 1kg hồng giòn tôi bán tại 
vườn với giá 25.000 đồng, sau khi trừ chi phí mỗi năm tôi lãi khoảng 500 triệu đồng” - ông 
Quyết cho biết. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Quyết còn tạo công ăn việc làm cho 4 người công 
nhân ở địa phương, mỗi tháng ông trả tiền lương cho công nhân 4,5 triệu đồng/người. Thời 
gian tới, ông Quyết dự định sẽ thầu đất của bà con dân tộc Mông, Thái ở các bản lân cận, để 
mở rộng thêm diện tích trồng hồng. Sau đó tiếp thị sản phẩm hồng giòn xuống các tỉnh, 
thành phố lớn dưới xuôi, để đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập hơn nữa cho 
gia đình. 
 

09. Phạm Quỳnh. QUA “ĐẤT NA” MAI SƠN / Phạm Quỳnh // An ninh Thủ đô.- Ngày 
26/8/2018.- Số 684.- Tr.12. 
 

Khoảng vài năm trở lại đây, khu vực xã Cò Nòi thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 
La còn được du khách và bà con trong vùng gọi là “đất na” một cách thật trìu mến, 
thân thương. Bởi vào mùa na, dọc theo hai bên đường Quốc lộ 6 qua xã Cò Nòi được bà 
con bày bán la liệt thành từng dãy với cơ man nào là na. 

Những trái na to tròn, tươi ngon vừa được hái từ những vườn đồi nằm ngay gần 
đường quốc lộ chạy sát vào tận núi đá, được xe lớn, xe nhỏ tấp nập dừng lại để cho du khách 
qua đường hối hả chọn mua đem về xuôi và đi các huyện, các tỉnh lân cận làm quà. 
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Là huyện có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thực hiện chủ trương phát triển diện 
tích cây ăn quả trên đất dốc, những năm gần đây huyện Mai Sơn đã tuyên truyền, vận động 
nhân dân, chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế 
cao. Đến nay trên địa bàn huyện có 3.985ha cây ăn quả, gồm các loại như nhãn, xoài, na, 
chanh leo, cam, bưởi, thanh long…; hình thành nên các vùng cây ăn quả tập trung sản xuất 
theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, cải thiện đời sống cho đông đảo bà con các dân 
tộc trong huyện.  

Đặc biệt, từ năm 2004, cây na trên địa bàn huyện Mai Sơn đã được khẳng định là loại 
cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà 
con. Lúc đầu, cây na được trồng chủ yếu ở xã Cò Nòi và thị trấn Hát Lót, đến nay diện tích 
trồng na đã được mở rộng ra các xã lân cận trong huyện. Hiện toàn huyện Mai Sơn có trên 
150 hộ và cơ sở tham gia trồng na với diện tích khoảng 200ha. “Cây na đã từng bước khẳng 
định được ưu thế của mình, hàng chục hộ gia đình trồng na có thu nhập từ 300 triệu 
đồng/năm trở lên; một số hộ có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm từ trồng na, như hộ gia đình 
ông Hòa, bà Đỗ, ông Sanh, ông Lũ đều là thành viên của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và 
Thương mại Thanh Sơn thuộc Tiểu khu 3/2 xã Cò Nòi” - ông Cầm Văn Thắng, Trưởng 
phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mai Sơn cho biết. 

Theo bà con địa phương, sản phẩm quả na của huyện Mai Sơn mang hương vị đặc 
trưng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa miền núi Tây Bắc; có vị ngọt dịu, cùi dày và dai, ít 
hạt, dễ bóc, tỷ lệ thu hồi đạt 65%; quả to, tròn đều (trung bình 3 quả/kg, nhiều quả lên đến 6  
lạng). 

Ông Lê Xuân Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại Thanh 
Sơn chia sẻ: “Ngoài giống na địa phương truyền thống, hợp tác xã đã trồng thử nghiệm 30ha 
na ghép hoàng hậu, trong đó 5ha đã cho thu hoạch với sản lượng, chất lượng và giá trị cao 
hơn hẳn giống na địa phương. Toàn bộ sản phẩm na của hợp tác xã đều được sản xuất theo 
quy trình VietGap, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm từ 
tháng 8/2016”. Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Trần Đắc Thắng cho biết, ngày 25/8 huyện 
tổ chức công bố nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn” và Ngày hội nông sản năm 2018. Từ 
đây, thương hiệu “Na Mai Sơn” đã có chỗ đứng pháp lý vững chắc trên thị trường; mở ra cơ 
hội hợp tác và liên kết chặt chẽ 4 nhà (nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nhiệp - Nhà 
nước) để sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm bền vững cho quả na Mai Sơn; 
đồng thời, tạo không khí phấn khởi và tiếp thêm động lực cho người dân trồng, tiêu thụ các 
sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

Trong những ngày cuối tháng 8 này, nếu có dịp về với “đất na” Mai Sơn, bạn sẽ được 
những người nông dân chất phác, hiền lành, hai sương một nắng mời vào vườn nếm thử 
những trái na ngọt dịu, cùi dày cho thỏa thích. Tại những vườn na mát xanh và trĩu quả, bạn 
sẽ tận hưởng được hết hương vị ngọt ngào của na Mai Sơn cùng tình đất, tình người nơi 
đây.   
 

10. Nguyễn Cường. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU “NA MAI SƠN” / Nguyễn Cường // 

Đại đoàn kết.- Ngày 27/8/2018.- Số 239.- Tr.3. 
 

Ngày 25/8, UBND huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu chứng 

nhận “Na Mai Sơn” và Ngày hội nông sản năm 2018. Đây là dấu ấn quan trọng đối với 

những người trồng na ở Mai Sơn bởi sản phẩm na Mai Sơn đã khẳng định được thương hiệu 

và nâng cao sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường. 

Phó chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Vũ Tiến Đĩnh cho biết, việc tổ chức sự kiện công 

bố nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn” và ngày hội nông sản năm 2018 nhằm giới thiệu 

tiềm năng, thế mạnh, quảng bá sản phẩm na và các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao của địa 
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phương tới người tiêu dùng, các nhà đầu tư cũng như du khách. Đồng thời, qua sự kiện tạo 

cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ nông dân của huyện hợp tác với các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm 

ổn định và tăng thu nhập cho người dân. 

Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn” và Ngày hội nông sản năm 2018 đã 
thu hút 35 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện Mai 
Sơn và các huyện, thành phố trong tỉnh Sơn La tham gia; trong đó, 15 gian hàng trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm na Mai Sơn của các hợp tác xã, hộ gia đình trong vùng trồng na sản xuất 
bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, sản xuất theo quy trình VietGAP. 

Ông Lê Xuân Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thanh Sơn, xã Cò Nòi 
(Mai Sơn) cho biết, trong tổng số hàng trăm héc ta trồng na của hợp tác xã có hơn 33ha được 
sản xuất theo quy trình VietGAP. Đặc biệt, từ năm 2016, hợp tác xã đã xây dựng được 
thương hiệu cho sản phẩm na Thanh Sơn. Vì vậy, sản phẩm na của hợp tác xã xuất bán ra thị 
trường đều được dán tem thương hiệu na Thanh Sơn. Việc này giúp hợp tác xã tạo được uy 
tín cho sản phẩm na, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho thành viên. “Lễ 
công bố nhãn hiệu chứng nhận Na Mai Sơn” và Ngày hội nông sản là cơ hội tốt để chúng tôi 
giới thiệu sản phẩm na tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh” - ông Lê Xuân Hòa nói. 

Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Trần Đắc Thắng thông tin, từ năm 2004, cây na bắt 
đầu phát triển mạnh trên địa bàn huyện Mai Sơn và được khẳng định là loại cây ăn quả thích 
hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Sản phẩm quả na Mai Sơn mang đặc 
điểm đặc trưng là vỏ mềm, màu xanh, thịt màu trắng lại ít hạt, vị ngọt sắc, mùi thơm đặc 
biệt, mà không phải địa phương nào cũng có, được rất nhiều người dùng trong nước ưa 
chuộng; đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ gia đình trồng na có thu nhập hàng trăm triệu 
đồng mỗi năm. 

Để phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, Huyện ủy, UBND huyện Mai Sơn đã tập trung 
tuyên truyền vận động thành lập các hợp tác xã trồng na, thực hiện có hiệu quả các chính 
sách hỗ trợ đối với hợp tác xã về vốn, khoa học kỹ thuật, kiểm định chất lượng và xây dựng 
thương hiệu. Hiện nay, huyện Mai Sơn đang chính vụ thu hoạch na với tổng diện tích trên 
200ha. Đây là thời điểm mà những người trồng na mong chờ nhất trong năm để gặt hái thành 
quả lao động sản xuất của mình. Đặc biệt và vui mừng hơn nữa, sản phẩm na Mai Sơn đã 
được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực, cố gắng 
của những người trồng na trong toàn huyện, là niềm tự hào của người Mai Sơn. 

Trong dịp công bố nhãn hiệu chứng nhận “Na Mai Sơn” và Ngày hội nông sản năm 
2018 còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: Tổ chức thi các gian hàng trưng 
bày giới thiệu sản phẩm na; thi trò chơi truyền thống, thể thao dân tộc... 
 

11. Hà Hoàng. ĐƯA CHANH LEO LÊN NÚI, THU NHẬP CŨNG TĂNG THEO / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/8/2018.- Số 205.- Tr.11. 
 

Từ khi “bén duyên” với các triền núi đất, cây chanh leo được đồng bào gọi là 
“ngọc xanh”. Chị Hoàng Thị Diên (dân tộc Thái, ở bản Phát, xã Chiềng Mung, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trồng 1,7ha chanh leo, mỗi năm lãi gần nửa tỷ đồng. 

Chị Diên cho biết: “Nhận thấy quả chanh leo trên thị trường đang trên đà giá cao, có 
thể đem lại lợi nhuận kinh tế lớn, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn anh em họ hàng thầu 
1,7ha đất triền núi của người dân trong bản để chuyển sang trồng 1.200 gốc chanh leo giống 
Đài Loan. Tôi mua dây thép và vật liệu về làm giàn xong rồi mới mua cây giống ở Viện 
Khoa học về trồng. Chỉ sau 4 tháng chăm sóc, vườn chanh leo bắt đầu cho lứa quả đầu tiên”. 

Theo chị Diên muốn chanh leo phát triển tốt và sai quả, khi trồng cần phải bón phân 
chuồng hoai mục và tưới nước đều đặn. Đến thời điểm cây leo lên giàn phải phun thuốc sinh 
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học lên gốc và lá, để phòng tránh cho cây bị nhiễm các loại bệnh nấm dầu và bệnh thối quả. 
Sau đó, tiến hành cắt tỉa giúp chanh leo ra nhiều lộc hơn, lộc càng nhiều thì chanh leo càng 
có điều kiện đâm hoa kết trái nhiều hơn. 

Để đảm bảo nước tưới tiêu cho cây chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, chị Diên 
đã đầu tư vốn khoan giếng, mua máy bơm, xây bể chứa để cấp nước sạch cho toàn bộ diện 
tích trồng chanh. Chính vì vậy mà vườn cây của gia đình chị luôn xanh tốt và cho nhiều quả 
đẹp. 

Chị Diên chia sẻ: “Từ thời điểm gia đình tôi thầu đất trồng chanh leo, cuộc sống của 
gia đình đã chuyển sang trang mới, đời sống kinh tế dư dả hơn. Hiện chanh leo trên thị 
trường đang được rất nhiều thương lái tìm mua nên sản phẩm của gia đình tôi luôn ổn định 
và bán được giá cao. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi năm tôi lãi gần 500 triệu đồng. Tôi 
dự định thời gian tới, tiếp tục thầu thêm đất của người dân trong bản để tăng sản lượng 
chanh leo cung cấp ra thị trường nâng cao hiệu quả kinh tế hơn nữa”. 

Được biết, hiện nay, chanh leo được chị Diên bán tại vườn 2 với giá từ 22.000 - 
25.0005.000 đồng/kg. 

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Loan - Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Mung 
cho biết, thời gian qua, xã đã tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi 
cho các bản, tiểu khu, giúp bà con nắm chắc được những kỹ năng cơ bản trong phát triển mô 
hình trồng trọt. Qua đó tăng nguồn thu nhập trên diện tích đất canh tác, chế biến và bảo quản 
sau thu hoạch. “Riêng 1,7ha vườn chanh leo của gia đình chị Hoàng Thị Diên là mô hình rất 
hay và mang lại lợi nhuận kinh tế cao, có thể nói chị Diên là một tấm gương tiêu biểu cho bà 
con nông dân trong xã học tập. Thời gian tới chúng tôi sẽ vận động, tuyên truyền người dân 
học tập theo mô hình phát triển kinh tế của chị Diên, giúp bà con làm giàu và phát triển kinh 
tế tại địa phương” - bà Loan nói.  

“Chanh leo đang bán rất tốt. Hiện trồng chanh leo đang là mô hình làm giàu ở nông 
thôn chúng tôi” - Chị Hoàng Thị Diên. 
 

12. Đức Tuấn. TÍN HIỆU VUI Ở VÙNG LŨ MƯỜNG LA / Đức Tuấn // Nhân dân.- 
Ngày 30/8/2018.- Tr.3. 
 

Tròn một năm sau trận lũ quét khủng khiếp xảy ra tại xã Nậm Păm, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La, hôm nay mảnh đất này đã thật sự hồi sinh. Có được kết quả 
đó là nhờ sự quan tâm, chia sẻ của đồng bào cả nước, sự hỗ trợ của Trung ương và 
tỉnh, nhưng hơn hết là những nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 
huyện Mường La. 

TINH THẦN VƯỢT LŨ 

Thật khó quên trận mưa lũ lịch sử xảy ra đêm 2/8, rạng sáng 3/8/2017 tại xã Nậm 
Păm, huyện Mường La. Lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của 15 người, chín trong số 11 bản bị 
ảnh hưởng nặng nề, trong đó năm bản gần như bị xóa sổ hoàn toàn, 179 ngôi nhà bị lũ cuốn 
trôi, 245 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 705 tỷ đồng. Lũ quét đã đẩy cuộc 
sống của hàng trăm người dân Mường La lâm vào cảnh màn trời chiếu đất… 

Trước sự cố thiên tai chưa từng có, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và Huyện 
ủy Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc ứng 
cứu người bị nạn, đề ra các giải pháp khắc phục hậu quả. Bí thư Huyện ủy Mường La 
Nguyễn Thành Công cho biết: Những hình ảnh về trận mưa lũ khủng khiếp ở Mường La 
được truyền đi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng bào cả nước. Trong những ngày 
khắc phục hậu quả mưa lũ, hơn 1.600 đoàn cứu trợ từ khắp các tỉnh, thành phố, địa phương 
đến với Mường La. Trong một thời gian ngắn, các tổ chức, cá nhân đã vận động, quyên góp 
ủng hộ hơn 40,358 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền, hàng cứu trợ đã được huyện Mường La tiếp 
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nhận, quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích. Có thể nói, đợt cứu 
trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở Mường La vừa qua là hành trình của những tấm lòng nhân 
ái, ấm áp tình người. 

Trong những ngày khắc phục hậu quả trận lũ, trụ sở huyện ủy, UBND huyện gần như 
đóng cửa. Huyện đã bố trí văn phòng xuống sát chân cầu Nậm Păm để thuận tiện cho công 
tác điều hành. Ban tiếp nhận hàng cứu trợ được thành lập đã xây dựng kế hoạch, phân công 
công việc cụ thể, đưa hàng cứu trợ đến từng bản, từng gia đình trong vùng lũ. Toàn huyện đã 
huy động gần 3.000 người, với gần 72 nghìn ngày công lao động ròng rã trong ba tháng tập 
trung giúp bà con dọn dẹp, tháo dỡ nhà cửa, di chuyển vật liệu, tham gia xây dựng các điểm 
tái định cư mới… Tỉnh Sơn La đã trích quỹ dự phòng 130 tỷ đồng, cùng sự hỗ trợ từ Trung 
ương 95 tỷ đồng giúp huyện khắc phục hậu quả. Ðến nay, nhiều công trình đã hoàn thành 
đưa vào sử dụng, phần gia cố cầu Nậm Păm đã xong, tỉnh lộ 109 Nậm Păm - Ngọc Chiến đạt 
95% khối lượng, dự án kè suối, thanh thải làm sạch dòng suối đang được triển khai. Dự án 
bố trí, sắp xếp lại sáu điểm dân cư đã hoàn thành các công trình phụ trợ. Ðời sống người dân 
vùng lũ đã dần ổn định. Bộ Công an ủng hộ xây dựng 11 phòng học lắp ghép, sáu phòng ở 
bán trú, cùng trang thiết bị dạy học, cặp sách cho hơn 1.100 học sinh ở Nậm Păm kịp khai 
giảng năm học mới 2017 - 2018. 

Trong câu chuyện về tinh thần vượt lũ, hôm nay trở lại Mường La chúng tôi biết thêm 
những thông tin mới. Những hình ảnh xúc động về gương cán bộ, đảng viên băng mình cứu 
dân. Trưởng bản Hua Nậm, đảng viên trẻ Là Văn Biên, khi cơn lũ tràn về trong đêm, tay 
cầm loa đến từng nhà thúc giục mọi người chạy lên núi. Lúc anh quay trở lại, ngôi nhà của 
mình đã bị nước lũ cuốn trôi. Người dân trong bản an toàn, không ai bị nước cuốn trôi. Mọi 
người vẫn bảo, nếu không có tiếng loa của trưởng bản thì số phận của nhiều người dân 
không biết sẽ thế nào. Bản Hốc có 105 hộ thì 59 hộ bị lũ cuốn trôi nhà, ba người chết và mất 
tích, nhiều người mất sạch nhà cửa, tài sản. Gia đình Bí thư Ðảng ủy xã Quàng Văn Loa đã 
đón 30 người đến ở tạm, mở bồ thóc, giã gạo nấu cơm đùm bọc bà con trong những ngày lũ. 
Những bữa cơm thấm đẫm tình đồng chí, nghĩa đồng bào trong cơn hoạn nạn. 

ƯƠM MẦM HY VỌNG 

Trong chuyến công tác mới đây của Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đến 
huyện Mường La, nhân dân bản Hua Nậm đã mang biếu một quả bưởi da xanh. Quả bưởi đó 
là kết quả sau một năm thực hiện chương trình trồng cây ăn quả trên đất dốc. Tìm hiểu câu 
chuyện, chúng tôi được biết, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn của người dân xã Nậm Păm bị lũ 
tàn phá nặng nề. Lúc đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc khắc phục hậu quả sẽ rất tốn kém, phải 
tìm phương án di chuyển toàn bộ người dân ra khỏi vùng lũ. Nhưng hầu hết người dân vẫn 
mong muốn được ở lại quê cũ. Ðể có quyết định chính xác việc đi hay ở, tỉnh Sơn La đã mời 
các giáo sư, chuyên gia đầu ngành khảo sát, đánh giá lại địa chất toàn bộ lưu vực suối Nậm 
Păm. Khi đã có đủ căn cứ dữ liệu khoa học, huyện Mường La đề xuất phương án sắp xếp lại 
các khu dân cư, xây dựng sáu điểm tái định cư mới. Cùng với đó, huyện tập trung khắc phục 
hậu quả mưa lũ, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chương trình trồng cây ăn quả. 
Ðây là chủ trương lớn của tỉnh nhằm xác định giúp nhân dân vùng lũ có cuộc sống ổn định 
lâu dài. 

Ngay sau khi cơn lũ đi qua, chính quyền và đồng bào Mường La bắt tay ngay vào 
triển khai chương trình trồng cây ăn quả. Ðến giữa tháng 9/2017, tức là sau trận lũ hơn một 
tháng, toàn bộ 147ha cây ăn quả, với 62 nghìn đầu cây các loại, gồm: Nhãn, xoài, bưởi, 
chanh leo, sơn tra đã trồng xong, bắt đầu bén rễ xanh cây. Ðồng chí Trưởng phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường La Nguyễn Văn Tâm chia sẻ: Ðội ngũ cán bộ 
chuyên môn của huyện đã nỗ lực khảo sát địa hình, nghiên cứu chất đất để tìm các loại cây 
thích ứng. Chương trình cũng ứng dụng kỹ thuật mới, quy trình trồng cây dùng giống ghép 
lưu vườn từ hai đến ba năm; đồng thời, cử cán bộ nông nghiệp sát cánh cùng người dân 
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chăm sóc, bảo vệ cho đến khi thu hoạch. Ðồng chí Tâm đưa chúng tôi đến thăm khu trồng 
5ha bưởi da xanh ở bản Huổi Liếng. Tại khu đồi Huổi Uông cách đường 109 khoảng 1,5km, 
những cây bưởi da xanh đã lên xanh tốt. Theo tính toán, trước kia trồng lúa chỉ cho thu nhập 
10 triệu đồng/ha thì nay trồng cây ăn quả có thể thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/ha. Ðể 
có được thành công bước đầu này, huyện Mường La đã thực hiện tuyên truyền, vận động 
người dân hiến đất thực hiện chương trình. Tính đến nay người dân trong xã Nậm Păm đã 
hiến 60,75ha đất, không nhận đền bù. Trong đó, có 95 gia đình đảng viên làm nòng cốt ở tám 
bản đã đi đầu. 

Trải qua trận lũ lịch sử, người dân Mường La đang đứng dậy với quyết tâm vượt qua 
đói nghèo. Chương trình phát triển cây ăn quả trên đất dốc đang thật sự làm thay đổi cách 
nghĩ, cách làm của người dân. Ðây là những tín hiệu vui giúp bà con vùng lũ huyện Mường 
La có được cuộc sống bền vững, gắn bó hài hòa với thiên nhiên. 
 

13. Vũ Hải. CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC SƠN LA: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG 
TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC MỚI / Vũ Hải // Lao động.- Ngày 30/8/2018.- Số 201.- 
Tr.5. 
 

Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn 
năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trong năm học, công 
đoàn ngành làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đội ngũ nhà giáo, người lao động. 
Ngoài ra, công đoàn ngành hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho đoàn viên khó khăn, mắc bệnh hiểm 
nghèo và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng bị thiên tai. Trước kết quả đạt được, 
Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng bằng khen cho 6 tập thể, 
27 cá nhân. Năm học 2018 - 2019, Công đoàn ngành Giáo dục các cấp phối hợp với chuyên 
môn đồng cấp tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, nêu cao vai trò của tổ chức công đoàn 
trong việc giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học. 

 

14. Đức Tuấn. NÔNG SẢN SƠN LA RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ / Đức Tuấn // Thời 
nay.- Ngày 30/8/2018.- Số 900.- Tr.16. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi nằm trong vùng địa lý được thiên nhiên ưu đãi, có khí 
hậu trong lành, đất đai màu mỡ, các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc như: Chè, cà phê, 
bò sữa, mía đường, rau, hoa… Năm 2018, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đã 
xuất khẩu vào thị trường: Australia, Mỹ, Trung Đông, Trung Quốc… Kết quả đó làm 
ngỡ ngàng nhiều người, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. 

TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ 

Từ trước đến nay chỉ có mặt hàng cà phê arabica Sơn La với chất lượng đặc sắc đã 
được các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Cà phê Việt Nam thu mua, chế biến, xuất khẩu. Năm 
2017, lần đầu tỉnh Sơn La trực tiếp xuất khẩu 3,5 tấn xoài tượng da xanh vào thị trường 
Australia. 

Bước mở đầu ấy tạo đà để năm 2018, Sơn La xuất khẩu 11 loại sản phẩm nông sản 
khác, với trị giá vượt con số 100 triệu USD. Đây là một trong ba chỉ tiêu hoàn thành trước 
thời hạn mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

Chia sẻ kết quả này, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, nhiều năm nay 
Sơn La vẫn loay hoay làm nông nghiệp kiểu cũ, nông sản chưa có sự khác biệt, sản xuất mà 
quên mất thị trường. Chỉ đến khi lãnh đạo và người dân có cùng một suy nghĩ, sản xuất phải 
gắn với thị trường, đặc biệt quan tâm đầu ra, vấn đề tiêu thụ thì Sơn La mới xác định rõ được 
hướng đi. Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Sơn La 
đã đề ra giải pháp ứng dụng khoa học - công nghệ cao, tạo bước đột phá mới trong sản xuất 
nông nghiệp. Ba năm qua, Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp người dân ghép giống 
mới, cải tạo vườn tạp, chuyển hướng từ cây nông nghiệp đơn thuần giá trị thấp sang các loại 
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cây ăn quả giá trị kinh tế cao. Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 
37/NQ-HĐND về thực hiện đề án phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Chủ trương đó giúp tái 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hàng chục nghìn ha lúa nương, ngô năng suất thấp đang được 
bà con nông dân chuyển đổi sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, phù hợp vùng địa lý quy 
hoạch của tỉnh. 

Tính toán bài toán sản xuất nông nghiệp “sạch”, phát triển bền vững, có sức cạnh 
tranh trên thị trường, ba năm qua Sơn La đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi học hỏi kinh 
nghiệm các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Thực hiện ký kết hợp tác với thành 
phố Hà Nội và nhiều tập đoàn kinh tế lớn nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp. Riêng năm 2017, tại Hội nghị thu hút đầu tư tổ chức tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La đã trao giấy phép đầu tư cho 17 dự án lớn, với tổng kinh phí hơn 14.900 tỷ đồng. Tiến 
hành xây dựng sáu nhà máy chế biến hoa quả, nước uống giải khát công nghệ cao, chế biến 
rau quả xuất khẩu, trong đó, một nhà máy có mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Tại Hội nghị, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương Sơn La có bước đi, cách làm mới đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, sự chuyển mình đáng ghi nhận trong lĩnh vực 
nông nghiệp công nghệ cao, tạo được làn sóng hấp dẫn đầu tư vào nông nghiệp. Nhiều nhà 
đầu tư bước đầu đã thành công tại Sơn La, như: Tập đoàn VinGroup, Tập đoàn TH, Tập 
đoàn IC Food… 

Để có những “cú huých” mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp, Sơn La đã 
triển khai một chương trình quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm khá rầm rộ. Năm 2017, 
tỉnh đã chi 11 tỷ đồng cho công tác quảng bá xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại. 
Hiện đã có chín sản phẩm mang địa danh của tỉnh được cấp bằng bảo hộ, như: Chè Shan 
tuyết Mộc Châu, xoài tròn Yên Châu, cà phê Sơn La, cam Phù Yên; cấp nhãn hiệu tập thể 
cho hai sản phẩm: Mật ong Sơn La và chè Tà Xùa; cấp nhãn hiệu chứng nhận cho ba sản 
phẩm: Chè Ô long Mộc Châu, rau an toàn Mộc Châu và nhãn Sông Mã. Trong năm 2018, sẽ 
có tám sản phẩm nông sản tiếp tục xây dựng thương hiệu, chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Đặc 
biệt, tổ chức chín chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ xuất khẩu các nông 
sản gắn với văn hóa, du lịch. Đáng chú ý, với hoạt động xúc tiến thương mại tại Bằng 
Tường, Quảng Tây (Trung Quốc), Sơn La đã ký kết bán được 1.400 tấn nhãn, 2.100 tấn xoài. 
Sự kiện cuối cùng là Hội nghị xúc tiến xuất khẩu và Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu 
tỉnh Sơn La năm 2018 sẽ được tổ chức trong Tuần Văn hóa tại Mộc Châu, nhân dịp Quốc 
khánh 2/9 năm nay. 

HƯỚNG ĐẾN XUẤT KHẨU 

Chưa bao giờ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp ở Sơn La lại 
sôi động như hiện nay. Theo thời vụ, lần lượt các sản phẩm hoa quả phong phú về chủng 
loại, cho thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 12 được bố trí, sắp xếp tham gia chương trình xuất 
khẩu của tỉnh. Cho đến nay sau tám tháng, Sơn La đã có 11 sản phẩm xuất khẩu sang các thị 
trường: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… đạt giá trị 83 triệu USD. 

Đây là năm Sơn La tổ chức thu mua xuất khẩu xoài với khối lượng lớn. Diện tích xoài 
của Sơn La hiện đạt hơn 9.000ha, sản lượng đạt 25.000 tấn, tăng 14.000 tấn so năm 2017. 
Đáng chú ý, giống xoài Đài Loan GL3, GL4, xoài Thái được tỉnh hỗ trợ mắt ghép phát triển 
nhanh ở xã Chiềng Hắc, Sập Vạt, Tú Nang (Yên Châu), Mường Bú, Tạ Bú (Mường La). 
Xoài ghép quả to, thơm, ngon, đều nặng từ 1,2 đến 1,5 kg/quả. Kết thúc vụ xoài năm 2018, 
Sơn La đã xuất khẩu vào thị trường Australia 9,8 tấn, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất 
(UAE) 33 tấn, Nhật Bản 50 tấn, Trung Quốc 2.100 tấn. Sản phẩm xoài của Sơn La năm nay 
đạt cả ba yêu cầu: Được mùa, năng suất cao, giá cả ổn định, thu nhập của người dân nâng 
cao rõ rệt. Bình quân 1ha thu nhập đạt 150 đến 300 triệu đồng. Nhiều gia đình nông dân 
trước kia trồng ngô chỉ thu 10 - 12 triệu đồng/ha thì nay với cây xoài đã cho thu nhập gấp 10 
lần. 
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Khi xuất khẩu xoài chưa kết thúc thì mùa nhãn lại đến. Với diện tích cây nhãn toàn 
tỉnh đạt 11.700ha, sản lượng khoảng 62.000 tấn, Sơn La đang dẫn đầu cả nước về diện tích, 
sản lượng nhãn. Trong đó, Sông Mã là nơi có diện tích tập trung hơn 6.000 ha, với 34.000 hộ 
dân trồng nhãn, 34 hợp tác xã trồng nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2017, sản phẩm 
nhãn Sông Mã đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận thương hiệu: “Nhãn Sông 
Mã”. Vừa qua, huyện Sông Mã tổ chức thành công Ngày hội nhãn Sông Mã. Tại đây nhiều 
hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối sản xuất và tiêu thụ đã diễn ra rất sôi động, 
từ Hà Nội, các tỉnh đồng bằng đến thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, thu mua đóng gói 
xuất sang Trung Quốc, UAE với con số đạt khoảng 6.500 tấn, trị giá 7,3 triệu USD. Cùng 
với hai sản phẩm xoài và nhãn, Sơn La còn tham gia xuất khẩu các sản phẩm nông sản khác 
sang thị trường các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, EU, gồm: 27.500 tấn cà phê, 500 tấn 
chanh leo, 2.200 tấn chuối, 25.000 tấn tinh bột sắn, 50 tấn thanh long ruột đỏ, 700 tấn rau 
quả… 

Tại cuộc gặp mặt các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu của tỉnh Sơn La, đại diện 
Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao và Công ty Cổ phần thương mại và xuất 
khẩu GreenPath đánh giá rất cao chất lượng các sản phẩm nông sản Sơn La. Các đơn vị này 
cam kết với tỉnh Sơn La xây dựng vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân quy trình sản xuất, 
sớm xây dựng nhà máy bảo quản, chế biến. Để giữ thương hiệu nông sản Sơn La, ngoài yếu 
tố thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP thì kỹ 
thuật thu hái, bảo quản cũng rất quan trọng. Tỉnh Sơn La đã tạo được môi trường giúp doanh 
nghiệp đồng hành cùng nông dân, cùng chia sẻ lợi ích. Mối quan hệ Nhà nước, doanh 
nghiệp, người sản xuất đang định hình trong câu chuyện sản xuất, tiêu thụ nông sản ở Sơn 
La. 

Với nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp 
ở Sơn La đang mang lại những hiệu quả kinh tế rõ rệt. Câu chuyện xuất khẩu, còn gọi là 
mang hàng ra chợ quốc tế của Sơn La không những mang lại nguồn lợi cho người nông dân, 
mà còn giúp chính họ thay đổi suy nghĩ về sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường hiện 
nay. 
 

15. PV. BẮT QUẢ TANG 2 ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP 18 BÁNH 
HEROIN / PV // Dân tộc và phát triển.- Ngày 31/8/2018.- Số 70.- Tr.10. 
 

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối 
hợp với Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm 
về ma túy (Bộ Công an) và một số đơn vị khác phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối 
tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

2 đối tượng bị bắt gồm Tráng Láo Sự (18 tuổi) và Tráng A Chống (21 tuổi) là anh em 
ruột cùng trú tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu 
giữ gồm: 18 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác có liên 
quan. 

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông ở khu vực 
biên giới thuê mang heroin đi bán, nếu trót lọt sẽ trả công 2 triệu đồng/bánh, tuy nhiên đang 
trên đường mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang được 
tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 

16. Phạm Quỳnh. THĂM TRANG TRẠI DÂU TÂY BÊN RỪNG THÔNG BẢN ÁNG / 
Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 9/2018.- Số 33.- Tr.46. 
 

Nằm dưới tán thông cổ thụ vi vu gió thổi, sát bên những luống dâu tây là điểm 
dừng chân phục vụ du khách nghỉ ngơi, giải trí sau khi thăm quan, trải nghiệm; hòa 
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cùng thiên nhiên mơ màng thưởng thức vị ngọt mát của sinh tố dâu tây, vị ngậy thơm 
của bánh dâu mới ra lò… giữa không gian trong vắt của cao nguyên Mộc Châu. 

CHỦ  NHÂN LÀ NHỮNG CHÀNG TRAI MỚI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, TUỔI ĐỜI CÒN RẤT 
TRẺ 

Trang trại dâu tây Chimi trở thành điểm đến ấn tượng ở thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La, không chỉ bởi là địa chỉ tiên phong trong huyện trồng dâu tây quy mô lớn, mà còn bởi 
trang trại nằm bên rừng thông bản Áng xinh đẹp và đặc biệt chủ nhân lại là những chàng trai 
vừa mới tốt nghiệp đại học, tuổi đời còn rất trẻ. 

Đó là, Vũ Văn Lực, sinh năm 1990 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc 
dân; Nguyễn Công Toàn, sinh năm 1991 tại Hải Dương, tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I; 
Đào Trọng Hùng, sinh năm 1992 tại Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân; duy 
chỉ có Lương Văn Nam (quê ở Ninh Bình) lớn tuổi nhất (39 tuổi) và cũng là nông dân chính 
hiệu. 

Điểm chung của cả bốn người là đều ở miền xuôi nhưng đã táo bạo lên rừng hùn vốn 
khởi nghiệp, dám đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chứa nhiều rủi ro và dám trồng trọt thứ 
quả còn nhiều xa lạ, mới mẻ với thị trường tiêu dùng trong nước. 

Theo Vũ Văn Lực (người đầu tiên khởi xướng mô hình trang trại dâu tây), ý tưởng 
được ấp ủ từ khoảng giữa năm 2013 nhưng đến tháng 5/2015 trang trại dâu tây mới được 
triển khai thực hiện. Ban đầu là 0,2ha, năm sau trồng thêm 0,9ha, năm thứ 3 mở rộng thêm 
2,4ha đưa tổng diện tích trang trại dâu tây Chimi lên 3,5ha. 

Trước năm 2017, trang trại dâu tây Chimi hướng tới các hoạt động kinh doanh phục 
vụ du khách thăm quan trải nghiệm và hái quả là chính; kể từ tháng 1/2017 và đặc biệt khi 
thành lập Công ty Cổ phần Chimi Việt Nam (tháng 8/2017), trang trại được đầu tư rõ rệt về 
diện tích, công nghệ hiện đại vào sản xuất, mở rộng sang sản xuất mứt dâu, kẹo dâu, bánh 
dâu, nước dâu tươi… phục vụ du khách thăm quan, du lịch cũng như xuất bán quả tươi về 
các chuỗi siêu thị. 

ĐẦU TƯ NHÀ LƯỚI VÀ TRỒNG THỦY CANH TRÊN GIÁ THỂ 

Hiện nay, toàn bộ diện tích trang trại (3,5ha) đều được lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ 
giọt. Ngoài ra, để cây trồng sinh trưởng tốt và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, những ông chủ trẻ 
đã mạnh dạn đầu tư nhà lưới rộng 3.500m2 trị giá 01 tỷ đồng; trong đó, có 1.750m2 (chiếm 
50% diện tích nhà lưới) được nâng cấp trồng dâu tây thủy canh trên giá thể. 

Đào Trọng Hùng (một trong bốn cổ đông sáng lập công ty) cho biết, thời gian quả dâu 
cho thu hoạch từ tháng 11 năm trước cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 năm sau; trong thời 
gian này ngày nào cũng cho thu hái quả chín, ngày cao điểm hái được 4 đến 5 tạ quả; sản 
lượng quả đạt 10 tấn/ha, giá xuất bán 350.000 đồng/kg. Vào những ngày cuối tuần, hàng 
trăm du khách từ các nơi kéo về trang trại; cả những đôi uyên ương cũng tìm đến để chụp 
ảnh và trải nghiệm - ông chủ trẻ sinh năm 1992 vui vẻ nói tiếp. 

Nằm dưới tán thông cổ thụ vi vu gió thổi, sát bên những luống dâu tây là điểm dừng 
chân phục vụ du khách nghỉ ngơi, giải trí sau khi thăm quan, trải nghiệm; hòa cùng thiên 
nhiên mơ màng thưởng thức vị ngọt mát của sinh tố dâu tây, vị ngậy thơm của bánh dâu mới 
ra lò… giữa không gian trong vắt của cao nguyên Mộc Châu. 

Mải mê ngắm nhìn và trầm trồ thích thú, nên chưa kịp hỏi thăm Hùng về hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, nhưng cứ nhìn quy mô trang trại bề thế, 30 người lao động đang hăng hái 
làm việc, cùng phong thái lịch lãm và nụ cười tươi tắn của Hùng, chúng tôi tin rằng trang trại 
dâu tây Chimi của những chàng trai trẻ đang đi đúng hướng với triển vọng lạc quan. 

Được biết, những sản phẩm của trang trại dâu tây Chimi đã được giới thiệu tới đông 
đảo công chúng trong Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La vào dịp 26/3/2018 do Tỉnh 
đoàn tổ chức; đồng thời những chàng trai trẻ của trang trại dâu tây Chimi cũng đã hăng hái 
đăng ký tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ I năm 2018 do Tỉnh đoàn 
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Sơn La phát động. Đặc biệt, mô hình trang trại dâu tây Chimi còn được nhận xét là mô hình 
thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của huyện Mộc Châu và trong cả tỉnh Sơn La - anh Vàng A 
Lả (Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La) chia sẻ. 
 

17. Trần Thắng. HUYỆN MAI SƠN TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH VỚI NGƯỜI CÓ 
CÔNG / Trần Thắng // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 01 - 15/9/2018.- Số 582.- 
Tr.15-16. 
 

Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, 
hàng nghìn người con ưu tú của huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã lên đường chiến đấu, 
trong đó nhiều người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Toàn huyện có 
6.028 người có công với cách mạng, trong đó có 475 người có công và thân nhân của họ 
được hưởng chế độ hàng tháng, gồm các đối tượng: Cán bộ lão thành cách mạng, cán 
bộ tiền khởi nghĩa; 252 thương, bệnh binh; 95 thân nhân liệt sỹ, 79 người hoạt động 
kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; còn 
lại là người phục vụ thương binh, bệnh binh, quân nhân theo Quyết định 142/2008/QĐ-
TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và thân nhân người có công hưởng tuất hàng tháng. 

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhiều năm qua, 
cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân huyện Mai Sơn luôn nỗ lực cố 
gắng, khắc phục khó khăn thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng bằng 
những việc làm cụ thể và thiết thực. Các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt 
sỹ và giúp đỡ người có công với cách mạng làm nhà ở, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình đã 
phần nào giảm bớt những mất mát, đau thương và làm ấm lòng thân nhân những người đã hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Lao động - Thương 
binh Xã hội Mai Sơn cho biết: Những năm qua, cùng với việc triển khai đầy đủ, kịp thời chế 
độ ưu đãi với người có công, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương còn lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân 
không ngừng nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống cách mạng, sự hy sinh, cống 
hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 
Đặc biệt, công tác quản lý đối tượng, theo dõi cập nhật và chi trả được đơn vị thực hiện đảm 
bảo đúng, đủ chế độ quy định về trợ cấp hàng tháng cũng như trợ cấp một lần. Phong trào 
xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công bằng 
nhiều hoạt động hỗ trợ người có công cũng được gắn với các chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội, nâng cao mức sống của người có công và thân nhân của họ bằng hoặc cao hơn so 
với mức trung bình của người dân nơi cư trú. 

Chỉ tính trong 5 năm gần đây, toàn huyện thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 
28.800 lượt người với số tiền trên 43,3 tỷ đồng; điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho 1.638 lượt 
người có công hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 226 triệu đồng đảm bảo theo đúng 
quy định; thanh toán truy lĩnh tiền điều chỉnh chênh lệch cho 1.611 lượt đối tượng với số tiền 
gần 623 triệu đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng, trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 1.469 
lượt người, với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; đối chiếu xác nhận cấp 4.612 lượt thẻ bảo hiểm y tế; 
thanh toán đầy đủ các chế độ như: Ưu đãi giáo dục, đào tạo, mai táng phí và trợ cấp 1 lần 
cho 518 lượt thân nhân người có công với số tiền trên 4,5 tỷ đồng... Huyện cũng đã thẩm 
định, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh Xã hội Sơn La xem xét quyết định 
hưởng mới đối với 72 hồ sơ người có công, 32 thân nhân người có công với cách mạng 
hưởng hàng tháng; 748 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần các loại đối tượng, 351 hồ sơ mai 
táng phí và xác nhận theo thẩm quyền đối với 514 dân công hỏa tuyến; chi trả trợ cấp 1 lần 
cho 1.717 lượt người thờ cúng liệt sỹ, thanh niên xung phong... với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ 
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đồng. Đến nay, Mai Sơn đã giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng chế độ như thương binh theo 
Thông tư 09/2001/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội đối với các đối 
tượng dân quân du kích, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong. 

Ngoài ra, hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội cũng đã kịp thời tham 
mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình thương 
binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công nhân ngày lễ, tết, ngày Thương binh - 
Liệt sỹ 27/7... Trong 5 năm qua, huyện Mai Sơn thực hiện chuyển quà của Chủ tịch nước, 
của tỉnh Sơn La cho 13.038 lượt người có công với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng; đồng thời 
trích kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội huyện thăm tặng quà cho 1.483 lượt đối tượng với số 
tiền 477,9 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở Mai Sơn đã được nhân dân trong 
huyện tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức thể hiện tấm lòng tri ân người có 
công, nhất là vào các dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ và ngày lễ, tết. Trong đó, Phòng Lao 
động - Thương binh Xã hội huyện được giao là đơn vị nòng cốt vận động xây dựng Quỹ 
“Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện và chỉ đạo, đôn đốc xây dựng quỹ cấp xã; tham mưu cho 
UBND huyện ra công văn vận động các cơ quan đoàn thể, tổ chức cá nhân, các doanh 
nghiệp chung tay đóng góp xây dựng quỹ; đề xuất tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong 5 năm qua, huyện đã 
trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và ngân sách địa phương hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà bia 
cấp xã, nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục nghĩa trang liệt sỹ huyện; hỗ trợ làm sửa chữa 
nhà ở cho thương binh nặng với số tiền trên 1,3 tỷ đồng; vận động các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 100 triệu đồng cho 1 hộ thương 
binh hạng 4/4 và 1 hộ là người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương 
Kháng chiến. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận và chuyển trao 53 sổ tiết kiệm của các cơ quan, 
đơn vị trong và ngoài tỉnh tặng các gia đình người có công với cách mạng. 

Điển hình trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở Mai Sơn 
phải kể đến thị trấn Hát Lót, đây là 1 trong 2 đơn vị được đánh giá làm tốt công tác tri ân 
người có công với nước. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Trên địa 
bàn hiện có gần 2.000 gia đình thuộc diện người có công với cách mạng, trong đó 151 người 
có công hưởng trợ cấp hàng tháng, gồm 1 cán bộ lão thành cách mạng, 3 cán bộ tiền khởi 
nghĩa, 68 thương, bệnh binh, 33 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất hóa học, còn lại 
là gia đình hưởng tuất liệt sỹ, người tham gia kháng chiến chống Mỹ, người hoạt động kháng 
chiến bị địch bắt tù đày, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 
Hàng năm, các gia đình thuộc diện chính sách và người có công của thị trấn hưởng trên 2,4 
tỷ đồng các khoản trợ cấp, việc chi trả được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra sai sót. 

Thời gian qua, cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước cấp, thị trấn Hát Lót còn vận 
động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 
cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Trong 2 năm gần đây, thị trấn có 36 đối 
tượng được hỗ trợ 1,4 tỷ đồng xây dựng mới và sữa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trung bình mỗi năm, thị trấn tổ chức thăm hỏi, tặng quà các 
thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chất độc hóa 
học nhân các dịp lễ, tết với trị giá trên 200 triệu đồng... Đến nay, các gia đình chính sách trên 
địa bàn đều có mức sống từ trung bình trở lên, nhiều hộ có thu nhập khá như: Ông Điêu 
Chính Tun và ông Nguyễn Quốc Trịnh (Tiểu khu 9), ông Nguyễn Trọng Thọ (Tiểu khu 1)... 
với thu nhập bình quân hơn 130 triệu đồng. 

Hay ở xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn), công tác “Đền ơn đáp nghĩa” của xã, của bà 
con các bản đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc 
cũng được quan tâm chu đáo. Phó chủ tịch UBND xã Hoàng Thị Loan cho biết: Chiềng 
Mung có 57 gia đình và người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó 18 thương 
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binh, 28 gia đình liệt sỹ, còn lại là bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, 100% 
gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với cách mạng trên 
địa bàn đều có mức sống từ trung bình trở lên, không có hộ nào phải ở nhà tạm. Nhiều hộ đã 
có mức sống khá giàu, đơn cử như gia đình các thương binh: Vũ Văn Toản ở bản Phát, 
Nguyễn Văn Sợi ở bản Nong Phụ, bệnh binh Trần Đại Nghĩa ở thôn 4... 

Có thể ghi nhận, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở Mai Sơn là sự quan tâm chăm lo ổn 
định đời sống thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đã bảo đảm 4 ổn định: Ổn định 
thương tật, bệnh tật; ổn định về chính trị tư tưởng; ổn định về đời sống và ổn định về gia 
đình. Về định hướng trong công tác này, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Lao động 
- Thương binh Xã hội cho biết: Thời gian tới, Mai Sơn sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công. Thường 
xuyên chăm sóc, kiểm tra sức khỏe, điều trị kịp thời cho thương binh, bệnh binh khi ốm đau 
và thực hiện miễn giảm các loại thuế, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, ưu tiên giải quyết việc làm cho 
con của các đối tượng chính sách, người có công. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội 
hóa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, mở rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia 
đình liệt sỹ, người có công”; động viên các gia đình chính sách tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội, vươn lên bằng ý chí, nghị lực của bản thân, phát triển kinh tế, ổn định và nâng 
cao mức sống. Đồng thời, biểu dương những nhân tố điển hình mới là các thương, bệnh 
binh, gia đình liệt sỹ, người có công đã tự lực, tự cường vươn lên trong sản xuất kinh doanh, 
học tập, công tác, trở thành “Người công dân kiểu mẫu” và “Gia đình cách mạng gương 
mẫu”.  
 

18. Chí Tâm. SƠN LA: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG / 
Chí Tâm // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 01 - 15/9/2018.- Số 582.- Tr.13-14. 
 

Sơn La là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trải qua các cuộc kháng chiến, 
Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có nhiều đóng góp sức người, sức của cho 
sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống “Uống nước 
nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện 
chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng 
luôn được các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt. Trong đó, công tác hỗ trợ về nhà ở đã 
được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương 
xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, qua đó kịp thời động viên, giúp đỡ người có công 
và các gia đình chính sách vươn lên. 

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đang quản lý hơn 22.000 người có công, trong đó có 3.220 
người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng, gồm: 6 người hoạt động cách 
mạng trước ngày 01/1/1945, 15 cán bộ tiền khởi nghĩa, 2 mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh 
hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; gần 1.400 thương binh 
và người hưởng chính sách như thương binh, 414 bệnh binh, 308 người tham gia hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 22 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. 
Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 113 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” (hiện 2 mẹ còn sống đều được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời) và 
4.233 thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp. 

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người 
có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn 2013 - 2016, tỉnh Sơn La có 9.539 nhà trong diện 
hỗ trợ xây mới và sửa chữa (xây mới 3.561 nhà; sửa chữa, nâng cấp là 5.978 nhà), kinh phí 
hơn 263 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ 262 tỷ đồng, ngân sách địa phương 1,31 tỷ đồng). Theo 
Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 về phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với 
cách mạng về nhà ở của UBND tỉnh Sơn La, các đối tượng người có công sẽ được hỗ trợ 40 
triệu đồng/hộ xây mới nhà ở; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa, đảm bảo tiêu 
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chuẩn 3 cứng (cứng nền, khung - tường cứng và mái cứng), diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, 
có tuổi thọ 10 năm trở lên. Tính đến tháng 4/2018, sau khi rà soát lại đối tượng, thực trạng 
nhà ở của người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo 2 Đề án đã được UBND 
tỉnh phê duyệt (Quyết định 3080/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 và Quyết định 3084/QĐ-
UBND ngày 29/11/2017 về điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ nhà ở cho người có công), toàn tỉnh 
có 10.818 hộ cần được hỗ trợ (trong đó xây mới 3.714 nhà và sửa chữa 7.104 căn). 

Bà Lưu Hồ Loan, Trưởng phòng Người có công (Sở Lao động - Thương binh Xã hội 
Sơn La) cho biết: Để nâng cao chất lượng các chương trình hỗ trợ người có công với cách 
mạng về nhà ở, ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm cụ 
thể hóa việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy 
định của Quyết định số 22/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính 
phủ nhằm cải thiện chất lượng nhà ở, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 
thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, UBND tỉnh 
cũng yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tiến hành rà soát lại đối tượng, 
thực trạng nhà ở, phê duyệt và công khai danh sách người có công với cách mạng được hỗ 
trợ về nhà ở và cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện hỗ trợ xây mới/sửa chữa nhà ở cho người 
có công... nhằm hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở trong năm 2018. Trong quá trình triển 
khai, sở đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, phê duyệt danh sách các đối 
tượng thuộc diện được hỗ trợ; tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo báo cáo 
của UBND huyện gửi Sở Xây dựng và phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám 
sát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện đề án đảm bảo khách quan, công bằng. 

Trong ngôi nhà sàn còn bóng màu sơn mới, không giấu nổi niềm vui, ông Lường 
Ngọc Sinh, bản Nà Mạc 1, xã Gia Phù (huyện Phù Yên), tâm sự: Nhờ sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước và đặc biệt là chính quyền địa phương, mong ước được sống trong một căn nhà 
mới của gia đình tôi giờ đây đã thành hiện thực. Dựng được nhà mới, gia đình tôi mừng lắm, 
có chỗ đàng hoàng thờ cúng ông bà, tổ tiên. Ngôi nhà sàn này đối với tôi và cả gia đình là 
món quà vô cùng ý nghĩa, là niềm động viên lớn lao để có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, 
vươn lên trong cuộc sống. 

Mở chiếc hòm gỗ đã cũ đặt bên góc nhà, ông Lường Ngọc Sinh cẩn thận lật dở từng 
tờ giấy úa vàng, cũ kỹ, khoe với chúng tôi từ những tờ giấy khen, đến những tờ xác nhận trợ 
cấp khó khăn và các giấy mời ra trụ sở xã, huyện để gặp mặt nhận quà, chế độ của Nhà 
nước, địa phương trao tặng. Ông kể: Tháng 3/1979, nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở Phong 
Thổ (Lai Châu). Đến năm 1983, xuất ngũ và trở về địa phương, cuộc sống gia đình trông cả 
vào mấy thửa ruộng. Cũng bởi vậy mà ngôi nhà sàn cũ kỹ, liêu xiêu mãi mà gia đình vẫn 
chưa có đủ khả năng để sửa. Cuối tháng 3/2018, tôi ra trụ sở xã để ký biên bản cam kết xây 
dựng nhà được hỗ trợ theo Quyết định 22. Với số tiền 40 triệu đồng, gia đình tôi và người 
thân, bà con thôn xóm góp thêm tiền, vật liệu và ngày công để xây nhà mới. Nhờ vậy, mà 
căn nhà hoàn thành sớm hơn dự định, cả đời tôi chỉ mong có ngôi nhà kiên cố để tránh mưa, 
tránh nắng, thì giờ đã có căn nhà sàn khang trang như thế này. 

Về một số địa phương ở Sơn La, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của 
những gia đình, thân nhân người có công với cách mạng khi họ đang được ở trong ngôi nhà 
mới hoặc được sửa chữa khang trang, vững chắc theo Quyết định số 22/QĐ-TTg. Trong ngôi 
nhà sàn bằng gỗ cao ráo, thoáng mát, ông Lò Văn Pánh, người có công tại bản Nà Hát B, xã 
Mường Bám (huyện Thuận Châu), không giấu được niềm vui, cho biết: Ngôi nhà trước đây 
làm từ nhiều năm nay rồi, đã xuống cấp, xà bị mối mục... vào những ngày mưa, gió thường 
dột, ngập nước khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình gặp nhiều khó khăn. Được sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng với tiền tiết kiệm 
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của gia đình và sự giúp sức của bà con trong bản, gia đình đã làm lại nhà mới kiên cố hơn. Ở 
trong ngôi nhà mới, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, biết ơn Đảng, Nhà nước nhiều lắm. 

Ông Lò Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bám (huyện Thuận Châu), cho biết: 
Qua rà soát, đánh giá, toàn xã có 33 hộ có công thuộc diện được hỗ trợ (có 20 hộ sửa chữa, 
13 hộ làm mới), đến nay, đã hỗ trợ được 12 hộ làm nhà ở mới với tổng kinh phí 480 triệu 
đồng (hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ), có 11 hộ sửa chữa xong được xã nghiệm thu đang chờ hỗ trợ, 
hiện còn 21 hộ chưa nhận được hỗ trợ. Để đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế 
độ cho người có công, gia đình chính sách theo Quyết định số 22, xã đã thành lập các tổ 
công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đến các bản, từng hộ 
gia đình để nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của các hộ, thân nhân người có 
công, qua đó báo cáo lên UBND huyện xem xét, phê duyệt. Ưu tiên những hộ nhà ở có nguy 
cơ bị đổ, sập, xuống cấp nghiêm trọng... Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, huyện còn chỉ đạo các 
tổ chức, đoàn thể, nhân dân tham gia giúp đỡ các gia đình ngày công sửa chữa, làm nhà, ổn 
định cuộc sống. 

Trong ngôi nhà tình nghĩa do Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không không quân, Bộ 
Quốc phòng) trao tặng, thương binh hạng 3/4 Tòng Văn Yên, bản Bôm Cưa, xã Chiềng 
Mung (huyện Mai Sơn) kể: Tháng 8/1965, tôi nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở chiến 
trường C, trong một trận chiến đấu tôi bị thương và xuất ngũ năm 1967. Sau khi được Sư 
đoàn 371 tặng 50 triệu đồng, xã Chiềng Mung huy động bà con trong bản giúp công lao 
động dựng ngôi nhà tình nghĩa, gia đình tôi đã ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh 
tế. Không chỉ vậy, cán bộ xã còn thường xuyên đến động viên, trao đổi kỹ thuật sản xuất, 
giúp chúng tôi áp dụng vào thực tế chăn nuôi, trồng trọt. Hiện, gia đình có 5 con trâu, bò 
sinh sản; 1 ao cá rộng 3.000m2 nuôi cá thương phẩm, thửa ruộng rộng 3.000m2, mỗi năm bán 
cá, bán trâu, bò, trừ chi phí thu nhập gần 100 triệu đồng. 

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng là 
một chính sách lớn, hướng đến mục tiêu giải quyết cơ bản tình trạng các hộ gia đình người 
có công đang gặp khó khăn về nhà ở có nhà ở ổn định. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin 
của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tạo sự đồng thuận, công bằng xã hội, xây dựng khối 
đại đoàn kết dân tộc, giúp gia đình người có công cải thiện nhà ở, đảm bảo an sinh xã hội. 
Tuy nhiên, vấn đề khiến tiến độ thực hiện đề án chậm là do nguồn kinh phí phân bổ còn hạn 
chế, một số trường hợp trong diện được hỗ trợ kinh phí để xây mới nhưng vướng về đất đai, 
số khác thì hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đối ứng kinh phí... Chính vì vậy, các 
cấp, các ngành, địa phương, đơn vị ở Sơn La cũng cần chủ động xã hội hóa, huy động các 
nguồn lực xã hội để cùng chung tay hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn, không chỉ 
nhà ở mà còn để phát triển sản xuất và ổn định đời sống, đảm bảo cho các gia đình người có 
công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú. 
 

19. Nguyễn Xuân Tuấn. VANG VỌNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỚI MIỀN TÂY 
BẮC / Nguyễn Xuân Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/9/2018.- Số 210 - 212.- Tr.5. 
 

Cách đây 59 năm, trong một chuyến công tác ở Tây Bắc, Bác Hồ đã ghé thăm và 
nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Sơn La ở 3 điểm: Thuận Châu 
(ngày 7/5/1959) và Yên Châu, Mộc Châu (cùng ngày 8/5/1959). Với người dân Tây Bắc, 
lời Bác Hồ mấy chục năm qua vẫn còn vang vọng và trở thành khẩu hiệu hành động 
xóa đói nghèo, lạc hậu, vươn lên giàu đẹp, văn minh. 

NƠI NƠI IN ĐẬM DẤU CHÂN NGƯỜI 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), Sơn La là một trong số ít những tỉnh miền 
núi phía Bắc của Việt Nam được Bác Hồ đến thăm và nói chuyện nhiều lần. Tại những 
huyện mà Bác Hồ dừng chân thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân 
tộc Sơn La đều đã xây dựng kỳ đài, khắc ghi hình ảnh và những lời căn dặn của Bác Hồ. 
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Với người dân Thuận Châu hôm nay, lời dạy của Bác Hồ gần 60 năm trước về quyết 
tâm đuổi giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt... không chỉ được khắc ghi trên di tích lịch sử Kỳ 
đài Thuận Châu - nơi Bác từng nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc 
ngày 7/5/1959 mà đã thật sự trở thành phương châm hành động cách mạng. Ở thời điểm khi 
Bác Hồ dừng chân tại thị trấn Thuận Châu, mảnh đất này vẫn là “đất dữ” bởi những hoạt 
động của thổ phỉ, của đói nghèo, thất học và mê tín dị đoan. Anh Lường Văn Hảy, dân bản 
Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, kể: Khi ông nội tôi còn sống, ông vẫn hay nói về 
việc Bác Hồ đến với Thuận Châu. Hôm ấy, tuy không được vào gần Bác nhưng ông ấy vẫn 
cùng dân bản lắng nghe từng lời dặn của Bác Hồ và cùng nhau hô vang câu “Pú Hồ xen pi”. 
Câu nói ấy có ý nghĩa là “Bác Hồ muôn năm!”. Với người Thái, câu nói ấy vô cùng thiêng 
liêng. Niềm tự hào được thấy, được nghe Bác Hồ nói chuyện trong ông nội được truyền vào 
chúng tôi qua những lần kể chuyện. Chính nhờ thế mà chúng tôi được giáo dục, được học 
hành đầy đủ hơn. Thuận Châu chúng tôi trong những năm gần đây đã vươn lên rất nhanh 
cũng vì học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ... 

Tại tiểu khu 5, thị trấn Yên Châu hôm nay sừng sững một kỳ đài lịch sử nơi Bác Hồ 
nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc Yên Châu vào sáng ngày 8/5/1959. Đây là 
nơi Bác Hồ đã nâng niu và thổi chiếc khèn bè - nhạc cụ dân tộc với ý nghĩa sâu sắc về bảo 
tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Những lời dạy của Bác Hồ năm xưa đã được 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Châu từng bước chuyển hóa thành hiện 
thực. Mê tín dị đoan bị xóa bỏ, đói nghèo lạc hậu bị đẩy lui, tinh thần yêu nước và ý chí làm 
giàu được khơi dậy. 

Bà Hoàng Thị Lẻ, dân bản Viêng Lán, tự hào, khoe: Làm theo lời dạy của Bác Hồ, 
người Yên Châu chúng tôi đã đồng lòng theo Đảng. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, 
chúng tôi tự hào vì đã có tiểu đội nữ dân quân bắn rơi máy bay Mỹ với bài hát “Người Yên 
Châu em bắn máy bay” của nhạc sỹ Trọng Loan. Trong những năm gần đây, Yên Châu từng 
là huyện đầu tiên của tỉnh thoát khỏi huyện khó khăn (chương trình 135). Bây giờ, chúng tôi 
cũng là một mũi nhọn xuất khẩu nông sản của tỉnh đấy. Quả xoài Yên Châu đã được xuất 
sang nhiều nước rồi... 

LỜI BÁC DẠY ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC 

Đến Mộc Châu vào những ngày đầu thu, khắp nơi đang vang lên những nhịp trống, 
chiêng hòa trộn cùng những làn mây trắng chờn vờn trên sườn núi. “Hàng trăm đội văn nghệ 
bản, xã, trường học, doanh nghiệp... của Mộc Châu đang luyện tập văn nghệ để chào đón Tết 
Độc lập (2/9). Trong lòng người dân Sơn La nói chung và dân Mộc Châu chúng tôi nói 
riêng, hình tượng Bác Hồ và ý nghĩa của ngày Tết Độc lập mùng 2/9 luôn trang trọng và 
thiêng liêng lắm...” - ông Vì Văn Hạnh - trưởng bản Lùn xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, 
tâm sự như vậy. 

Là người từng được giải cao trong những lần thi “Kể chuyện Bác Hồ” ở Sơn La nên 
ông Hạnh sưu tầm được nhiều câu chuyện về Bác, đặc biệt là những chi tiết về Bác Hồ đến 
thăm Mộc Châu ngày 8/5/1959. Ông Hạnh bảo: Bác dặn Mộc Châu chúng tôi rất nhiều 
nhưng trong đó có 16 chữ vàng mà chúng tôi không chỉ khắc ghi trên sổ sách mà còn ghi dấu 
trong tim: “Luôn luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, tiến lên thật hăng, hoàn thành nhiệm 
vụ”. Những lời dạy đơn giản nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa những năm qua luôn là “kim 
chỉ nam” cho hành động của chúng tôi. Để có được một Mộc Châu giàu, đẹp, văn minh, là 
điểm đến của hàng trăm ngàn lượt khách mỗi năm như bây giờ là nhờ Mộc Châu chúng tôi 
luôn làm theo lời Bác Hồ đấy. 

Chị Đinh Thị Lý, nông dân tiểu khu 77, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tâm sự: 
Chúng tôi luôn tự hào vì quê hương mình đã được Bác Hồ đến thăm năm 1959. Mộc Châu là 
vùng đất khó khăn, xa thủ đô Hà Nội, xa trung tâm tỉnh lỵ, khí hậu khắc nghiệt, nhiều dân 
tộc chung sống... nhưng chúng tôi luôn đoàn kết để bảo vệ biên giới và xây dựng quê hương 
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đẹp giàu như Bác Hồ đã dạy. Hôm nay, chúng tôi tự hào vì quê hương mình đã trở thành 
vùng động lực kinh tế của tỉnh Sơn La với nhiều nông sản được thị trường trong và ngoài 
nước biết đến: Chè Mộc Châu, sữa Mộc Châu, mận hậu Mộc Châu, rau xanh, hoa tươi, hồng 
giòn... Những sản phẩm ấy không chỉ giúp nông dân chúng tôi thoát nghèo, làm giàu mà còn 
giúp Mộc Châu trở thành điểm du lịch hút khách về thăm. Chúng tôi tự hào vì quê hương 
mình luôn làm theo đúng lời căn dặn của Bác Hồ 59 năm về trước.  
 

20. Kiều Thiện. SƠN LA - ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG TRÊN ĐẤT DỐC / Kiều Thiện 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/9/2018.- Số 210 - 212.- Tr.20. 
 

Những nương vườn đất dốc luôn ẩn chứa bao khó khăn, vất vả trong sản xuất 
nông nghiệp cả ngàn năm qua, giờ đây lại cho những chùm nhãn căng mọng, trái xoài 
vàng ươm, hồng giòn, na chín muộn, chanh leo, táo sơn tra... Những sản phẩm này 
đang được tỉnh Sơn La “chắp cánh” xuất khẩu, mang lại nguồn thu lớn và ổn định cho 
nông dân. 

BIẾN KHÓ KHĂN THÀNH LỢI THẾ 

Tuy diện tích tự nhiên lớn vào hạng thứ 3 toàn quốc (14.125km2) nhưng Sơn La có tới 
2/3 diện tích tự nhiên là đất lâm nghiệp. Do địa hình có độ dốc lớn, chia cắt dữ dội nên mặt 
bằng đất sản xuất nông nghiệp của Sơn La rất hạn chế. Đặc biệt, sau khi hoàn thành 2 cuộc 
di dân dành mặt bằng sản xuất cho lòng hồ Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La thì sản 
suất nông nghiệp của Sơn La hầu như tập trung trên nền đất dốc. Với phương thức canh tác 
lạc hậu cùng cây giống cũ, sản xuất trên đất dốc từ trước tới nay luôn là thách thức về năng 
suất, chất lượng và hiệu quả. 

Nhưng trong những năm gần đây, tỉnh Sơn La đã tạo được những thành công rất lớn 
trong phát triển nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao trên nền đất dốc. 
Theo số liệu của Cục Thống kê Sơn La thì đến nay Sơn La có tới 67.188ha cây lâu năm; 
trong đó có 37.501ha cây ăn quả và 28.411ha cây lấy sản phẩm cho công nghiệp chế biến. 
So với cùng kỳ năm 2017, diện tích cây lâu năm của Sơn La tăng tới 24,4%; trong đó cây ăn 
quả tăng 51,4%. Hầu hết, diện tích trồng mới đều nằm trên đất dốc, đất nương rẫy kém hiệu 
quả; chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, Sơn La đã trồng hơn 1.700ha cây ăn quả lâu năm 
trên đất dốc. 

Điều đáng bàn là cùng với tăng trưởng về diện tích, cây trồng lâu năm của Sơn La đã 
được tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích áp dụng các tiến bộ sản xuất để tạo ra năng 
suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, tham gia tích cực vào thị trường hàng hóa trong và ngoài 
nước. Sản lượng của đa phần các loại cây ăn quả lâu năm đều tăng: Mận đạt 36.796 tấn, tăng 
2,2%; chuối đạt 14.475 tấn, tăng 21,3%; chè đạt 14.228 tấn, tăng 4,6%; cam đạt 1.357 tấn, 
tăng 107,8%; chanh leo đạt 880 tấn, tăng 70,2%; bưởi 571 tấn, tăng 33,4%... Trong điều kiện 
nông sản phát triển, Sơn La đã không ngừng có những giải pháp tiêu thụ nông sản rất thiết 
thực. Ông Dương Gia Định - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Sơn La, 
tâm sự: “Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh quyết tâm rất cao về việc tạo ra những bước đột phá mới trong 
nông nghiệp cả về cơ cấu cây trồng, diện tích, năng suất, chất lượng, tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ... Khi lãnh đạo tỉnh xắn tay vào cuộc thì anh em chức năng chúng tôi dù rất vất vả nhưng 
cũng rất vui. Hàng chục năm công tác trong ngành nông nghiệp Sơn La nhưng chưa bao giờ 
chúng tôi thấy có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ với tam nông như những năm gần đây. 
Nhờ thế, nông nghiệp Sơn La bây giờ không chỉ có nhiều nông sản, sản lượng lớn mà còn 
tiêu thụ tốt. Ngoài những nhà máy chế biến nông sản đã và đang xây dựng trên địa bàn, Tỉnh 
ủy đã có kế hoạch cụ thể để đưa nông sản ra tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Chỉ từ đầu 
năm đến nay, Sơn La đã xuất khẩu trên 6.000 tấn nông sản sang thị trường nhiều nước. Đến 
cả những huyện đặc biệt khó khăn như Mường La, năm nay cũng trở thành một mũi nhọn 
xuất khẩu của Sơn La đấy...”. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2018 23

HIỆN THỰC VÙNG ĐẤT DỐC 

Đúng như lời tâm sự của ông Dương Gia Định, đến với Mường La hôm nay, cảm 
nhận rõ sự khởi sắc của kinh tế nông nghiệp trong lĩnh vực cây ăn quả. Ông Nguyễn Đức 
Thành - Chủ tịch UBND huyện Mường La, phấn khởi: Trước đây, ai nghĩ rằng một huyện 
khó khăn như Mường La lại có được nông sản để xuất khẩu ra nước ngoài. Thế mà năm nay, 
thực hiện Kế hoạch số 212/KH-UBND tỉnh Sơn La, chúng tôi là huyện đầu tiên thực hiện 
xuất khẩu nhãn và xoài của tỉnh đấy. Đến giờ, tính cả đường tiểu ngạch và chính ngạch, 
chúng tôi đã xuất khẩu được gần 200 tấn nhãn và xoài. Kết quả ấy sẽ giúp chúng tôi có 
những kinh nghiệm quý và tạo tiền đề tốt cho xuất khẩu nông sản từ nay đến cuối năm và 
những năm tiếp theo. 

Tại trung tâm các xã: Mường Bú, Tạ Bú, Ít Ong, Pi Toong... vốn là vựa cây ăn quả 
của Mường La, những năm trước thường có dãy quầy hàng kéo dài của bà con nông dân để 
bày bán hoa quả và những nông sản khi đến kỳ thu hoạch. Nhưng năm nay, nhiều loại quả 
như nhãn, xoài... vắng bóng hoặc có với số lượng rất ít. Bà Lò Thị Thôm, chuyên bán hoa 
quả ở ngã ba Mường Bú, bảo: Bây giờ hoa quả xuất khẩu được nên chỉ có quả kém chất 
lượng, hình thức xấu mới đem ra chợ xã, chợ bản bán nhưng số lượng cũng ít vì thương lái 
ngoài thành phố đặt mua cũng nhiều. Chả ai nghĩ rằng, quả xoài, quả nhãn của Mường La lại 
được nước ngoài quý thế. Đúng là Nhà nước nghĩ cách làm giàu cho dân... 

Ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện 
Mường La cho biết Mường La hiện có hơn 4.600ha cây ăn quả; trong đó diện tích cây xoài là 
1.590ha, nhãn 534ha, bưởi da xanh là 117ha, hơn 1.740ha táo sơn tra, 345ha chuối... Đặc 
biệt là Mường La có lợi thế vùng cao, thời tiết lạnh nên có nhãn và táo sơn tra chín muộn, 
bán rất hút khách, giá cả lại cao. Còn chuối và xoài Mường La thì nhờ thời tiết nóng bức nên 
trái to, thịt dày, hương thơm, vị ngọt hơn hẳn các vùng khác. Lợi thế về thời tiết và nguồn 
gen cây giống ấy đang được chúng tôi khai thác triệt để, kết hợp cùng các ứng dụng khoa 
học kỹ thuật tiên tiến: Lai tạo, cấy ghép giống; tưới ẩm, chăm sóc hợp lý gắn với sản xuất 
sạch... tạo thế mạnh cho nông dân sản xuất trên đất dốc, từng bước hình thành thế trận nông 
sản có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

Khai thác lợi thế khí hậu vùng miền, tận thu tiềm lực từ nền đất dốc sản xuất kém hiệu 
quả; đi tắt - đón đầu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường thu hút 
đầu tư, mở rộng tìm kiếm thị trường tiêu thụ... là những giải pháp hữu hiệu giúp Sơn La biến 
những khó khăn, thách thức trong sản xuất nông nghiệp thành lợi thế hàng hóa. Đó cũng 
chính là cách “giảm bức xúc xã hội, tăng tiềm lực đi lên” của địa phương. 

Sự phong phú, đa dạng về nông sản và quyết tâm đưa nông sản thành hàng hóa của 
Sơn La được bộc lộ rõ không chỉ trong những hội chợ, triển lãm... mà có thể thấy được ở 
nhiều siêu thị nông sản trong nước. Trên những quầy hàng nông sản ở các siêu thị này, hàng 
chục nông sản của Sơn La: Rau sạch, hoa tươi, quả sạch, thực phẩm gia súc, gia cầm, cá... 
được bày bán ngày một nhiều hơn với giá cả hợp lý, chất lượng ngày một hoàn thiện hơn. Đó 
là hệ quả của một chiến lược phát triển kinh tế miền núi đồng bộ và thống nhất cao từ cấp 
ủy, chính quyền tới người dân trong nhiều năm qua. Kết quả đó sẽ kích cầu tam nông Sơn La 
vươn nhanh và vững mạnh trong thời gian tới. 
 

21. Văn Chiến. SƠN LA: NUÔI LỢN NƠI LƯNG CHỪNG NÚI, GIÁM ĐỐC “LIỀU ĂN 
NHIỀU” / Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/9/2018.- Số 210 - 212.- Tr.22. 
 

Năng động, nhạy bén trong chăn nuôi lợn, cộng với sự liều lĩnh có tính toán, anh 
Trần Như Kiên - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam, bản Pha Cúng (xã 
Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã lập kỳ tích, lãi gần nửa tỷ đồng trong 
thời điểm giá lợn xuống đáy. Thời điểm này giá lợn đang ở mức cao kỷ lục thì anh càng 
có lãi nhiều hơn. 
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Trang trại lợn của anh Kiên, nằm ở lưng chừng núi bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, 
được thiết kế khá phù hợp, với 4 khu tách biệt: Khu nhốt lợn chửa, khu nuôi lợn đẻ, khu nhốt 
lợn con sau tách mẹ và khu nuôi lợn thịt. Hiện trại lợn của anh Kiên có 160 lợn nái và 1.500 
con lợn thịt, với các lứa tuổi khác nhau. 

THUA KEO NÀY, BÀY KEO KHÁC 

Bén duyên với nghề nuôi con “ăn cơm nằm” từ năm 2006, anh Kiên không gặp may 
bởi thời điểm đó, dịch bệnh liên tục xảy ra trên đàn lợn ở bản vùng cao Pha Cúng. Ròng rã 2 
năm trời, anh nuôi con nào chết con nấy, bao nhiêu vốn liếng tích cóp, vay mượn dồn cả vào 
chăn nuôi lợn lái, lợn thịt mất sạch sành sanh khiến anh điêu đứng. 

Với suy nghĩ “thua keo này, bày keo khác” anh Kiên quyết định thử vận may thêm lần 
nữa với nghề nuôi lợn nái. Sau khi bàn bạc với vợ - người phụ nữ dân tộc Xinh Mun đảm 
đang, tháo vát, anh Kiên thế chấp sổ đỏ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Yên Châu, để vay 300 triệu đồng tiếp tục đầu tư đánh cược với nghề nuôi lợn. 

Không muốn thất bại trong lần đặt cược này, anh Kiên dành hơn 2 tháng chuyên tâm 
“tầm sư” học nghề nuôi lợn nái, lợn thịt. Anh lang thang về Hà Nội, Hà Nam, đến các trại 
lợn lớn học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi lợn, giải pháp xử lý chuồng trại, phòng 
chống dịch bệnh, chăm sóc lợn đẻ, lợn con và cả lợn thịt... 

Nắm chắc kỹ thuật trong tay, cuối năm 2008, anh Kiên mạnh dạn mua 17 con lợn nái 
và 100 con lợn thịt về nuôi. Khác với những lứa lợn trước, đàn lợn lần này được anh chăm 
sóc cẩn thận hơn, chu đáo hơn. Mỗi ngày, anh cho lợn ăn 2 bữa: Sáng và chiều tối. Ngày nào 
cũng “đều như vắt chanh”, sáng thức dậy, 2 vợ chồng anh lại quét dọn, rửa chuồng trại sạch 
sẽ, sau đó mới cho lợn ăn. Với lợn con, từ lúc cai sữa đến khi đạt trọng lượng khoảng 45kg, 
anh cho chúng ăn cám viên CP. Còn với lợn thịt, anh lại mua cám của Công ty Dinh dưỡng 
Hồng Hà để làm thức ăn cho chúng. Khi đàn lợn có trọng lượng từ 45kg trở lên đến khi xuất 
bán, anh Kiên cho chúng ăn cám trộn. 

Anh mua ngô, sắn của bà con dân bản về nghiền rồi trộn với cám viên theo tỷ lệ nhất 
định, sau đó cho đàn lợn thương phẩm ăn, chứ không cần phải nấu chín. 

“Khi vay vốn ngân hàng đầu tư nuôi lứa lợn đó, tôi nói với vợ tôi rằng, lần này mà 
thất bại thì chỉ còn nước giải tán” bỏ xứ mà đi, vì toàn bộ nhà cửa, đất đai của gia đình đã 
“cắm” hết cho ngân hàng. Thật may, năm đó (năm 2009 - PV) đàn lợn không bị dịch bệnh 
gì, phát triển tốt, lớn nhanh, đến thời kỳ xuất bán ra thị trường lại được giá cao, sau khi trừ 
chi phí, tôi lãi hơn 500 triệu đồng” - anh Kiên nhớ lại. 

THU LÃI TIỀN TỶ 

Trên đà thắng lợi, anh Kiên tiếp tục đầu tư mở rộng chuồng trại, nhân đàn lợn nái và 
lợn thương phẩm. Thành công nối tiếp thành công, quy mô đàn lợn nái, lợn thịt nhà anh tăng 
dần qua các năm. Nhờ chăm sóc tốt, cho ăn đủ chất dinh dưỡng, tiêm phòng đầy đủ, định kỳ, 
đàn lợn nhà anh sinh trưởng, phát triển tốt, năm nào anh Kiên cũng lãi trên dưới 1 tỷ đồng. 

Ngay trong thời điểm giá lợn hơi trong cả nước “xuống dốc không phanh” anh Kiên 
vẫn ung dung “đút túi” gần nửa tỷ đồng nhờ sự năng động, nhạy bén cộng thêm chút liều 
lĩnh của bản thân. 

Đầu năm 2017, giá lợn hơi tụt dốc thê thảm, nhiều người chăn nuôi lợn “mất ăn, mất 
ngủ” bán vội, bán vàng để có thể vớt vát được tí vốn nào hay tí đó, thì anh Kiên lại đi mua 
thêm lợn về nuôi. Nhiều người can anh không được thì châm chọc “anh giám đốc quyết liều 
ăn nhiều”. 

“Nghe ngóng diễn biến giá lợn hơi trong cả nước có chiều hướng giảm, cuối năm 
2016, tôi đã lên kế hoạch giảm đàn. Tuy nhiên, vì giá lợn giảm sâu và nhanh nên tôi cũng bị 
ảnh hưởng, phải bán 500 con với giá thấp. Khi giá lợn xuống tới mức thấp nhất, tôi đi mua 
150 con lợn, bình quân mỗi con đạt trọng lượng 46kg, với giá 17.000 đồng/kg, về nuôi. Chỉ 
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tính riêng đàn lợn này, tôi đã lãi gần nửa tỷ đồng, vì xuất bán đúng vào đợt giá lợn hơi tăng 
đột ngột” - anh Kiên chia sẻ. 

“Theo anh Kiên, thời điểm giá lợn hơi xuống thấp nhất, người chăn nuôi lợn lỗ nhất 
lại chính là thời điểm anh lãi nhất. Anh liều lĩnh là có tính toán chứ không phải làm tù mù. 
Anh lý giải: “Khi giá lợn hơi giảm dần và giảm tới mức thấp nhất, không thể giảm hơn được 
nữa thì một thời gian sau chắc chắn giá sẽ tăng trở lại, ít nhất cũng bằng thời điểm trước khi 
tụt giá. Nhận định như vậy nên tôi mới mua thêm về nuôi. Và tôi đã “trúng quả” vì mua lợn 
giống với giá rẻ, khi bán lại được giá cao”. 
 

22. Tuệ Linh. THU TIỀN TỶ TỪ NGHỀ “LÀM NƯƠNG” TRÊN MẶT NƯỚC / Tuệ 
Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 01/9/2018.- Số 210 - 212.- Tr.30. 
 

“Sau khi Thủy điện Sơn La tích nước hồ chứa, một số người dân đối diện với nguy cơ 
đói nghèo do diện tích đất sản xuất bị ngập sâu trong lòng hồ. Từ khó khăn đó, chúng tôi đã 
cùng với bà con thành lập Hợp tác xã Thương Tuyên để liên kết các hộ dân, tận dụng diện 
tích mặt hồ để đầu tư nuôi cá lồng. Nhiều thành viên nói vui, nghề “làm nương” trên mặt 
nước này vừa nhàn mà lại rủng rỉnh tiền tiêu” - ông Lò Văn Quý - Phó giám đốc Hợp tác xã 
Thương Tuyên bảo vậy. 

Được sự giới thiệu của ông Điêu Chính Hải - Tổ trưởng tổ tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc, 
phòng chống dịch bệnh và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản huyện Quỳnh Nhai, 
chúng tôi tìm đến Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại Thương Tuyên, có trụ sở tại xóm 7 (xã 
Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). 

Hợp tác xã Thương Tuyên với 11 thành viên đều là con em đồng bào người dân tộc 
Thái, trong đó, 7 thành viên chuyên nuôi cá lồng thương phẩm. Hiện hợp tác xã đang có 52 
lồng cá, nuôi theo quy trình VietGAP, chủ yếu nuôi cá lăng, cá nheo, cá trắm, cá chép. 
 

23. PV. LỰC LƯỢNG CÔNG AN GIÚP DÂN KHẮC PHỤC MƯA LŨ / PV // Công an 
nhân dân.- Ngày 01/9/2018.- Số 4784.- Tr.1, 3. 
 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tại địa bàn huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, gây 
tắc đường cục bộ nhiều giờ đồng hồ, nhiều điểm bị ngập úng cục bộ. Chỉ trong vòng một 
đêm mưa to, trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Mộc Châu đã xảy ra hàng chục điểm 
sạt lở lớn, dù trước đó các điểm sạt lở này đã được khắc phục tạm thời. Hàng trăm phươmg 
tiện giao thông phải ngừng lưu thông từ đêm 30/8 chờ thông đường nhưng cho đến chiều 
31/8 tuyến đường từ Mộc Châu lên thành phố Sơn La vẫn ách tắc. Còn tại thị trấn Nông 
trường và thị trấn Mộc Châu, hàng chục điểm tại tiểu khu 1, 2, 3, 10, 14 xảy ra tình trạng 
ngập cục bộ, nhiều hộ gia đình bị nước tràn vào nhà ngập úng suốt nhiều giờ đồng hồ, đồ đạc 
tài sản hầu như đều bị hư hỏng. 

Tính đến ngày 31/8, trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có 37 hộ gia đình tại xã Chiềng 
Sơn, Lóng Sập, Chiềng Hắc và Tà Lại bị ảnh hưởng mưa lũ phải tiến hành di dời người và 
tài sản, 32 hộ khác tại xã Chiềng Sơn có nguy cơ bị sạt lở, hàng chục km đường quốc lộ bị 
vùi lấp, hàng chục héc ta lúa và hoa màu bị ngập úng, một số cột điện bị đổ, gây mất điện ở 
một số điểm... 

Công an huyện Mộc Châu đã chủ động triển khai lực lượng phân luồng giao thông tại 
các điểm ách tắc do sạt lở, phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ huy động phương tiện 
dọn đất đá, thông đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 
Tuy nhiên để thông đường sẽ phải mất nhiều giờ đồng hồ. Tại các điểm ngập úng, công an 
huyện đã huy động lực lượng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp khắc phục 
hậu quả mưa lũ… 
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24. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 01/9/2018.- Số 210.- Tr.2. 
 

Trong hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 
2019 đối với cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tập trung chuẩn bị các điều kiện 

để triển khai chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1. 

Cùng với đó, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục tiểu học cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1. Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp 

cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương 

pháp học và đánh giá học sinh… 
 

25. Lê Đăng. GỒNG MÌNH CHỐNG LŨ, THẦY TRÒ MONG KỊP KHAI GIẢNG / Lê 
Đăng // Giáo dục và thời đại.- Ngày 01/9/2018.- Số 210.- Tr.7. 
 

VỪA DỌN DẸP XONG THÌ LẠI NGẬP TRONG BÙN 

Thầy giáo Lê Văn Thuận, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung 
học cơ sở Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Khoảng 5 giờ chiều 28/8, cơn lũ ống 
từ thượng nguồn bất ngờ đổ về, nước lũ tràn vào tầng 1 của Trường Phổ thông Dân tộc bán 
trú - Trung học cơ sở  Nà Ớt (xã Nà Ớt). Nhà trường phải nhanh chóng di chuyển học sinh 
lên tầng 2.  

Cơn lũ về quá nhanh khiến thầy cô giáo và học sinh không kịp trở tay. Toàn bộ khuôn 
viên, lớp học bị ngập sâu trong nước. Bàn ghế, dụng cụ học tập, chăn màn và gạo cho học 
sinh bán trú… đều bị hư hỏng. Các em còn chưa kịp ăn tối thì nước đã cuốn hết nồi cơm, vật 
dụng nhà bếp. Cán bộ giáo viên và chính quyền xã đã phải sơ tán học sinh đến nơi an toàn. 
Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo đến các phụ huynh đến đón học sinh về nhà, tạm thời 
cho các em nghỉ học. 

Thầy Thuận cho biết, năm học này nhà trường có tổng số 345 học sinh. Học sinh bắt 
đầu học chính thức từ ngày 20/8, nhưng mới được 1 tuần thì mưa lũ diễn ra. Trước đó, để 
chuẩn bị cho các em tựu trường, thầy cô giáo và nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, dọn 
dẹp trường lớp sạch đẹp đón các em. Mấy ngày qua, mưa to cộng lũ quét đi qua, giờ đây 
trường lớp tan hoang, các thầy cô giáo cứ lũ rút lại dọn dẹp, vừa dọn dẹp xong thì lại mưa 
lớn. 4 giờ sáng ngày 31/8, trời vẫn mưa, nước vẫn đổ... trường học lại chìm trong bùn đất. 
Nhìn thấy cảnh trường lớp tan hoang, thầy cô giáo lại xót xa khi ngày khai giảng đang đến 
gần. 

Cũng theo thầy Thuận, phần lớn các em học sinh dân tộc thiểu số trong trường đều 
đến từ các vùng sâu vùng xa, gia đình hết sức nghèo khó, vừa chuẩn bị quần áo, đồ dùng và 
bút vở để nhập học nhưng giờ hư hỏng hết. Điều thầy lo lắng nhất là các em không còn sách 
giáo khoa để dùng cho năm học mới.  

“Chúng tôi đã động viên, ổn định tinh thần giáo viên trong trường tiếp tục các hoạt 
động dọn dẹp, vệ sinh, giải tỏa đất đá, rác bị ngập trong trường. Hy vọng với sự quyết tâm 
vào cuộc của chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân, ngày khai giảng 
của học sinh vùng cao Nà Ớt sẽ diễn ra đúng như dự kiến” - Thầy Thuận nói. 

DI CHUYỂN HỌC SINH VỀ NƠI AN TOÀN 

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Hộc, xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn) nước lũ 
kéo theo bùn đất, đá gây ngập toàn bộ làm hư hỏng bàn, ghế, đồ dùng học tập của học sinh 
và các trang thiết bị dạy học.  

Thầy giáo Điêu Chính Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung 
học cơ sở Tà Hộc, cho biết, năm học 2018 - 2019, nhà trường có 394 học sinh. Ngày 20/8 
các em chính thức đến trường bắt đầu năm học mới. Nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 4, 
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ngày 28/8 trên địa bàn huyện Mai Sơn đã xảy ra mưa lớn kéo dài, liên tục, với lượng mưa 
lớn đã gây ra lũ ống, lũ quét trên suối thuộc địa bàn xã Tà Hộc và khu vực trường đóng gây 
ngập lụt. 

Theo thống kê sơ bộ, ngày 30/8, toàn bộ khu vực của trường ngập nước hoàn toàn 
như: 2 dãy nhà 2 tầng, toàn bộ các phòng chức năng, phòng học, nhà ở bán trú cho học sinh, 
bếp ăn bán trú. Sách giáo khoa, vở, tư trang, chăn màn của 150 học sinh bị nước cuốn trôi, 1 
tấn gạo tẻ, 2 tạ gạo nếp dành cho học sinh bán trú cũng bị ngập trong nước. Dụng cụ nấu ăn 
bán trú hư hỏng, toàn bộ cơ sở vật chất bị hư hỏng như máy tính, máy chiếu, bàn ghế, máy 
lọc nước… 

Thầy Quỳnh cho biết, nhà trường đã huy động các thầy cô giáo, huy động Ban 
Thường trực Hội Cha mẹ học sinh, bà con nhân dân bản Pa Nó A, B; bản Hộc, bản Mòng, 
dân quân tự vệ bản Hộc, bản Pơn, cán bộ công chức xã, phương tiện và nhân lực Ban công 
an xã, Đoàn xã để lau rửa, đẩy bùn ra khỏi khu vực trường. Thế nhưng, rạng sáng ngày 31/8, 
lại một đợt lũ quét nữa đổ ập đến với cấp độ nhanh và mạnh hơn 2 lần trước khiến nước 
dâng cao hơn. Các thầy cô giáo thì cũng đã mệt nhoài sau những ngày dọn dẹp bùn lầy. 

“Năm học mới cận kề, nhiều cơ sở vật chất trường học và thiết bị dạy học, đồ dùng 
học sinh bị cuốn trôi, hư hỏng khiến cho nhà trường rất khó khăn. Mong rằng sự quan tâm 
của chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí 
để sửa chữa phòng học, nhà ở bán trú, chăn màn, dụng cụ, sách vở cho học sinh, bếp ăn bán 
trú, bổ sung các trang thiết bị làm việc để các em học sinh sớm ổn định và đặc biệt là chuẩn 
bị cho khai giảng năm học mới cận kề” - Thầy Quỳnh chia sẻ. 
 

26. PV. MƯA LŨ, NHIỀU XÃ MIỀN NÚI PHÍA BẮC BỊ CÔ LẬP / PV // Gia đình và 
xã hội.- Ngày 01/9/2018.- Số 105.- Tr.3. 
 

Mưa lũ đã khiến nhiều địa phương ở miền Bắc bị ngập lụt, cô lập. Ba người được 
xác định đã chết, hơn 270 nhà bị sập đổ, hư hỏng. Nhiều tuyến giao thông độc đạo bị 
chia cắt, hàng nghìn gia đình phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. 

LŨ CUỐN TRÔI NHIỀU NGƯỜI, GIAO THÔNG BỊ CHIA CẮT 

Mưa lũ ở huyện Mai Sơn (Sơn La) đã làm một người dân xã Nà Bó bị cuốn trôi, hiện 
đã tìm thấy thi thể. Trên 160 hộ dân các xã: Tà Hộc, Nà Bó, Mường Bằng, Phiêng Pằn, 
Chiềng Chăn, thị trấn Hát Lót, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi, Nà Ớt... phải di chuyển khẩn cấp 
đến vị trí an toàn. 

Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La cho biết, Quốc lộ 6 qua các huyện Vân Hồ, Mộc 
Châu... có hàng chục điểm sạt lở và ngập khiến dòng phương tiện ùn ứ kéo dài từ đêm hôm 
trước đến sáng 31/8 chưa thông. Riêng đoạn qua xã Cò Nòi, Chiềng Mung (Mai Sơn) bị 
ngập 0,7 - 1m. Tại Km 175 qua xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ), mưa lớn kéo dài làm cho 
khoảng 1.000m3 đất, đá bị sạt lở, lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ trên 
tuyến đường... 

Các tuyến tỉnh lộ 110 từ thị trấn Hát Lót vào Nà Bó, Tà Hộc và tỉnh lộ 113 từ Cò Nòi 
đi Chiềng Lương, Phiêng Pằn, Nà Ớt nhiều đoạn bị sạt lở gây ách tắc đến nay vẫn chưa 
thông tuyến. Hai cầu treo của xã Hát Lót bị nước lũ cuốn trôi. 

TRƯỜNG SẬP, HỌC SINH PHẢI HOÃN HỌC 

…Tương tự, 3 trường học gồm: Trung học cơ sở Nà Ớt, Tiểu học Tà Hộc và Trung 
học cơ sở Tà Hộc ở huyện Mai Sơn (Sơn La) bị nước lũ tràn ngập toàn bộ. Các đồ đạc thiết 
bị hư hỏng nặng, việc đến trường của các học sinh tạm gián đoạn. Bên cạnh đó, mực nước 
trên các sông, suối lên rất nhanh đặc biệt là các vùng núi do bị sạt lở đất dẫn đến đổ cột, trôi 
cột lưới điện trung thế và phải ngừng cấp điện. Trước đó, lũ quét qua Trường Trung học cơ 
sở Dân tộc bán trú Nà Ớt đúng lúc học sinh đang vui chơi tại sân trường. Thầy cô vội hô hào 
học sinh lên tầng 2 - 3. “Cảnh tượng hỗn loạn, nhiều em hoang mang vì lần đầu tiên gặp 
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cảnh lũ tràn về. Trong 15 phút, nước dâng cao hơn 2 mét”, thầy Phạm Hoàng Thái, giáo viên 
Trường Trung học cơ sở Dân tộc bán trú Nà Ớt chia sẻ. 
 

27. PV. QUYẾT TÂM KHAI GIẢNG ĐÚNG NGÀY 5/9 / PV // Gia đình và xã hội.- 
Ngày 01/9/2018.- Số 105.- Tr.3. 
 

Ngày 31/8, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cho biết, 
do mưa dài ngày nên nước sông suối đang dâng cao. Một số trường học ở tỉnh Sơn La bị 
nước ngập, tràn vào trường. Hiện tại, thầy trò đang di chuyển tài sản, cơ sở vật chất đến chỗ 
an toàn. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu các trường tại tỉnh Sơn La đảm 
bảo an toàn tuyệt đối tính mạng thầy và trò. Ông Đức lưu ý những nơi ngập sâu, tùy theo 
tình hình có thể cho học sinh nghỉ học, sau đó, học bù vào thời gian khác. Sau khi nước rút, 
thầy trò phối hợp với phụ huynh, với chính quyền xã khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị cho năm 
học mới, quyết tâm khai giảng đúng ngày 5/9. 
 

28. Duy Văn. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙNG XUÂN NHẠ 
THĂM VÀ TẶNG QUÀ THẦY TRÒ VÙNG LŨ / Duy Văn // Quân đội nhân dân.- 
Ngày 02/9/2018.- Tr.6. 

 

Ngày 01/9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng Đoàn công tác 
của bộ đã có chuyến thăm, tặng quà thầy, trò vùng lũ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nà Ớt (xã Nà Ớt, huyện 
Mai Sơn), ngôi trường đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ, Bộ trưởng Phùng Xuân 
Nhạ đã trao quà, sách giáo khoa và thiết bị dạy học để hỗ trợ nhà trường. Bộ trưởng cũng 
trao 300 triệu đồng hỗ trợ các trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Mai Sơn, đại diện 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng ngành Giáo dục huyện Mai Sơn 120 triệu đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc với đại diện ngành Giáo dục huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, 
đồng chí Phùng Xuân Nhạ bày tỏ sự xúc động được đến thăm các thầy giáo, cô giáo và các 
em học sinh trước thềm năm học mới và đánh giá cao công tác khắc phục mưa lũ, chuẩn bị 
mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học. Bộ trưởng cũng cảm ơn chính quyền địa 
phương, lực lượng vũ trang đã chung tay cùng ngành Giáo dục tạo mọi điều kiện tốt nhất cho 
năm học mới.  
 

29. Huy Thanh. HIV/AIDS BỦA VÂY VÙNG CAO: MƯỜNG BÚ KHÔNG BÌNH YÊN / Huy 
Thanh // Người lao động.- Ngày 02/9/2018.- Số 8022.- Tr.8-9. 
 

Ngoài số người đã tử vong do AIDS, toàn xã Mường Bú, huyện Mường La còn có 
155 người đang nhiễm HIV - thuộc loại cao nhất nhì tỉnh Sơn La.  

Mường Bú là một trong 16 xã của huyện Mường La, nằm trên trục Tỉnh lộ 106, giáp 
với các huyện Thuận Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La của tỉnh Sơn La. Vốn là một địa 
phương thanh bình bên chân đèo Cao Pha hùng vĩ nhưng từ nhiều năm nay, cuộc sống của 
người dân Mường Bú với 70% đồng bào dân tộc thiểu số đã không còn bình yên trước sự 
hoành hành của HIV/AIDS. 

GIA ĐÌNH TAN NÁT 

Khi nói đến HIV/AIDS, người dân Mường Bú ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Ngoài số 
người đã tử vong do AIDS, toàn xã còn có 155 người đang nhiễm HIV - thuộc loại cao nhất 
nhì tỉnh Sơn La. 

Ở cái tuổi gần đất xa trời, điều mà cụ Lò Văn Đới - 83 tuổi, ngụ xã Mường Bú - day 
dứt nhất là nhiều thanh niên trai tráng của bản làng lần lượt ra đi vì căn bệnh quái ác AIDS. 
Cụ Đới xót xa: “Mường Bú trước đây là mảnh đất trù phú, cũng là nơi buôn bán tấp nập. 
Nhưng vì ở địa thế cửa ngõ giao thương mà Mường Bú hứng chịu những mặt trái xã hội. 
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Người khắp nơi về đây mua bán, trai tráng bỏ nương rẫy làm nghề bốc vác. Cuộc sống ở chợ 
thay đổi dần, nhiều người sa ngã, hút chích ma túy rồi nhiễm HIV, lây lan cho nhau”. 

Sự hoành hành của HIV/AIDS đã làm nhiều gia đình ở Mường Bú tan nát. Ông Cầm 
Văn C - 44 tuổi, đang mắc AIDS giai đoạn cuối - hối hận: “Tôi phát hiện nhiễm HIV từ năm 
2009. Lúc đi làm bốc vác, chỉ vì nghe theo bạn bè hút chích ma túy, quan hệ bừa bãi mà ra 
cơ sự này. Tôi còn gieo rắc mầm bệnh đáng sợ này cho vợ mình”. 

Bà Quàng Thị H - 44 tuổi, vợ ông C - ngậm ngùi: “Trước đây, vợ chồng tôi và 2 con 
gái sống hạnh phúc, kinh tế cũng thuộc hạng khá giả chứ không phải nghèo khổ, rách rưới 
như bây giờ. Nay con đã theo chồng đi làm ăn xa, trong nhà chỉ còn 2 con dê là thứ có giá trị 
nhất. Hai vợ chồng chỉ còn chờ ngày chết nữa mà thôi...”. 

Bà H. cho biết vợ chồng bà đang sử dụng thuốc điều trị HIV, riêng ông C. còn phải 
dùng thuốc Methanol để cai nghiện ma túy, mỗi tháng tốn tiền triệu. Do không được xét vào 
diện hộ nghèo nên gia đình bà càng rơi vào cảnh khốn đốn. 

Hoàn cảnh của bà Lò Thị Th. (40 tuổi) cũng rất đáng thương. Bà phát hiện bị nhiễm 
HIV từ năm 2013, do chồng lây. Bà nhớ lại: “Chồng tôi mất khi đang ở trung tâm cai nghiện 
ma túy. Trước lúc mất, ông ấy bảo: “Anh bị nhiễm bệnh rồi, em về đi khám đi”. Tôi cùng 3 
con đi khám thì phát hiện mình đã nhiễm, may là các con không bị gì”. 

Bà Th. kể khi biết mình nhiễm HIV, bà tuyệt vọng chỉ muốn tìm đến cái chết nhưng vì 
thương con, nghe lời con mà bà cố gắng sống. Rồi nhờ bác sỹ tư vấn, động viên nên hiện 
nay, bà đều đặn uống thuốc mỗi ngày. Dù biết bà Th. mắc căn bệnh thế kỷ nhưng dân làng 
cũng không ai xa lánh, kỳ thị. Con gái đầu của bà lấy chồng cách nhà không xa và cũng đã 
sinh con. 

HẬU QUẢ CỦA MA TÚY, TỆ NẠN XÃ HỘI 

Sơn La là tỉnh vùng cao Tây Bắc, dân số khoảng 1,22 triệu người, gồm 12 dân tộc 
thiểu số. Toàn tỉnh rộng 14.125km², chiếm 4,27% diện tích cả nước, đứng thứ 3 trong số 63 
tỉnh, thành. Sơn La có 150km đường biên giới, tiếp giáp với 2 tỉnh Huaphanh và 
Luongprabang của Lào, gần khu vực “tam giác vàng” - một trong những trung tâm sản xuất, 
buôn bán ma túy lớn nhất thế giới. 

Địa bàn rộng, phức tạp là một trong những nguyên nhân dẫn đến HIV/AIDS gia tăng 
ở Sơn La và thuộc hàng cao nhất nước, mà Mường Bú là một điển hình. 

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La, tính đến 
nay, số người mắc HIV/AIDS tích lũy trên toàn tỉnh là 9.655, trong đó 5.662 người còn 
sống. Hằng tháng, toàn tỉnh vẫn phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm mới. Hơn 70% số 
người nhiễm HIV là do tiêm chích ma túy; còn lại là vì các nguyên nhân khác như quan hệ 
tình dục không an toàn, lây từ mẹ sang con. 

Ngành y tế tỉnh Sơn La đang cố gắng để mở rộng độ phủ công tác phòng chống 
HIV/AIDS ở các địa phương. Tuy nhiên, cả Mường Bú cũng như 16 xã của huyện Mường 
La và các địa phương vùng giáp biên giới trong tỉnh thực sự gần như đang vùng vẫy chống 
đỡ trước nạn buôn bán ma túy, tệ nạn xã hội hoành hành, nhất là ở các địa phương giáp biên 
giới. 

Trong khi đó, các bác sỹ, nhân viên tư vấn HIV/AIDS khi đi sâu vào đời sống người 
dân để tuyên truyền, tư vấn thì đều gặp những khó khăn nhất định; phần vì đường núi nên đi 
lại khó khăn, phần vì tâm lý người dân vẫn luôn muốn che giấu bệnh tình. 

“Do trình độ hạn chế, hiểu biết về chăm sóc sức khỏe kém nên khả năng tự phòng 
tránh lây nhiễm trong dân còn thấp. Hậu quả là nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh thì 
không còn kịp và đã lây cho người thân trong gia đình” - một lãnh đạo Trung tâm Phòng 
chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La băn khoăn.  

KHÓ KHĂN KINH PHÍ 
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Theo Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Sơn La, trong những năm qua, mỗi 
năm trung tâm được hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng từ dự án do quốc tế tài trợ cho công tác phòng 
chống HIV/AIDS. Sắp tới, nguồn hỗ trợ từ dự án quốc tế sẽ bị cắt nên kinh phí sẽ giảm đi rất 
nhiều. Điều này sẽ khiến công tác phòng chống HIV/AIDS sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. 
 




