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01. Hữu Khánh. NỖ LỰC TRONG CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở SƠN LA / Hữu 
Khánh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 30/9/2018.- Số 583.- Tr.59-60. 
 

Sơn La là một tỉnh miền núi kinh tế còn nhiều khó khăn, diện tích tự nhiên 
14.174km2, có 250km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 
với 11 huyện và 1 thành phố gồm 204 xã, phường, thị trấn, 3.359 tổ, bản, tiểu khu, 
(trong đó có 112 xã vùng III, 5 huyện nghèo thuộc Chương trình 30a)... dân số trên 1,2 
triệu người với 12 dân tộc (dân tộc Kinh chiếm 17%, Thái chiếm 55,3%, Mông chiếm 
14,6%, Mường chiếm 7,4%...), tỷ lệ nam giới chiếm 49,82%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 
có 31,9%, cận nghèo là 10,9%, trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng cộng với 
điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng, giao thông, nhất là các huyện miền núi còn nhiều khó 
khăn, khí hậu khắc nghiệt... là những trở ngại đối với các hoạt động triển khai nhiệm 
vụ về phát triển kinh tế cũng như về an sinh xã hội, trong đó có công tác bình đẳng 
giới... Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương 
công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từng bước đi vào nền nếp và có 
những tiến bộ đáng ghi nhận... 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, năm 2017, công 
tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được các cấp, ngành 
quan tâm và đẩy mạnh nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động về lĩnh vực này. Đã triển khai các chương trình, kế hoạch bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã tiếp tục được 
kiện toàn góp phần thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh. 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ban ngành, địa phương tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết 11-NQ/TW gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về kế 
hoạch triển khai thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”, qua 
đó, nâng cao hơn nữa nhận thức tầm quan trọng, vị trí, vai trò của phụ nữ về bình đẳng giới, 
hôn nhân và gia đình, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những cản trở về bình đẳng 
giới. 

Tiếp đó, tỉnh luôn quan tâm, lồng ghép giới vào các kế hoạch, chương trình, dự án 
phát triển kinh tế theo từng lĩnh vực. Trong thẩm định các dự án đầu tư thường xuyên xem 
xét vấn đề hiệu quả kinh tế - xã hội, trong đó các chỉ tiêu bình đẳng giới từ đó góp phần thực 
hiện các mục tiêu đề ra... Nhiều ngành, địa phương và đơn vị đã chủ động lồng ghép các chỉ 
tiêu bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trong từng năm và cả giai đoạn 
cụ thể... 

Trong năm 2017, sở đã tổ chức tập huấn cho 286 cán bộ làm công tác bình đẳng giới 
các cấp, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền lồng ghép việc thực 
hiện chương trình bình đẳng giới với các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 
20/10, ngày Gia đình Việt Nam... trở thành những điểm nhấn trong mỗi năm trong việc nâng 
cao nhận thức về giới, phổ biến Luật Bình đẳng giới cũng như kiến thức giới và vai trò của 
phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội đồng thời xác định mục tiêu của mỗi cá nhân trong 
quá trình rèn luyện, phấn đấu tại từng thời kỳ nhất định... 

Đặc biệt, nhiều đơn vị, địa phương đã chỉ đạo cơ sở chủ động thành lập Câu lạc bộ 
“Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ”, Câu lạc bộ “Gia đình bình đẳng giới”, Câu lạc 
bộ “Nam giới không bạo hành”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng 
tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát động phong trào rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - 
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Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ các cấp. Lồng ghép, triển khai chương trình xây dựng 
nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, vận động xây dựng gia đình “5 không 3 
sạch”, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy người dân thay đổi hành 
vi thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ... Các hoạt động nhằm tôn vinh 
người phụ nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam... đã trở thành hoạt 
động truyền thống và được xã hội hóa ngày càng cao. 

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 65 mô hình phòng, chống bạo lực gia 
đình, 225 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 170 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. 
Hoạt động của các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, thái 
độ và hành vi của người dân về tác hại của bạo lực gia đình và hình thành ý thức phòng, 
chống bạo lực gia đình, cung cấp cho nhân dân kiến thức thi đua xây dựng gia đình văn hóa, 
xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, những mâu thuẫn trong gia đình được giải 
quyết ổn thỏa, 100% số hộ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ không có tình trạng bạo lực gia 
đình, không có con bỏ học, đi lang thang. 

Về thực hiện công tác cán bộ nữ, Sơn La thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn 
các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ 
hằng năm, tham mưu, giới thiệu với cấp ủy trong công tác quy hoạch cán bộ nữ, cử đi đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, nâng cao 
trình độ, năng lực công tác, điển hình là: Phụ nữ khối nông thôn tích cực tham gia các lớp 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt... Phụ nữ trong khối cán 
bộ, công nhân viên chức lao động gương mẫu thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, 
lao động sáng tạo”, “Ngày làm việc 8 giờ hiệu quả”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... 

Đến nay, toàn tỉnh có 339 lao động nữ, có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó có 5 chị 
là tiến sỹ, 14 nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ ưu tú... Với sự tham mưu tích cực của các cấp, 
các ngành, đội ngũ cán bộ nữ không ngừng trưởng thành, phát triển. Tỷ lệ cán bộ nữ tham 
gia đại biểu Quốc hội Khóa XIV đạt 33,33%; tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử Hội đồng nhân 
dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cấp tỉnh: Có 28 đồng chí (chiếm 38,89%, tăng 4,61% so 
với nhiệm kỳ 2011 - 2015); cấp huyện có 153 đồng chí (chiếm 34,77% tăng 4,8% và cấp xã 
là 31,8% tăng 8,3% so với nhiệm kỳ 2011 - 2015). Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 
2015 - 2020: Cấp tỉnh có 12 người tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy; cấp huyện và thành 
phố có 110 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố; cấp xã phường tỷ lệ 
nữ tham gia cấp ủy đạt 15% trở lên là 111 xã, phường. Có 39 đồng chí nữ là lãnh đạo chủ 
chốt trong các sở, ban, ngành của tỉnh, 11 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tại Hội đồng nhân 
dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn. Số lượng lao động nữ đang làm việc trong nền kinh tế 
đã qua đào tạo là 125.525/688.753 người; có 384 nữ làm chủ doanh nghiệp trên tổng số 
2.539 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 15,1%. Nhìn chung, thời gian qua, cán bộ nữ ở 
mọi cương vị trên địa bàn tỉnh đều có sự nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt chức trách nhiệm 
vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra... 

Mục tiêu của Sơn La trong năm 2018 là 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh 
các cấp; 65% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình 
đẳng giới; 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ xây 
dựng chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật 
kiến thức bình đẳng giới. Tất cả nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, 
nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng 
giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp 
cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới... 

Để đạt được những mục tiêu này, Sơn La sẽ tiếp tục cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo 
dục về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các lớp tập huấn, 
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các phương tiện thông tin đại chúng một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, từng địa 
phương, từng nhóm đối tượng để tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về bình đẳng giới 
trong xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa các sở ban ngành trong công tác 
bình đẳng giới, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch 
nguồn cán bộ nữ. Chú trọng công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn... Duy trì đều đặn thông 
tin giữa các thành viên và các hoạt động thường xuyên của ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
nhằm triển khai công việc một cách thống nhất và đồng bộ.  
 

02. Nguyễn Lai. NHÌN LẠI KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI 
HUYỆN VÂN HỒ / Nguyễn Lai // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 30/9/2018.- 
Số 583.- Tr.61-62. 
 

Vân Hồ là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La được chia tách từ huyện 
Mộc Châu từ năm 2013. Từ khi thành lập đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương 
huyện luôn quan tâm, chỉ đạo công tác thực hiện Luật Bình đẳng giới và tổ chức các 
hoạt động về bình đẳng giới, ban hành chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo 
hướng dẫn cụ thể để các đơn vị thực hiện. 

 Thực hiện Luật Bình đẳng giới, chiến lược và chương trình Quốc gia về bình đẳng 
giới, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Vân Hồ đã ban hành các văn bản, thực hiện công tác 
tuyên truyền bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện như: Kế hoạch triển 
khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2016; Kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới huyện Vân Hồ giai đoạn 2016 - 
2020... 

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 
xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch và triển khai phổ biến Luật Bình đẳng giới 
tương đối kịp thời đến cán bộ, hội viên phụ nữ ở cơ sở và cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn các cơ sở hội triển khai thực hiện luật với các nội dung theo quy định. Phòng 
Lao động Thương binh và Xã hội huyện cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức các hoạt 
động tuyên truyền lồng ghép Luật Bình đẳng giới vào các dịp sinh hoạt, tổng kết công tác 
hội và các ngày lễ lớn của đất nước, của hội như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập 
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm... Phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn, 
nói chuyện chuyên đề, hội thi tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới, diễn đàn trên sân khấu. Hàng 
năm, UBND huyện, Phòng Tư pháp, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện mở 
các lớp tập huấn lồng ghép, tích cực đi cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ 
và nhân dân thực hiện luật. 

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về bình đẳng giới cũng được huyện quan tâm chỉ đạo. UBND huyện luôn 
quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ cho cán bộ công chức trong các đơn vị và cán bộ hội cơ sở 
được tham gia học tập để nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên 

môn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới; 
xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bình đẳng giới trên địa bàn; phòng 
chống bạo lực cho cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác 
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, cán bộ hoạch định chính sách, xây dựng 
những câu lạc bộ tiêu biểu như “Gia đình hạnh phúc” ở xã Lóng Luông. 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ và Phòng Tư pháp huyện đã mở được 35 lớp tập 
huấn về vấn đề bình đẳng giới cho 2.450 lượt người. Tập trung truyền thông nâng cao nhận 
thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính 
sách, pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức 
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phù hợp với từng địa phương, đơn vị và nhóm đối tượng đích hướng tới bầu cử đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm phấn 
đấu thực hiện mục tiêu đã đề ra tại Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 
2020. 

Cùng với đó, tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên tiềm năng trong kỳ bầu cử năm 
2016 và tập huấn kiến thức giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề về bình đẳng giới trong hoạch 
định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý Nhà nước về bình đẳng giới, thành viên Ban 
Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp huyện, xã, cơ sở. Kết quả cho thấy, phụ nữ tham gia ngày càng 
nhiều vào đời sống chính trị, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân và cấp ủy các cấp đạt 
và vượt số lượng theo quy định, chất lượng đại biểu ngày càng được nâng cao. 

Cụ thể: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng số nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện là 6/39 = 15,38%, nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các xã: 27/192 = 14,06% tăng 
4,44% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tham gia cấp ủy của các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ 
sở: 121/544 = 22,24%. Tham gia cấp ủy chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy: 13/71 = 18,30%. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 02 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 13/34 
đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện = 38,23% tăng 4,9% so với nhiệm kỳ 
trước, 117/360 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã = 32,50% tăng 6,2% so với 
nhiệm kỳ 2011 - 2016, 28/134 đồng chí là trưởng, phó các ban ngành huyện chiếm 20,9%; 
có 5/96 đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp xã chiếm 5,2%. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 110 
đảng viên nữ, số đảng viên nữ toàn huyện 705/2.849 đảng viên chiếm 25%. 

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, huyện luôn phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ 
phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới như: Tổ chức hoạt động tín chấp vốn vay 
ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn phát triển kinh tế cho các hộ 
gia đình. Hiện nay Hội Liên hiệp phụ nữ đã tham gia quản lý trên 65.023 triệu đồng, giúp 
cho 2.324 lượt phụ nữ vay. Các cấp hội cũng đã tích cực phối hợp với các ngành chuyên 
môn duy trì và đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm xây dựng 
các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. 

Trên địa bàn huyện Vân Hồ hiện có 15 câu lạc bộ với 587 thành viên tham gia sinh 
hoạt góp phần giảm hộ nghèo xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc. Phát 
động phong trào tiết kiệm, gây quỹ hội theo mô hình “Làm theo Bác”. Đến nay toàn huyện 
đã tiết kiệm được gần 1,3 tỷ đồng, trong đó Ban Chấp hành, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ 
nữ xã, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tiết kiệm được 150.479.000 đồng; hội phụ nữ các xã tiết 
kiệm được 1.121.838.000 đồng cho 607 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế gia đình. Tích 
cực triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015; chủ 
động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, mở 04 lớp dạy nghề cho 140 thành 
viên tham gia trồng bông và chăn nuôi. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, qua quá trình triển khai thực hiện Luật Bình đẳng 
giới đã góp phần thực hiện tốt việc phát hiện, tạo nguồn, đề bạt cán bộ, quản lý lãnh đạo nữ. 
Trong phân công, bố trí, sử dụng cán bộ nữ từng bước đã chú ý đến việc đảm bảo phù hợp 
với điều kiện đặc thù về giới nên đã phát huy tốt sự cống hiến của đội ngũ cán bộ nữ; quan 
tâm đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, quản lý Nhà nước và phát triển 
đảng viên nữ. Vận dụng thực hiện các chính sách về công tác nữ, thực hiện tốt công tác quy 
hoạch cán bộ nữ hàng năm, tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng, chính quyền, đoàn thể lực lượng 
nữ đủ tài và đức tham gia trong công tác quản lý, lãnh đạo. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đến từng cán bộ, 
người lao động nữ: 100% số nhà giáo và lao động nữ trong ngành có bảo hiểm y tế và được 
tiếp cận với các dịch vụ y tế khi có nhu cầu. Quan tâm hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên 
vùng sâu - vùng xa nhằm đảm bảo cơ bản số giáo viên, cán bộ nữ công tác ở vùng sâu, vùng 
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xa được ở nhà công vụ; xây dựng quỹ tương trợ, quỹ tham quan du lịch, tín chấp cho chị em 
vay vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình... 

Các đơn vị trường học trong toàn ngành đã phối hợp với chính quyền địa phương thực 
hiện tốt việc vận động trẻ em gái đi học, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ; tư 
vấn và vận động nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sớm chọn ngành nghề phù 
hợp với năng lực của bản thân và nhu cầu phát triển của thị trường lao động. Các em học 
sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... 

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới ở Vân Hồ vẫn còn gặp không ít khó khăn do trình 
độ văn hóa - xã hội còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số, một bộ phận phụ nữ còn tâm lý tự ti, thiếu mạnh dạn, quyết đoán. Đồng 
thời, phụ nữ còn chịu tác động bởi tư tưởng trọng nam hơn nữ còn tồn tại trong cách tuyển 
dụng, sử dụng, đãi ngộ trong lao động, giáo dục, y tế... 

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động bình 
đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp với 
các ngành liên quan, các địa phương trong huyện thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới và các 
chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bình 
đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội 
đối với hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp, ngành tập trung lãnh 
đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ 
nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định; thúc đẩy vai trò phụ nữ tham gia xây dựng hệ thống chính trị 
cơ sở vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, vì sự tiến bộ của 
phụ nữ.  

 

03. Nguyễn Long. GẶP NHỮNG TẤM GƯƠNG CỰU CHIẾN BINH SÁNG MÃI 
PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” / Nguyễn Long // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 
16 - 30/9/2018.- Số 583.- Tr.63-64. 
 

Với những người lính vốn đã không khuất phục trước kẻ thù, thì trở về sau chiến 
tranh, họ lại lao vào mặt trận kinh tế. Phát huy phẩm chất “Anh Bộ đội Cụ Hồ”, không 
ngại gian khổ, nhiều tấm gương sáng đã vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, đóng 
góp tích cực cho công tác hội, xây dựng quê hương ấm no, hạnh phúc. Ở Sơn La không 
khó để bắt gặp những thương binh, cựu chiến binh như thế. 

NGƯỜI THƯƠNG BINH LÀM GIÀU TỪ AO CÁ 

Là thương binh nặng hạng 4/4, lại mang trong mình chất độc mầu da cam/dioxin, 
nhưng ông Nguyễn Tiến Được, bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu) được biết 
đến như một tấm gương sáng trong lao động sản xuất, biết làm giàu trên chính mảnh đất của 
mình. Ông cũng là một trong những cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Mộc 
Châu. 

Sinh ra ở miền quê nghèo huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội), 
nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để chiến 
thắng giặc Mỹ xâm lược”, người thanh niên Nguyễn Tiến Được đã xung phong lên đường 
nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Năm 1972, sau lần bị thương nặng, ông 
Nguyễn Tiến Được đã xuất ngũ và về quê xây dựng gia đình. Cuộc sống của đôi vợ chồng 
trẻ ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, lại thêm vết thương cũ thường xuyên tái phát, đau nhức 
lúc trái gió trở trời, đã có lúc ông thấy chán nản và muốn từ bỏ tất cả. Song những lúc như 
thế, ông luôn tâm niệm, trong chiến đấu người chiến sỹ không khuất phục trước kẻ thù thì về 
địa phương cũng không thể nhìn cảnh vợ con nheo nhóc, cái đói cái nghèo đeo bám được. 
Người lính, kiên gan trên mặt trận chống quân thù bao nhiêu thì càng phải anh dũng trong 
cuộc chiến chống lại đói nghèo, lạc hậu bấy nhiêu. 
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Với ý chí quyết tâm của người lính “Cụ Hồ” như thế, ông xác định mình là trụ cột gia 
đình, không thể để vợ con đói khổ mãi được. Do đó, năm 1988, ông quyết định đưa vợ con 
cùng với 19 gia đình khác ở huyện Thường Tín lên Tây Bắc xây dựng kinh tế mới và gắn bó 
với bản Tà Niết, huyện Mộc Châu từ đó tới nay. Xóm mới Tà Niết trước kia điều kiện sống 
vô cùng khó khăn, đi lại xa xôi, “rừng thiêng nước độc”, thiếu thốn trăm bề. Những hộ gia 
đình mới chuyển đến như ông đều không phải dân gốc bản địa, còn “lạ nước lạ cái”, con còn 
bé, sống xa quê nên phải tự mình làm chủ vươn lên. Bắt đầu cuộc sống mới nơi “đất khách, 
quê người” gia đình ông cũng gặp vô vàn khó khăn, vất vả; sản xuất chỉ độc canh cây ngô, 
cây lúa. Thời tiết thuận hòa thì đủ ăn, khi nắng hạn, mưa lũ cả gia đình luôn phải đối mặt với 
khó khăn, túng thiếu. 

Để tháo gỡ khó khăn, từng bước thoát nghèo, thương binh Nguyễn Tiến Được nhận 
thấy không thể quẩn quanh với cây ngô, cây lúa được mà phải có sự bứt phá. Do đó, ông đã 
cùng vợ con cải tạo 2.500m2 ruộng của gia đình để làm ao thả cá. Ông chia diện tích làm 3 
ngăn vừa để nuôi cá giống bán cho bà con trong vùng, vừa nuôi cá thương phẩm cung cấp 
cho thị trường. Với cách làm này mỗi năm gia đình ông thu hoạch 1,5 tấn cá, trừ chi phí đầu 
tư cho thu trên 50 triệu đồng. 

Không chỉ là người đầu tiên đưa nuôi cá vào địa phương, ông Được còn là người đầu 
tiên đưa nghề trồng rau xanh lên phát triển ở đây. Nhận thấy điều kiện đất đai khí hậu thuận 
lợi, nhu cầu về rau xanh của huyện Mộc Châu lại rất cao, trong khi đó nguồn cung chủ yếu là 
từ dưới xuôi. Sẵn trong tay có nghề trồng rau của người nông dân ngoại thành Hà Nội, ông 
đã mạnh dạn mua các loại giống rau lên trồng thử nghiệm. Đất không phụ công người, nhiều 
loại rau xanh ông trồng cho năng suất cao và được thị trường chấp nhận. Việc trồng rau ngày 
càng thuận lợi, ông đã tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau xanh lên 3.500m2. Nguồn thu từ 
rau xanh đã mang về cho gia đình ông cả trăm triệu đồng mỗi năm. 

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông còn hỗ trợ, phổ biến kiến thức và 
kinh nghiệm cho bà con trong bản cùng làm theo. Đến nay toàn bản Tà Niết có trên 70 hộ 
gia đình trồng rau mầu với diện tích trên 35ha. Sản phẩm rau của các hộ trong bản hiện nay 
không chỉ cung cấp rau sạch cho thị trường 2 huyện Mộc Châu và Yên Châu mà còn cung 
cấp cho nhiều siêu thị tại Hà Nội. Trồng rau sạch trở thành nghề làm giàu cho gia đình 
thương binh Nguyễn Tiến Được cũng như người dân bản Tà Niết. 

Không chỉ năng động phát triển kinh tế gia đình, thương binh Nguyễn Tiến Được còn 
luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của thôn xóm, địa phương, đặc biệt ông luôn hết 
lòng giúp đỡ anh em đồng đội tìm hướng thoát nghèo. Hơn 30 năm vượt lên trên thương tật 
với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, ở tuổi 68, người thương binh Nguyễn Tiến Được đã trở 
thành một trong những hội viên cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, một tấm 
gương điển hình và vô cùng thân thiết với bà con bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc. 

Giờ đây, người thương binh nhiễm chất độc da cam Nguyễn Tiến Được đã coi Tà Niết 
như quê hương thứ hai của mình. Những người con của ông bà đã phương trưởng, có kinh tế 
ổn định. Ông bà luôn răn dạy con cháu sống sao cho xứng đáng với những gì thế hệ cha anh 
đã cống hiến cho Tổ quốc. Nghị lực vượt khó vươn lên của ông là tấm gương sáng trong 
thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thương binh tàn nhưng không phế”. 

GẶP NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH UY TÍN CỦA BẢN 

Theo nhận xét của lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ: “Ông Mùi Văn Quý ở 
bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ là một cựu chiến binh gương mẫu tiêu biểu của huyện, là tấm 
gương sáng cho nhân dân trong bản và thế hệ trẻ học tập, noi theo”. Đến thăm cựu chiến 
binh Mùi Văn Quý, chúng tôi thật sự ấn tượng trước đồi cây ăn quả có trên 200 gốc mận 
hậu; 1.500 gốc đào đang vào vụ thu hoạch... Đã gần 70 tuổi, nhưng ông Quý rất khỏe mạnh, 
nhanh nhẹn. Mời chúng tôi vào uống nước trong ngôi nhà mới xây khang trang 2 tầng cùng 
các vật dụng sinh hoạt đắt tiền, ông Quý hồ hởi cho biết: Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, 
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ông đã cùng vợ con bắt tay xây dựng kinh tế. Với bản lĩnh của người lính, ông luôn hăng say 
lao động, sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. 

Năm 2012, gia đình ông đã thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Mộc Châu mua máy xúc về san, sửa, cải tạo 
ruộng, nương và phục vụ nhu cầu thuê san ủi đất của người dân trên địa bàn. Với 3ha, gia 
đình ông phát triển mô hình kinh tế VAC. Ngoài trồng cây ăn quả, hằng năm gia đình ông 
chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm, cá, đem lại thu nhập trên 600 triệu đồng/năm. Không chỉ 
chăm lo kinh tế gia đình, ông Quý còn nhiệt tình giúp đỡ các hội viên cựu chiến binh, người 
dân trong bản kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; giúp 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
trong bản bằng cách cho mượn 3.000m2 đất để sản xuất; tạo việc làm thường xuyên cho lao 
động địa phương với mức công 4 triệu đồng/người/tháng. 

Trong câu chuyện với người dân trong bản, chúng tôi được biết nhiều năm qua, ông 
Quý với trách nhiệm là người đảng viên, cựu chiến binh gương mẫu luôn đi đầu trong các 
phong trào thi đua, để bà con học làm theo. Từ năm 2011 đến nay, ông được nhân dân tín 
nhiệm bầu là “người có uy tín của bản”, tham gia với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn 
đề trong bản. Với vai trò là “người có uy tín”, trong cuộc sống hằng ngày, ông Quý tích cực 
tuyên truyền, vận động bà con trong bản thực hiện tốt hương ước của bản, tích cực chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ông luôn gương 
mẫu và vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Gia đình ông còn tự 
nguyện hiến 60m2 đất làm đường giao thông liên bản. Ông cũng là thành viên tích cực xây 
dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của địa phương, bởi ông nghĩ mình phải có trách nhiệm với 
đồng đội, cũng như con em những liệt sỹ đã nằm lại nơi chiến trường. 

Vừa phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác xã hội, nhiệt tình trong phong trào 
địa phương, năm 2017, cựu chiến binh Mùi Văn Quý được UBND huyện Vân Hồ tặng Giấy 
khen, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen. Gia đình ông được công nhận là “Gia đình 
văn hóa”. Tháng 6/2018, ông được Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La biểu dương 
là một trong 102 người cao tuổi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 
2017.  
 

04. Trần Thắng. TỪ SỰ QUAN TÂM ĐẾN NỖ LỰC VƯƠN LÊN CỦA NGƯỜI CÓ 
CÔNG HUYỆN YÊN CHÂU / Trần Thắng // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 16 - 
30/9/2018.- Số 583.- Tr.65-66. 
 

Chiến tranh đã qua đi và lùi xa theo năm tháng nhưng dấu tích về một thời đạn 
bom không chỉ in đậm trong ký ức của những người lính năm xưa, mà còn hằn in trên 
thân thể họ. Song với sự quan tâm của các cấp, chính quyền và nhân dân, nhiều 
thương, bệnh binh ở huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) nói riêng đã vượt qua khó khăn, 
tật bệnh, trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục phát huy phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, 
đóng góp sức mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, toàn huyện Yên Châu có 2.249 
người có công với cách mạng, trong đó có 242 liệt sỹ, 9 thân nhân bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; 89 thương binh, 52 bệnh binh; 90 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị 
nhiễm chất độc hóa học, 4 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 63 thân nhân liệt 
sỹ, 8 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ; 1.692 người hoạt động kháng chiến, giải 
phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Huyện hiện có 334 người có công 
và thân nhân người có công được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, gồm: 89 thương binh, 
bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; 121 người hoạt động kháng chiến và 
con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 4 người hoạt động kháng 
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chiến bị địch bắt, tù đày; còn lại là thân nhân gia đình liệt sỹ, quân nhân tham gia kháng 
chiến chống Mỹ... 

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Yên 
Châu trao đổi: Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở 
Yên Châu đã có nhiều cố gắng, thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh 
thần của người có công. Địa phương luôn xác định việc thực hiện tốt chế độ chính sách 
người có công và đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, 
“Toàn dân chăm sóc người có công” là trách nhiệm tri ân với những người đã anh dũng hy 
sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước. Do đó, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện 
đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tập trung duy 
trì việc quản lý, tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và 
Nhà nước. Đặc biệt, trong các dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Tết Nguyên 
đán, cùng với các phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh Sơn La, UBND huyện còn trích một 
phần kinh phí, thành lập các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. 

Bên cạnh đó, Yên Châu cũng thường xuyên quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ, 
nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công đảm 
bảo kịp thời, công khai, dân chủ, được các đối tượng chính sách và nhân dân tin tưởng. Để 
các hoạt động chăm sóc người có công đạt hiệu quả, có chiều sâu, các cấp ủy Đảng, chính 
quyền đã 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 và giáo dục truyền thống cách 
mạng, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo 
vệ Tổ quốc. Đồng thời, quan tâm tới phong trào xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác 
thương binh, liệt sỹ, chăm sóc người có công gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương. 

Trước sự quan tâm, chăm sóc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, hàng 
trăm thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ở Yên Châu 
đã phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, thương tích, bệnh tật, xây dựng 
kinh tế bằng chính sức lao động của mình. Ngoài việc làm kinh tế giỏi, ở nhiều địa phương 
trong huyện, các gia đình chính sách, gia đình cách mạng đã nêu cao tinh thần gương mẫu, 
xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng phong trào nông thôn mới; thực hiện tốt lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thương binh tàn nhưng không phế”, gắng sức, đứng vững, khắc 
phục khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy con cháu chăm ngoan học giỏi. Họ đã trở thành 
những tấm gương sáng về ý chí tự lực tự cường, nghị lực vươn lên, không cam chịu đói 
nghèo, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Phát huy phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về đời thường sau nhiều năm chắc tay 
súng, nhiều thương, bệnh binh đã vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình 
và xã hội. Nối từ Quốc lộ 6 vào đến xã Tú Nang (Yên Châu) là tuyến đường được rải nhựa 
phẳng lỳ, không còn những “ổ gà, ổ voi” xóc nảy người như trước. Hai bên đường, trên các 
sườn đồi, dưới thung lũng là bạt ngàn màu vàng của hoa nhãn, hoa xoài đang kỳ nở rộ. 
Không mấy khó khăn, chúng tôi tìm được nhà của ông Đinh Công Hoàng (sinh năm 1952), 
Bí thư Chi bộ bản Chiềng Ban 2 (xã Tú Nang) là bệnh binh với tỷ lệ thương tật 65%. Trong 
căn nhà gỗ 2 tầng khá khang trang, ông Hoàng tâm sự: Trước khi nghỉ chế độ bệnh binh, ông 
là Đại úy, Tiểu đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 184, Sư đoàn 379. Sau 
nhiều năm cùng gia đình về bản Chiềng Ban 2 xây dựng kinh tế mới, đến nay, trang trại 
vườn đồi kết hợp chăn nuôi cũng cho thu nhập 120 - 150 triệu đồng/năm từ 90/450 cây xoài 
ghép đã cho thu nhập, 50 cây nhãn, 300m2 ao thả cá, gần chục con bò sinh sản, trồng màu, 
ruộng lúa, khoanh nuôi bảo vệ rừng... 

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, ông Đinh Công Hoàng còn hướng dẫn 
nhiều hộ là đồng bào dân tộc kỹ thuật lựa chọn hoặc chuyển đổi sang trồng các loại cây, con 
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giống có năng suất, chất lượng và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và cho 
vay vốn đầu tư phát triển kinh tế hộ. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ bản Chiềng Ban 2, năm 
2012, ông Hoàng đã vận động nhân dân trong bản đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng 
đồng với diện tích hơn 100m2, 1 khu tưởng niệm liệt sỹ, 2 lớp học mầm non; đến năm 2015, 
ông tiếp tục huy động đóng góp làm đường bê tông liên bản để thuận lợi cho việc đi lại của 
nhân dân cũng như thương lái đến thu mua nông sản. 

Không chỉ biết làm kinh tế giỏi, nhiều thương, bệnh binh ở Yên Châu còn phát huy 
thế mạnh, sở trường, tận dụng kiến thức và hiểu biết cá nhân để giúp đỡ mọi người. Điển 
hình như bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học Trần Xuân Hảo (sinh năm 1952) ở bản 
Yên Thi, xã Lóng Phiêng. Nhập ngũ đầu năm 1971 và tham gia chiến đấu tại chiến trường 
B3, trong một trận đánh tại đường 14 vào cuối năm 1972, ông bị thương khá nặng do sức ép 
của bom B52 và phải chuyển ra Bắc dưỡng thương. Xuất ngũ trở về quê ở Hưng Yên, năm 
1985, ông bàn với vợ lên vùng Lóng Phiêng (huyện Yên Châu) phát triển kinh tế mới. Từ 
năm 1989 - 2005, ông Trần Xuân Hảo tham gia công tác tại xã và kinh qua nhiều nhiệm vụ 
rồi giữ đến chức vụ cao nhất là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Sau khi nghỉ 
chế độ, ông Hảo lại cùng với gia đình tập trung mở rộng mô hình kinh tế trang trại, đến nay 
mức thu nhập trừ chi phí cũng đạt từ 100 - 120 triệu đồng/năm. 

Ông Trần Xuân Hảo chia sẻ: Xã Lóng Phiêng là xã vùng cao biên giới có nhiều đồng 
bào dân tộc, đời sống kinh tế phát triển không đồng bộ, văn hóa - xã hội chưa có nhiều tiến 
bộ. Với kinh nghiệm và trách nhiệm của mình, trong quá trình công tác ở địa phương, tôi đã 
cùng cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo các công việc phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đến nay, cơ sở vật chất như: Đường giao 
thông, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế xã đã được Nhà nước đầu tư khang trang, cán 
bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đồng tình ủng hộ, tích cực thực hiện Chương trình mục 
tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Ở Yên Châu, các thương, bệnh binh tham gia nhiều công việc ở cơ sở, từ cán bộ cho 
đến lãnh đạo xã đã luôn hoạt động tích cực và trách nhiệm, đóng góp nhiều vào thành tích 
phát triển kinh tế - xã hội chung. Sau khi trở về với đời thường, họ lại tiếp tục cùng với gia 
đình, con cháu là những “chiến sỹ” trên mặt trận phát triển kinh tế hộ, như các thương binh: 
Hà Đức Dương (sinh năm 1956), Phạm Văn Đăng (1952), Nguyễn Thành Đô (1936) là đại 
diện cho những thương binh biết tận dụng lợi thế về đất đai làm kinh tế giỏi ở Yên Châu với 
mức thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm... 

“Thương binh tàn nhưng không phế”, những lời Bác Hồ dạy năm xưa đã và đang tiếp 
thêm sức mạnh cho hàng nghìn thương, bệnh binh vượt lên hoàn cảnh, trở thành người sống 
khỏe, sống có ích cho xã hội. Trong thời chiến, họ là những người anh hùng ngoài chiến 
trường, chiến đấu hết mình để bảo vệ Tổ quốc. Và trong thời bình, trở về quê hương, họ tiếp 
tục phát huy phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ, hăng say lao động, làm kinh tế giỏi từ chính 
đôi tay, đôi chân không còn nguyên vẹn của mình - đó đã trở thành tấm gương sáng cho mọi 
người dân noi theo và học tập. 
 

05. Quốc Định. SƠN LA ĐƯA TÁO SƠN TRA VƯƠN XA / Quốc Định // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 24/9/2018.- Số 229.- Tr.9. 
 

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ công bố và đón nhận chứng nhận nhãn hiệu táo sơn tra 
(táo mèo) Sơn La. Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía Tây Bắc, địa hình chia thành 
nhiều tiểu vùng có đặc trưng sinh thái khác nhau, như huyện Bắc Yên, Thuận Châu, Mường 
La có độ cao 1.200 - 2.000m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình từ 15 - 20 độ C, rất 
phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây táo sơn tra. 

Ông Lê Văn Kỳ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho hay: Bắc Yên là một trong 
những huyện có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với phát triển của cây sơn tra. 
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Những năm qua, cây sơn tra đã phát huy thế mạnh trở thành cây giữ đất, giữ rừng, xóa đói 
giảm nghèo. Ngoài ra, quả sơn tra có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe người dùng nên quả 
sơn tra và các sản phẩm chế biến từ sơn tra đang được nhiều khách hàng biết đến sử dụng 
rộng rãi, góp phần phát triển diện tích, sản lượng của sơn tra trên địa bàn. 

Trên cơ sở đó, theo đề xuất của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Sơn La, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã ban hành Quyết định số 56699/QĐ-SHTT cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu táo sơn tra 
Sơn La, gồm các sản phẩm được chứng nhận bảo hộ như: Quả sơn tra tươi, sơn tra khô, rượu 
ngâm sơn tra và rượu vang... 

Anh Giàng A Chinh, ở xã Hang Chú (Bắc Yên), một trong những gia đình gắn bó lâu 
năm với cây sơn tra, phấn khởi: “Quả táo sơn tra Sơn La được cấp chứng nhận nhãn hiệu bảo 
hộ, tôi vui lắm, mong rằng táo sơn tra sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến, liên kết, thu 
mua cho bà con để chúng tôi không phải lo đầu ra, giúp người trồng có thu nhập ổn định, từ 
đó thoát nghèo làm giàu. 

Việc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu táo sơn tra Sơn La sẽ là điều kiện để xây dựng 
thương hiệu sản phẩm sơn tra của Sơn La trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường, tạo 
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh sơn tra, nâng cao 
đời sống của nông dân trên địa bàn. 
 

06. Huệ Chi. CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH “CHUYÊN GIA BÒ SỮA” CỦA MỘC 
CHÂU MILK / Huệ Chi // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 27/9/2018.- Số 272.- Tr.3. 
 

Sau 60 năm đồng hành cùng thị trường sữa Việt Nam, Mộc Châu Milk phát triển 
trang trại 23.000 con, trở thành chuyên gia trong ngành chăn nuôi bò sữa. 

Mộc Châu Milk là một trong những thương hiệu sữa quen thuộc, được hàng triệu gia 
đình Việt sử dụng. Mỗi ngày, hãng cung cấp ra thị trường hơn 250 tấn sữa tươi với các sản 
phẩm quen thuộc như sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng hay hộp sữa chua nếp cẩm đặc 
trưng Mộc Châu Milk. 

Toàn bộ sữa tươi của Mộc Châu Milk được sản xuất từ nguồn sữa của đàn bò 23.000 
con với tiêu chuẩn chăn nuôi cao nhất. Tương lai, Mộc Châu Milk sẽ tăng lượng đàn bò lên 
35.000 con và đến năm 2030 có thể đạt 70.000 - 100.000 con nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng của người tiêu dùng Việt. 

Có mặt trên thị trường hơn 60 năm, Mộc Châu Milk từng bước phát triển, trở thành 
một trong những ông lớn trong ngành sữa. Tuy nhiên, ít người biết rằng, để nắm thị phần, 
doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn và buộc phải tìm hướng đi khác biệt. 

HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI BÒ SỮA 

Năm 1958, Nông trường Mộc Châu - tiền thân của Công ty Cổ phần Giống bò sữa 
Mộc Châu được thành lập với nhiệm vụ phát triển kinh tế vùng Tây Bắc thông qua việc chăn 
nuôi bò sữa. Đây là nhiệm vụ chính mà Bác Hồ giao cho những người chiến sỹ đầu tiên và 
lời hứa với Bác vẫn được gìn giữ vẹn nguyên đến tận bây giờ. 

Trong những giai đoạn khó khăn nhất vào thời điểm những năm 1983 - 1989, số 
lượng bò lại giảm mạnh do không có vật tư chế biến sữa. Thời gian này ngành chăn nuôi 
đứng trước những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua. 

Bên cạnh đó, tình hình xã hội và thị trường lúc bấy giờ còn nhiều bất ổn cũng là một 
rào cản từng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát triển và duy trì hoạt động của nông 
trường. 

Đứng trước thách thức này, ban lãnh đạo công ty đã liên tiếp đưa ra các quyết 
định “vượt thời gian” như mô hình khoán hộ, quỹ bảo hiểm chăn nuôi ngay từ những năm 
1990 - 1991. Điều này đã giúp Mộc Châu Milk có tiền đề phát triển mạnh sau này. 

Thay vì chạy đua lấy lợi trước mắt, ban lãnh đạo Mộc Châu Milk đã nhanh chóng 
nhìn ra một triết lý - mà sau này đã trở thành “kim chỉ nam” sống còn dẫn dắt thương hiệu. 
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Đó là “chất lượng đến từ chính bàn tay của người chăn nuôi” hay như ông Trần Công Chiến 
- Tổng giám đốc Mộc Châu Milk đã gọi đó là triết lý “Lấy dân làm gốc”. 

MÔ HÌNH CHĂN NUÔI ĐẶC BIỆT TẠI MỘC CHÂU 

Theo các chuyên gia, ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam từng phát triển mạnh mẽ 
nhưng vẫn thất bại do nhiều yếu tố, trong đó điều kiện tự nhiên để chăn nuôi bò sữa là yếu tố 
quan trọng. 

Mộc Châu được đánh giá là vùng đất thuận tiện để chăn nuôi bò sữa bởi với độ cao 
1.050m so với mực nước biển và nhiệt độ bình quân 18 - 20 độ C, nơi đây quanh năm mát 
mẻ, đất đai màu mỡ và nguồn nước đầu nguồn dồi dào. Bên cạnh đó, bằng kinh nghiệm chăn 
nuôi truyền thống cùng với tâm huyết của người dân nơi đây trong suốt 60 năm qua được 
minh chứng bằng các con số ấn tượng như tổng đàn đã vượt trên 23.000 con với năng suất 
trung bình đạt 7,5 tấn mỗi chu kỳ, hàm lượng chất béo tự nhiên và protein tự nhiên trong sữa 
đều rất cao. 

Tận dụng lợi thế này, Mộc Châu Milk đã tổ chức nông trường với lực lượng lao động 
chính bao gồm những người dân ngay tại Sơn La. Hướng đi này vừa giúp địa phương giải 
quyết triệt để vấn đề công ăn việc làm, vừa giúp nông trường có được những người bản địa 
am hiểu về thổ nhưỡng và phương pháp chăn nuôi hiện thời. 

Bên cạnh đó, nhiều cải tiến trong việc tinh gọn quy trình và áp dụng nhanh chóng các 
công nghệ tiên tiến đã mang lại cho thương hiệu những ưu thế cạnh tranh và bứt phá ngoạn 
mục trên thị trường. Người nông dân giờ đây có thể tiến hành chăn nuôi với năng suất cao 
hơn trước gấp nhiều lần mà không tốn công sức. Sự hỗ trợ từ các chương trình vay vốn do 
chính Mộc Châu Milk tổ chức cũng giúp họ vững tâm lao động, về lâu dài càng tạo ra sự gắn 
bó thân thiết hơn với thương hiệu. 

Điểm khác biệt lớn nhất trong mô hình của Mộc Châu Milk là tổ chức sản xuất theo 
chuỗi liên kết. Thay vì tập trung đàn bò về một trang trại, doanh nghiệp chia nhỏ đàn bò về 
các nông hộ, kết hợp với các trại lớn nuôi tập trung 500 - 1.000 con. Quy mô hộ hiện nay 
gần 40 con một hộ, hộ nuôi nhiều nhất 200 con. Trung bình mỗi cô bò sữa cho ra 27l 
sữa/ngày, có cô bò sữa cao sản đạt 70l sữa/ngày. 

Công ty tổ chức các dịch vụ về kỹ thuật, hướng dẫn chăn nuôi thực hiện đúng quy 
trình kỹ thuật đồng thời có bộ phận kiểm soát việc thực hiện của các hộ. Toàn bộ các hộ 
chăn nuôi thực hiện quy trình chăn nuôi tốt theo tiêu chuẩn VietGap. Bên cạnh đó, công ty 
có những chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi: Cho vay vốn để đầu tư con giống, chuồng 
trại, mua máy móc, dự trữ thức ăn... 

Vấn đề vệ sinh môi trường, xử lý chất thải được áp dụng công nghệ sinh học. Nước 
thải được xử lý qua hệ thống bể chứa, bổ sung vi sinh và Enzym được bơm đảo trộn và sục 
khí đạt tiêu chuẩn tưới tiêu, sau đó dùng để tưới chăm sóc đồng cỏ và cây thức ăn.  

Theo đại diện Mộc Châu Milk, sắp tới, doanh nghiệp sẽ đầu tư một nhà máy chế biến 
phân hữu cơ từ nguồn chất thải chăn nuôi bò sữa. Mô hình này không chỉ giải quyết vấn đề 
môi trường mà còn là điểm chốt khép kín quy trình sản xuất và chăn nuôi. 

Hiện nay, 100% trang trại đã khai thác sữa bằng máy và thực hiện theo quy trình khép 
kín hoàn toàn. Sữa tươi vắt ra sẽ chứa trong các bình chuyên dụng tối đa 30 phút trước khi 
đem đến các trung tâm thu mua, bán kính không quá 2km từ các trang trại. Tại đây nguồn 
sữa được kiểm tra nhanh độ tươi của sữa để phân loại chất lượng rồi đưa vào nhà máy. 

Tại nhà máy, sữa tươi nguyên liệu được xử lý qua hệ thống thanh trùng và hệ thống 
tiệt trùng đều của tập đoàn Tetrapak (Thụy Điển) đảm bảo các sản phẩm sữa giữ nguyên vẹn 
được chất dinh dưỡng, độ tươi và thơm ngon của sữa bò. Toàn bộ quy trình xử lý này đều tự 
động hóa và hoàn toàn vô trùng. 

CHIẾN LƯỢC CHIẾM LÒNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG 
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60 năm có mặt trên thị trường, Mộc Châu Milk xác định khách hàng là nhân tố quan 
trọng. Bên cạnh sản xuất các sản phẩm chất lượng phục vụ cuộc sống hàng ngày, doanh 
nghiệp còn chú trọng các chương trình chăm sóc khách hàng thông qua khuyến mãi.  

Từ ngày 15/8 đến hết 31/10, Mộc Châu Milk tổ chức chương trình khuyến mãi “mua 
2 tặng 1” để tri ân khách hàng. Theo đó, người mua 2 lốc sữa sẽ được tặng một hộp sữa cùng 
loại, áp dụng cho tất cả sản phẩm sữa tươi tiệt trùng, sữa chua uống, sữa chua ăn có in thông 
tin khuyến mãi. Chương trình áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 
 

07. Hồng Minh. HỢP TÁC XÃ DU LỊCH BẢN ÁNG: BẢN SẮC VĂN HÓA LÀ LỢI THẾ 
PHÁT TRIỂN / Hồng Minh // Dân tộc và phát triển.- Ngày 28/9/2018.- Số 1452.- Tr.12. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 8/9/2017 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch 
huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) về việc triển khai, hỗ trợ xây dựng bản du lịch cộng đồng tại 
bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu đã thành lập và ra mắt Hợp tác xã Du lịch bản 
Áng vào tháng 11/2017 với 20 thành viên tham gia. Sau thời gian chưa đầy 1 năm đi vào 
hoạt động, hợp tác xã đã gặt hái được những thành công nhất định, từng bước thu hút khách 
du lịch đến với bản Áng nhiều hơn. 

Là một trong những hộ gia đình tham gia vào hợp tác xã từ ngày mới thành lập, chị Vì 
Thị Khăm cho biết, trước đây khi thấy lượng khách đến với bản ngày một đông, gia đình chị 
cũng muốn làm du lịch. Nhưng vì không có điều kiện để cải tạo, sửa chữa nhà cửa cũng như 
chưa có kiến thức làm du lịch, nên gia đình không dám làm. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, 
gia đình chị Khăm được hỗ trợ 12 triệu đồng và được tham gia tập huấn kiến thức về cách 
làm du lịch cộng đồng. Đến nay gia đình chị Khăm đã có một ngôi nhà sàn sạch đẹp, trị giá 
khoảng 300 triệu đồng, đáp ứng đủ yêu cầu của khách đến lưu trú. Vào mùa du lịch từ tháng 
10 - tháng 3, trung bình mỗi ngày, gia đình chị đón từ 10 - 15 khách đến ăn uống hoặc nghỉ 
lại. 

Khác với gia đình chị Khăm, gia đình ông Vì Văn Phọng cũng là thành viên trong hợp 
tác xã, nhưng trước đó gia đình ông đã có 7 năm kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng. Tuy 
nhiên, chỉ khi tham gia vào hợp tác xã, ông Phọng mới được hướng dẫn làm du lịch chuyên 
nghiệp, bài bản. Ông đã trồng nhiều cây xanh trước cửa nhà để tạo cảnh quan, được đi học 
tập kinh nghiệm ở huyện Quỳnh Nhai do Hợp tác xã Du lịch bản Áng tổ chức. 

“Khi tham gia vào hợp tác xã, gia đình tôi được tặng một tủ kính để trưng bày các mặt 
hàng lưu niệm thủ công truyền thống, một tấm biển gỗ khắc tên gia đình để treo trước cửa 
nhà và 12 triệu đồng tiền mặt để cải tạo, sắm sửa đồ dùng phục vụ khách du lịch. Sau hơn 
nửa năm tham gia vào hợp tác xã, về cơ bản lượng khách đến với gia đình đã tăng dần. Cái 
được hơn cả là vợ chồng tôi có thêm kiến thức về làm du lịch. Nếu trước đây nhà tôi đơn 
thuần chỉ là điểm nghỉ chân cho khách du lịch, thì nay gia đình tôi đã biết cách tạo ra không 
gian gắn với bản sắc dân tộc như: Bếp lửa trên nhà sàn, mặc trang phục dân tộc Thái hàng 
ngày… giúp du khách có được không gian trải nghiệm truyền thống”, ông Phọng chia sẻ. 

Bà Lữ Thị Thuận, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch bản Áng cho biết: “Hợp tác xã du lịch 
bản Áng được thành lập với sứ mệnh là cầu nối giữa các công ty du lịch với người cung cấp 
dịch vụ du lịch trên địa bàn xã. Từ khi thành lập, chúng tôi luôn cố gắng phát huy những thế 
mạnh về cảnh quan du lịch, bản sắc văn hóa để thu hút khách về với bản…”. 

Tuy nhiên vì mới được thành lập, nên hợp tác xã chưa kết nối được nhiều khách du 
lịch. Bên cạnh những hộ đón được nhiều khách thì vẫn còn những hộ chưa có khách ghé 
thăm. Trước thực tế đó, hợp tác xã đã có những giải pháp quảng cáo trên các phương tiện 
thông tin đại chúng để thu hút khách cho các hộ gia đình. Đồng thời, hằng tháng các thành 
viên của hợp tác xã lại ngồi họp để chia sẻ những kinh nghiệm giữa các hộ gia đình với 
nhau. 
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“Để hoạt động của hợp tác xã ngày càng hiệu quả, thời gian tới, hợp tác xã sẽ tiếp tục 
mời gọi thêm các thành viên; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trau dồi kỹ 
năng, kiến thức kinh doanh; tích cực kết nối và khai thác các tour, tuyến du lịch” - bà Thuận 
thông tin thêm. 

Cùng với hoạt động du lịch homestay, Hợp tác xã Du lịch bản Áng còn thành lập 
được đội văn nghệ do chính các thành viên trong hợp tác xã phụ trách. Đội văn nghệ thường 
xuyên biểu diễn các điệu múa, hát của dân tộc Thái để phục vụ khách du lịch, ngoài ra còn 
tham gia giao lưu biểu diễn ở nhiều nơi, trở thành chủ thể văn hóa để giới thiệu những nét 
văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Thái huyện Mộc Châu. 
 

08. Luyện Ngọc Tuấn. XÂY DỰNG CHỦ THỂ NÔNG THÔN MỚI / Luyện Ngọc Tuấn 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 29/9/2018.- Số 234.- Tr.8. 
 

Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng chục xã khác 
đạt từ 15 - 18 tiêu chí; trong 188 xã tham gia xây dựng nông thôn mới, không còn xã 
nào đạt dưới 5 tiêu chí... Có được kết quả ấy phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của 
Hội Nông dân tỉnh. 

NHIỀU ĐỔI THAY TRÊN VÙNG ĐẤT KHÓ 

Có từ 8 - 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là mục tiêu không hề dễ 
dàng nhưng đã được tỉnh Sơn La đề ra trong năm 2018. Theo ông Phạm Anh Hữu - Chi cục 
trưởng Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn Sơn La: “Để mục tiêu đó thành hiện thực, 
chúng tôi đã lựa chọn trong số 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào 
cuối năm vừa qua để đưa vào kế hoạch. Lý do vì những cơ sở đó đã có sự đồng thuận rất cao 
của nông dân - chủ thể của nông thôn mới”. 

Cũng theo ông Hữu, để có sự đồng thuận cao của người dân với chương trình xây 
dựng nông thôn mới, tổ chức hội nông dân các cấp đã phải vào cuộc quyết liệt. Từ cấp tỉnh 
hội tới chi hội nông dân bản, tiểu khu đều nắm rõ những quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn được phân công phụ trách và là một trong những lực lượng nòng cốt 
trong tuyên truyền, vận động, xây dựng, thực hiện kế hoạch về nông thôn mới. 

Ông Lù Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm - một trong những xã cán đích 
nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Sơn La năm 2015 cho biết: “Hội viên, nông dân trong xã 
chính là những người cung cấp thông tin để xây dựng kế hoạch phát triển xã, bản; đồng thời 
là người phản biện với những kế hoạch đó một cách thiết thực nhất. Trong quá trình xây 
dựng nông thôn mới ở xã chúng tôi, nông dân đã đóng cả 2 vai trò: Đối tượng tham gia xây 
dựng nông thôn mới và là đối tượng hưởng lợi từ nông thôn mới. Vì thế, họ tích cực lắm”. 

Cũng theo ông Thiện, hội viên, nông dân không chỉ hăng hái đổi mới cách làm ăn, xây 
dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chính gia đình mình mà 
bà con còn hăng hái tham gia hiến đất, hiến ngày công, hiến trí tuệ làm đường giao thông, 
kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa... 

NỖ LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Chiềng Ban là một trong những xã hoàn thành nông thôn mới đầu tiên của huyện Mai 
Sơn cũng là xã hiện có nhiều tỷ phú nông nghiệp nhất trong huyện. Do nổi tiếng là vùng đất 
khó, khan hiếm nước nên ở những năm 90, gia đình nào ở Chiềng Ban muốn có nước tưới 
chủ động để trồng cây, trồng rau đều phải đào tới 4 - 5 cái giếng, sâu tới cả chục mét. Nhưng 
điều đó không hề làm họ nản lòng. 

Chính ý chí quyết tâm đó đã giúp Chiềng Ban xóa nghèo rất nhanh. Nhờ tham gia 
trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và rau xanh hàng hóa, đến nay, Chiềng Ban đã có hàng 
chục tỷ phú. Tuy nhiên, quá trình xóa nghèo nhanh cũng gây ra nhiều hệ lụy, trong đó, vấn 
đề vệ sinh môi trường trong xử lý rác thải nông nghiệp. 
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Anh Đỗ Văn Khởi - chủ trang trại cây ăn quả và cà phê bản Hoa Mai tâm sự: “Bắt tay 
vào xây dựng nông thôn mới, chúng tôi được các cấp, các ngành tập huấn, tuyên truyền rất 
nhiều về nội dung bảo vệ môi trường; đặc biệt là từ tổ chức hội nông dân. Nghe cán bộ phân 
tích mới thấy rằng môi trường rất quan trọng bởi mình làm ra nhiều của cải mà sống không 
khỏe mạnh thì coi như là lỗ. Bên cạnh đó, dù làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa nhưng không 
đảm bảo vệ sinh thì cũng không bán được cho ai. Thế là chúng tôi tự bảo nhau thu gom rác 
thải mỗi ngày, tự đào hố xử lý chất thải cà phê; tích cực học tập kinh nghiệm sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật sinh học”. 

Đến với xã Chiềng Cọ - xã nông thôn mới của thành phố Sơn La, bà Tòng Thị Bó - Bí 
thư Đảng ủy xã cho biết: Hội viên, nông dân Sơn La ngày nay không chỉ biết lo xóa đói 
nghèo, lạc hậu cho gia đình mình mà còn biết chăm lo đến sự giàu sang, phát triển văn hóa 
của bản, của xã một cách tự giác. “Nhiều tuyến đường được hình thành ngay thẳng, to lớn và 
kiên cố nhờ nông dân góp đất, góp sức, góp vật liệu làm nên. Khi hoàn thành, lại chính là 
những người nông dân đó phân công nhau bảo vệ, tôn tạo, giữ vệ sinh hàng ngày. Đó chính 
là những chủ thể của nông thôn mới hôm nay” - bà Bó nói. 

“Bây giờ thì môi trường ở Chiềng Ban đã cải thiện rất nhiều rồi. Ngay trong trang 
trại này của tôi, các anh không thể tìm được 1 vỏ hộp thuốc bảo vệ thực vật hay túi nylon 
vương vãi. Ngay cả việc bắt côn trùng hại cây, hại quả tôi cũng chỉ dùng những bẫy cơ học 
tự chế thôi” - Anh Đỗ Văn Khởi. 
 

09. Xuân Tuấn. CHỌN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LÀM “ĐÒN BẨY” / 
Xuân  Tuấn  // Nông thôn ngày nay.- Ngày 29/9/2018.- Số 234.- Tr.8. 
 

Tuy ở gần trung tâm thành phố Sơn La nhưng trước khi bắt tay xây dựng nông thôn 
mới, xã Chiềng Xôm cũng loay hoay với bài toán “Làm gì để nông dân thu nhập cao và bền 
vững?”. Vùng đất hẹp chạy dọc theo hạ lưu con suối Nậm La này ngoài cây lúa nước truyền 
thống thì chưa có loại cây nào cho thu nhập cao và ổn định. 

“Nhưng từ khi xây dựng nông thôn mới, thành phố đã chọn Chiềng Xôm làm nơi ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao với bước mở đầu là trồng rau, hoa tươi trong nhà lưới. Chỉ 
trong 3 năm sau, diện tích cây hoa từ 7ha ban đầu đã tăng lên tới 4 lần và hiện nay là gần 
50ha hoa tươi. Đây cũng là sản phẩm tiêu biểu của Chiềng Xôm vì ở Sơn La hầu như không 
có nơi nào trồng hoa hồng mà đẹp và tốt như nơi đây. Hoa từ đây, mỗi ngày thu hoạch được 
chuyển đi nhiều tỉnh lân cận và về Hà Nội” - anh Trần Văn Tráng, hộ trồng hơn 2ha hoa ở 
bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm cho biết. 

Cũng theo anh Tráng, diện tích hoa tươi ở Chiềng Xôm lúc đầu chỉ lác đác vài hộ. 
Nhưng bây giờ thì ở các bản: Sẳng, Ái, Hụm, Phiêng Ngùa... đều có nhiều hộ trồng hoa. Bởi 
lẽ, làm hoa tuy có vất vả hơn làm lúa, đầu tư ban đầu cũng cao hơn nhưng nguồn thu đều và 
hơn lúa nhiều lần. 

Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm - ông Lù Văn Thiện, tâm sự: Chính cây hoa tươi với 
cách sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã giúp Chiềng Xôm cán đích nông thôn 
mới sớm nhất toàn tỉnh. Cách trồng và chăm sóc cây hoa hàng hóa đã giúp nhiều nông dân ở 
Chiềng Xôm thay đổi nếp nghĩ, cách làm lạc hậu trong sản xuất. Nhờ thế, không chỉ trong 
trồng hoa mà trong những hoạt động sản xuất khác: Trồng lúa, ngô, cà phê hay chăn thả gia 
súc, gia cầm, ao cá... nông dân đều có sự đầu tư chăm sóc. 

Ông Tòng Văn Vui - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sơn La, cho biết: Thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã có 1 sản phẩm hàng hóa đặc 
trưng; Hội Nông dân thành phố đã vào cuộc vận động hội viên, nông dân tham gia tích cực. 
Kết quả không chỉ giúp tam nông của thành phố Sơn La vươn lên mà còn đóng góp rất lớn 
đến sự phát triển của tổ chức hội và kinh tế của hội viên. 
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“Hiện nông dân Sơn La đang có nhiều nông sản làm hàng hóa rất tốt: Cà phê ở Hua 
La, hoa tươi ở Chiềng Xôm, mận hậu ở Chiềng Đen... Đó cũng là những đòn bẩy kinh tế rất 
tốt nếu được phát huy đúng trong xu thế hội nhập hiện nay” - ông Vui nói. 
 

10. Quốc Túy. SƠN LA THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ HỌC ĐƯỜNG: CÒN KHÓ 
KHĂN / Quốc Túy // Đại biểu nhân dân.- Ngày 29/9/2018.- Số 272.- Tr.7. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi vùng cao, cuộc sống của đồng bào còn rất nhiều khó 
khăn. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học đường đã giảm gánh 
nặng chi phí cho phụ huynh, học sinh, sinh viên trong điều trị bệnh tật. 

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, tỷ lệ học sinh, sinh viên địa phương tham gia bảo 
hiểm y tế những năm qua không ngừng tăng. Năm học 2018 - 2019, tỉnh phấn đấu 100% học 
sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên mục tiêu này đang gặp phải những khó 
khăn, thách thức. 

Theo thống kê bước vào năm học mới, Sơn La có 264.783 học sinh, sinh viên, trong 
đó 261.513 em đã tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98,77%; vẫn còn 3.270 em tương ứng 1,23% 
chưa tham gia bảo hiểm y tế, dù một số đối tượng đã được ngân sách hỗ trợ mức tiền lên tới 
50%. Đối tượng này tập trung ở một số xã của các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh 
Nhai; đặc biệt là các xã mới được công nhận nông thôn mới và xã không được xác định là 
vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

Đơn cử, tại Trường Tiểu học Lái Lè (xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu) năm học 
2017 - 2018 có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế thấp nhất, hơn 22%, trong khi trước đó, 
trường luôn đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lái Lè 
Trương Thị Kim Thoa cho biết, nguyên nhân từ năm 2017, xã Phổng Lái được công nhận xã 
nông thôn mới. 100% học sinh của trường trước đây được hỗ trợ cấp  bảo hiểm y tế theo đối 
tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
nay không được hỗ trợ nữa. Dù rất muốn cho con em tham gia bảo hiểm y tế, nhưng gia đình 
học sinh không đủ điều kiện kinh tế.  Theo bà Thoa, năm học 2017 - 2018, ngoài 22 em được 
cấp bảo hiểm y tế theo diện hộ nghèo, chỉ có 36/232 em mua bảo hiểm y tế theo đối tượng 
học sinh; năm học 2018 - 2019 số học sinh không thuộc diện chính sách mua bảo hiểm y tế 
chỉ có khoảng chục em. 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu thông tin, thời gian qua, tỷ lệ học sinh, sinh 
viên đi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế có tăng, tuy nhiên vẫn có những trường hợp ốm 
đau không đến bệnh viện vì không có bảo hiểm y tế. 

Nhằm duy trì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, cũng như phát huy hiệu 
quả chính sách bảo hiểm y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, thiết 
nghĩ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La và ngành Bảo hiểm xã hội cần chủ động phối hợp với cơ 

quan liên quan rà soát đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại các địa 

phương đặc biệt khó khăn để có những kiến nghị, đề xuất phù hợp với các cấp có thẩm 

quyền. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành Y tế thực hiện cải cách quy 

trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm bảo đảm 
quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. 

Từ đầu năm học 2018 - 2019, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên 

truyền, vận động ở từng trường học trên địa bàn; bố trí cán bộ bảo hiểm xã hội cùng các 

trường đối thoại với phụ huynh học sinh, sinh viên về chính sách bảo hiểm y tế, những quyền 
lợi và trách nhiệm của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. 
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11. Nguyễn Xuân Quý. RÈN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CHO HỌC VIÊN QUA THỰC 
TẾ / Nguyễn Xuân Quý // Quân đội nhân dân.- Ngày 29/9/2018.- Tr.3. 
 

Học viện Biên phòng vừa tổ chức đánh giá kết quả hai đợt hành quân dã ngoại 
kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống tội phạm ma túy tại khu vực 
biên giới các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La). Qua đợt hành quân dã ngoại, cán 
bộ, học viên của học viện được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị sau khi tốt nghiệp. 

Theo Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng: Quán triệt, 
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”, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên 
phòng tổ chức cho học viên tham gia các đợt hành quân dã ngoại tại địa bàn hai huyện. 
Thông qua các đợt hành quân dã ngoại, giúp cán bộ, học viên nâng cao nhận thức, năng lực, 
rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức 
của quân nhân cách mạng. Đây cũng là bước đầu để học viên vận dụng kiến thức lý luận đã 
được đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường vào thực tiễn, để khi tốt nghiệp, ra trường về đơn vị 
công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Trong hai đợt công tác, Học viện Biên phòng cử hơn 400 cán bộ, học viên của các tiểu 
đoàn quản lý học viên tham gia. Thượng tá Phạm Công Chính, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 
2, trực tiếp chỉ huy hành quân dã ngoại tại tỉnh Sơn La, cho biết: “Với phương châm “3 bám, 
4 cùng”, cán bộ, học viên của đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Lóng Sập và Đồn Biên 
phòng Tân Xuân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) vận động 816 lượt người tham gia tuần 
tra, phát quang đường biên, mốc quốc giới. Tiểu đoàn phân chia cán bộ, học viên thành các 
tổ, đội công tác tăng cường đến từng bản thuộc xã Tân Xuân, Lóng Sập, Chiềng Sơn và 
Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình 
hình; tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước; không tiếp tay, bao che cho tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Cán 
bộ, học viên đã tham gia gặt lúa chạy lũ giúp dân; xây dựng nhà tặng người có công; đẩy 
mạnh phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua hai đợt, các 
đoàn công tác đã làm gần 400m đường bê tông; phát quang, sửa chữa hệ thống đường liên 
thôn; tham gia xây dựng nhà đại đoàn kết; giúp các trường học, điểm trường trong địa bàn 
xây dựng lại khuôn viên, sân trường; trồng 1ha cây công nghiệp ngắn ngày...”. 

Các đợt hành quân dã ngoại trong tháng 7 và tháng 8/2018 vào đúng thời điểm xảy ra 
mưa lũ, sạt lở đất do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4 gây ra, cán bộ, học viên đã 
phối hợp với các đồn biên phòng và chính quyền địa phương khẩn trương giúp nhân dân thu 
hoạch hoa màu tránh lũ; di chuyển hơn 50 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở, có nguy cơ bị lũ 
quét đến vị trí an toàn. Sau khi nước lũ rút, cán bộ, học viên giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, 
khơi thông dòng chảy, mương máng và vệ sinh hàng chục ki-lô-mét đường sạt lở. Thượng tá 
Phạm Công Chính kể: “Vào những ngày mưa, cán bộ, học viên phải để lại bộ quần áo khô 
duy nhất ở lán trại rồi mặc lại đồ ướt đi gặt lúa giúp bà con trong bản và phối hợp san lấp các 
đoạn đường bị sạt lở...”. 

Đại tá Bùi Trọng Lợi, Phó giám đốc Học viện Biên phòng cho biết: “Trong thời gian 
cán bộ, học viên của học viện hành quân dã ngoại, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn 
quan tâm cử đoàn công tác đến kiểm tra, tặng quà, động viên bộ đội. Qua kiểm tra, các đơn 
vị học viên chấp hành nghiêm sự chỉ đạo và kế hoạch công tác của trên. Cán bộ, học viên 
chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, phối hợp với cấp ủy, 
chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự trong 
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khu vực biên giới. Học viên còn tham gia cùng với các đoàn công tác của học viện và Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng, đồn biên phòng trên địa bàn làm tốt công tác chính sách, khám 
bệnh, cấp thuốc điều trị cho bà con dân bản… Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của 
cán bộ, học viên Học viện Biên phòng đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh, 
trật tự trên địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La”. 

 

12. Ánh Nguyệt. BẮT 3 ĐỐI TƯỢNG DÙNG XE MÁY VẬN CHUYỂN 10 BÁNH 
HEROIN / Ánh Nguyệt // An ninh Thủ đô.- Ngày 29/9/2018.- Số 5412.- Tr.13. 
 

Ngày 28/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết đang điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng 
liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn. 

Trước đó, ngày 27/9, tại bản Chang, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, 
Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với công an các huyện Mường La, Mai Sơn và Cục 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và lực 
lượng Hải quan Sơn La đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển 
trái phép chất ma túy. 

Danh tính các đối tượng gồm Hàng A Giống (sinh năm 1980), Hàng A Hợ (sinh năm 
1984) và Hàng A Ly (sinh năm 1989) cùng trú tại xã Chiềng Công, huyện Mường La. Tang 
vật thu giữ 10 bánh heroin; 4 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tang vật liên quan. Hiện 
vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, mở rộng. 

 

13. Vũ Hồng. SƠN LA: TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC CƠ SỞ 
GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG / Vũ Hồng // Tạp chí Môi trường.- 
Tháng 9/2018.- Tr.12. 
 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 16 cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng cần xử lý triệt để. Trên cơ sở tập trung các nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, 
ngân sách địa phương, vốn vay Ngân hàng thế giới, đến hết năm 2017, tỉnh Sơn La đã đầu tư 
hệ thống xử lý chất thải với 14 cơ sở gây ô nhiễm, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, 
Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Sơn La; Bệnh viện Tâm thần, Bệnh 
viện Phong và Da liễu; Bệnh viện Đa khoa 9 huyện: Mai Sơn, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, 
Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Mường La, Đa khoa Thảo nguyên Mộc Châu. 

Để hoàn thành mục tiêu 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa 
bàn tỉnh được xử lý triệt để, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La đã tham mưu với UBND 
tỉnh đầu tư xử lý dứt điểm 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng còn lại là Bệnh 
viện Đa khoa huyện Sông Mã và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu. Trong đó, công trình 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu đã được 
khởi công xây dựng ngày 6/8/2018. Dự án công trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế 
Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện đang thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu theo 
quy định của Luật Đấu thầu. 

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La sẽ tăng cường kiểm tra và 
đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh 
quyết toán sớm đưa công trình vào sử dụng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến, đến 
cuối năm 2018, hai công trình này sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng. 
 

14. Viết Hà. QUÂN DÂN MỘT LÒNG XÂY DỰNG BIÊN CƯƠNG VỮNG MẠNH / 
Viết Hà // An ninh biên giới.- Ngày 30/9/2018.- Số 39.- Tr.7. 
 

Đồng bào các dân tộc xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đời sống vẫn 
còn nhiều khó khăn, do điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, đi lại khó khăn, cơ sở hạ 
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tầng chậm phát triển, canh tác lạc hậu, chưa tìm được cây chủ lực để phát triển kinh 
tế, tỷ lệ hộ nghèo và số người nghiện ma túy còn cao. Không ít người dân ở đây do kém 
hiểu biết, nhận thức còn mơ hồ nên đã bị các đối tượng xấu lôi kéo vào con đường buôn 
bán, vận chuyển trái phép chất ma túy... Để ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tăng cường 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo và vận 
động người nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung và cai nghiện tại cộng đồng. 

Giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế bền vững, 
lâu dài là trăn trở thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập 
trong nhiều năm qua. Đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
tuyên truyền, vận động người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ ngô sang cam, bưởi, mận, đào, 
chanh leo... có giá trị kinh tế cao. 

Trung tá Nguyễn Danh Tuệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cho 
biết: “Năm 2017, đơn vị đã xây dựng đề án giúp 4 hộ nghèo trồng chanh leo và bước đầu 
mang lại thành công. Trước đó, để đề án đạt hiệu quả cao, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về loại 
cây này, cùng phối hợp với địa phương, doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ 
thuật, đặc biệt là giải quyết “bài toán” đầu ra ổn định cho bà con trước khi thực hiện trồng thí 
điểm. Sau thời gian trồng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy, cây chanh leo rất thích hợp với 
khí hậu, thổ nhưỡng ở Lóng Sập. Thời gian từ khi trồng cho đến lúc thu hoạch ở vùng đất 
này chỉ mất khoảng 5 - 6 tháng, cho thu hoạch 4 - 5 năm sau mới phải trồng lại. Năm đầu 
tiên cho 30 - 40 tấn/ha, năm thứ hai đạt 70 - 80 tấn/ha/năm, người trồng chanh có thể đạt lãi 
suất hơn 300 triệu đồng/ha/năm”. 

Thực hiện mô hình trên, doanh nghiệp hỗ trợ 4 hộ gần 2.000 cây giống, đơn vị huy 
động lực lượng cùng các kỹ sư hướng dẫn các hộ dân cách chăm sóc. Hiện nay, sau hai vụ 
thu hoạch, cây chanh leo ở Lóng Sập phát triển tốt, cho quả sai và chất lượng đảm bảo xuất 
khẩu. “Mới thu hoạch vụ thứ 2, các hộ dân trồng thí điểm đã hoàn vốn đầu tư và có lãi. Sau 
khi mô hình trồng chanh leo thu được kết quả tốt, đông đảo nhân dân ở các bản làng sát biên 
giới đã chủ động đăng ký trồng, tạo công ăn việc làm, giúp bà con thoát nghèo nhanh, bền 
vững” - Trung tá Nguyễn Danh Tuệ khẳng định. 

Để tìm hiểu về hiệu quả kinh tế của cây chanh leo, chúng tôi đến bản Bó Sập, xã Lóng 
Sập thăm vườn chanh leo của chị Lường Thị Thương. Vừa thu hoạch chanh, chị Thương vừa 
tâm sự: “Cây chanh leo hiện nay đang vào vụ thu hoạch. Đây là vụ thứ hai, cây chanh sai 
cho quả hơn nhiều, mức đầu tư cũng giảm nhiều so với vụ đầu, nên cho thu nhập cao hơn. 
Đặc biệt, thu hoạch chanh leo đến đâu, doanh nghiệp thu mua hết đến đấy. Nhà tôi được hỗ 
trợ phân bón, dây thép làm giàn và 300 cây giống trồng trên 1ha, các chiến sỹ bộ đội biên 
phòng giúp ngày công, thường xuyên tới hướng dẫn cách chăm sóc cây đúng kỹ thuật, bón 
phân đúng thời điểm. Vụ đầu tiên thu hoạch đã hoàn lại vốn đầu tư, vụ này thu hoạch bán ra 
lãi khoảng hơn 100 triệu đồng. Đây là nguồn thu giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống, tiếp tục 
mở rộng diện tích để thoát nghèo bền vững”. 

Ngoài việc giúp nhân dân áp dụng các mô hình phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Lóng Sập còn có việc làm đầy tính nhân văn, đó là: Nấu cơm sáng cho 47 cháu 
học sinh điểm trường mầm non bản Buốc Pát và học sinh Trường Tiểu học Lóng Sập. Hơn 6 
năm qua, tất cả các buổi sáng trong tuần, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng 
Sập thay phiên nhau nấu cơm ngon, canh ngọt theo khẩu phần, tiêu chuẩn bộ đội, đáp ứng 
năng lượng cho các cháu học tập. Công việc tình nghĩa này được thực hiện với mong muốn 
làm sao để học sinh các bản nghèo trên địa bàn có điều kiện học tập tốt, mai sau trở thành 
những công dân có năng lực, trí tuệ xây dựng, bảo vệ biên cương giàu mạnh. 
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Vào mùa mưa lũ, đường lên Buốc Pát trơn trượt, nhưng mỗi sáng, cán bộ, chiến sỹ 
biên phòng vẫn đều đặn mang cơm cùng thức ăn đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng cho học sinh. 
Đại úy Tăng Ngọc Đảm, cán bộ Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng 
Sập cho biết: Bản Buốc Pát nằm sát đường biên giới, bên kia là “thánh địa ma túy”. Hằng 
ngày, những người nghiện bản Buốc Pát thường lén lút qua biên giới mua bán, vận chuyển 
và sử dụng ma túy, nên nơi đây đã trở thành “điểm nóng” về trật tự, an toàn xã hội. Buốc Pát 
có 14 hộ dân thì 12 hộ có người nghiện ma túy, đi tù vì liên quan đến “hàng trắng” từ bên kia 
biên giới. Vì hoàn cảnh đặc biệt như vậy, dù đường sá đi lại rất khó khăn, nhưng chúng tôi 
vẫn cố gắng vượt qua để mang cơm cho các cháu học sinh đúng giờ, “ngăn” không để thế hệ 
tương lai đi vào “vũng lầy ma túy”. 

Từ những việc làm tình nghĩa của đơn vị, nhiều phụ huynh học sinh đã tự nguyện đi 
cai ma túy, hoàn lương, chăm lo lao động sản xuất, trở thành “cánh tay nối dài” của bộ đội 
biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Ông Mùa A Sủ, Bí thư Chi bộ bản 
Buốc Pát bộc bạch: “Nếu không có sự quan tâm của các chú bộ đội biên phòng thì các con 
theo bố, theo mẹ sau này lớn lên rồi cũng hư hỏng, trở thành gánh nặng cho xã hội. Các 
chiến sỹ biên phòng còn bám bản tuyên truyền về tác hại của ma túy, từng bước làm “hạ 
nhiệt” tệ nạn ma túy của bản, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định đời sống”. 

“Cùng với việc giúp dân phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập kêu 
gọi, huy động nguồn lực hỗ trợ từ xã hội tập trung đầu tư cho các bản khó khăn, tiếp tục 
chăm lo cho các cháu học sinh khó khăn, giúp các cháu thực hiện ước mơ của mình. Đơn vị 
còn giúp địa phương xây dựng phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, chú 
trọng công tác giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi, động viên họ đi cai nghiện, từng 
bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, góp phần giải quyết những vấn đề 
“nóng” về an ninh trật tự” - Trung tá Nguyễn Danh Tuệ cho biết. 
 

15. PV. TIN VẮN / PV // Nhân dân.- Ngày 01/10/2018.- Tr.8. 
 

Ngày 30/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hồi 20 giờ 40 phút, ngày 28/9, tại Quốc lộ 
6B thuộc địa phận bản Ca, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, công an đã bắt quả tang 
bốn đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 5,83kg ma túy 
tổng hợp (hơn 50 nghìn viên) và một số tang vật khác liên quan. Công an tỉnh đã chỉ đạo 
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Quỳnh Nhai điều tra. 
 

16. Mai Viết Nhân. HỌC VIÊN BIÊN PHÒNG NƠI RẺO CAO BIÊN GIỚI / Mai Viết 
Nhân // Nhân dân.- Ngày 01/10/2018.- Tr.5. 
 

Với phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường 
gắn liền với biên giới”, giữa mịt mùng rừng sâu núi thẳm, cán bộ, học viên Học viện 
Biên phòng cùng các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thắp sáng thêm niềm tin 
cho bà con biên giới. Dấu chân các anh in trên những rẻo cao biên cương Tổ quốc. 

Đầu tháng 4 năm 2018, khi biên giới Tây Bắc vào mùa nắng nóng, những chuyến xe 
chở cán bộ, học viên Học viện Biên phòng rời mảnh đất Sơn Tây về với hai huyện Vân Hồ 
và Mộc Châu (Sơn La). Mang theo những kiến thức được nhà trường trang bị, hàng trăm cán 
bộ, học viên hăng hái lên đường nhận nhiệm vụ. 

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng tổ chức 
phối hợp các lực lượng ngăn chặn tội phạm ma túy có vũ trang, kết hợp tuyên truyền vận 
động nhân dân tại khu vực biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Theo đó, Học viện Biên 
phòng đã tổ chức sáu lượt hành quân dã ngoại, mỗi lượt hơn 100 cán bộ, giảng viên học viện 
tham gia. Với những học viên Học viện Biên phòng, đây là lần đầu đặt chân về vùng biên 
cương điệp trùng để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của người lính nơi biên giới xa xôi. 
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Với phương châm “ba bám, bốn cùng” và tình yêu dành cho biên giới, sau nhiều đợt 
hành quân dã ngoại, cán bộ, học viên học viện cùng cán bộ, chiến sỹ hai đồn Biên phòng 
Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và Đồn Biên phòng Tân Xuân đã nỗ lực, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Công tác vận động quần chúng đã có sự đổi mới, phát triển cả bề rộng 
và chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực, để lại ấn tượng tốt cho cấp ủy, chính quyền địa 
phương và nhân dân ở khu vực biên giới. 

Theo đánh giá của Học viện Biên phòng, qua các đợt hành quân dã ngoại, đơn vị đã tổ 
chức 96 buổi với 816 lượt cán bộ, học viên cùng các đơn vị tham gia tuần tra, nắm chắc tình 
hình địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực biên giới dịp diễn ra các ngày lễ lớn. Cán 
bộ, học viên học viện đã đẩy mạnh phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông 
thôn mới”, giúp đỡ địa phương xây dựng các công trình dân sinh. Bên cạnh đó, còn làm tốt 
công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, 
người có công với cách mạng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Thời điểm trung tuần tháng 7 và tháng 8 vừa qua, địa bàn một số xã của hai huyện 
Vân Hồ và Mộc Châu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 4 đã gây ra lũ ống, 
lũ quét, sạt lở đất. Chia sẻ với bà con nơi đây, cán bộ, học viên học viện không quản ngại 
khó khăn, dầm mình trong mưa lũ, phối hợp các đồn biên phòng và chính quyền địa phương 
khẩn trương giúp nhân dân thu hoạch diện tích hoa màu, di chuyển hơn 50 hộ dân nằm trong 
khu vực sạt lở về vị trí an toàn. Sau khi nước rút, bằng nhiều biện pháp, cán bộ, học viên học 
viện đã tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sửa chữa nhà cửa, khơi thông 
hàng chục km đường bị ách tắc. 

“Trong lúc khó khăn, gian khó hiểm nguy, mầu quân hàm xanh của học viên Học viện 
Biên phòng vừa lạ mà vừa quen, trở thành hình ảnh thân thương, gần gũi trong lòng bà con 
nhân dân. Các anh mới đến địa bàn, nhưng là chỗ dựa, đồng thời là niềm tin về một thế hệ sỹ 
quan biên phòng tương lai của khắp mọi miền biên cương đất nước” - ông Lò Văn Hương, 
Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa, chia sẻ. 

Khi những cơn lũ dữ qua đi, các học viên học viện lại trở về với nhiệm vụ tích cực 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các anh tuyên truyền để quần 
chúng nhân dân hiểu tác hại của ma túy, kịp thời đấu tranh, phản bác để nhân dân nhận biết 
âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, và 
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. 

Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng cho biết: “Quán triệt 
và thực hiện hiệu quả kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thường vụ Đảng ủy, 
Ban Giám đốc Học viện đã làm tốt công tác chuẩn bị, quán triệt, triển khai cho các đơn vị 
liên quan và đơn vị quản lý học viên đi thực hiện nhiệm vu. Đợt hành quân dã ngoại là dịp 
để cán bộ, học viên học viện nâng cao nhận thức, năng lực, rèn luyện phương pháp, tác 
phong công tác, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách 
mạng. Là bước đầu vận dụng kiến thức lý luận đã được đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường 
vào thực tiễn công tác; đồng thời đây cũng là hành trang để mỗi học viên sau khi hoàn thành 
đợt dã ngoại, vận dụng vào quá trình học tập và công tác sau này. 
 

17. Trần Đức. SƠ KẾT KẾ HOẠCH CAO ĐIỂM ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TỘI 
PHẠM MA TÚY Ở KHU VỰC BIÊN GIỚI MỘC CHÂU, VÂN HỒ / Trần Đức, Thanh 
Thuận // Biên phòng.- Ngày 03/10/2018.- Số 79.- Tr.1, 3. 
 

Ngày 01/10, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội 
nghị sơ kết Kế hoạch cao điểm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới 
huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 
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Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền 
Chủ tịch nước. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân 
ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng 
chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La; đại diện lãnh 
đạo các ban, bộ, ngành Trung ương... 

Báo cáo tại hội nghị khẳng định: Sau khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai Kế 
hoạch 892/KH-BTL, ngày 26/3/2018 về đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực 
biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ, đến nay đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, từng bước 
hạn chế hoạt động vận chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” về Hủa Phăn và các tụ điểm tập 
kết sát biên giới Việt Nam. Công tác phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với các lực 
lượng chức năng nước bạn Lào đấu tranh với các tổ chức tội phạm ma túy ở ngoại biên đã có 
hiệu quả tích cực. Các đường dây tội phạm ma túy có xu hướng vận chuyển ma túy sang các 
tỉnh Trung Lào để vào Việt Nam; các cung tuyến vận chuyển ma túy cũ cơ bản đã được ngăn 
chặn, hoạt động của các toán, nhóm vũ trang đã giảm 70 - 80%, giảm thiểu lượng ma túy từ 
Lào thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam; hiệu quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma 
túy ở khu vực biên giới đã từng bước được nâng lên; các đối tượng và lượng ma túy bị bắt 
giữ tăng cao... 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đánh giá cao vai trò 
của lực lượng bộ đội biên phòng trong thời gian qua đã triển khai kế hoạch đấu tranh, ngăn 
chặn tội phạm ma túy và mong muốn trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ, toàn diện, có chiều sâu trên mặt trận đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma 
túy trên địa bàn biên giới tỉnh Sơn La. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương và đánh giá 
cao những kết quả đạt được của các lực lượng trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong 
thời gian tới không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu diễn biến phức tạp của 
tội phạm ma túy, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng của 
bạn; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để đấu tranh ngăn chặn hoạt động 
của tội phạm ma túy ở khu vực biên giới huyện Mộc Châu, Vân Hồ một cách vững chắc. 

Nhân dịp này, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác Bộ Tư 
lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho chính quyền địa phương, 
các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, gồm: Nhà làm việc cho cán bộ xã Tân Xuân; tặng 
10 bộ máy vi tính và nhà “Mái ấm tình thương”; tặng bò giống cho hộ nghèo; tặng ti vi cho 5 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho 21 học sinh 
và trao tặng cho Đồn Biên phòng Lóng Luông và Vân Hồ, Bộ đội Biên phòng Sơn La, mỗi 
đơn vị 50 triệu đồng. 
 

18. Khánh Nguyên. LÒ LUYỆN “HOA HẬU” ĐẶC BIỆT Ở MỘC CHÂU / Khánh 
Nguyên // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/10/2018.- Số 238.- Tr.13. 
 

Các hộ chăn nuôi bò sữa tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đang tích cực chăm 
sóc, huấn luyện các “cô” bò nhằm chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu bò sữa sẽ tổ chức vào 
ngày 14 - 15/10 tới. Sau 15 năm tổ chức, kỹ năng “luyện” hoa hậu của nông dân nơi đây 
ngày càng “đỉnh”. 

BÒ ĐI CATWALK 

Trên cao nguyên Mộc Châu một sáng mùa thu, sau khi đã được vắt sữa, ăn no, những 
ứng viên của cuộc thi “Hoa hậu bò sữa 2018” được chủ nhân dắt ra đồng cỏ luyện “catwalk”. 
Tiếng gọi âu yếm của chủ nhân dành cho những “cô” bò khiến không khí nơi đây trở nên 
náo nhiệt: “Năm ngoan nào”, “Bảy không được hư”... Năm, bảy chính là những con số được 
gắn lên tai bò. Cả chục “cô” bò sữa duyên dáng được chủ nhân dẫn đi thành vòng tròn, 
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khoan thai và thảnh thơi. Thi thoảng có những “cô” bướng bỉnh, lồng lên không chịu theo 
chủ. 

“Mỗi ngày, chúng tôi phải dẫn bò ra đồng cỏ để tập đi sao cho khoan thai, giúp bò làm 
quen với đám đông để khi đi thi đấu, bò không lồng lên vì sợ khi thấy quá nhiều người” - 
ông Đặng Văn Thắm (tiểu khu Vườn Đào 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu) cho biết. 

Theo ông Thắm, từ tháng 7, các hộ đã phải lựa chọn những con bò đẹp nhất, cho năng 
suất sữa cao nhất trong đàn để chăm sóc, huấn luyện theo chế độ riêng. Thức ăn cho các 
“hoa hậu” bò tương lai phải đầy đủ khẩu phần, đảm bảo đúng tỷ lệ thức ăn thô xanh, thức ăn 
tinh và dưỡng chất. Được biết, năm 2017, con bò số 5717 của ông Thắm đã dành “vương 
miện hoa hậu”. 

Theo ông Phạm Hải Nam - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc 
Châu (huyện Mộc Châu, Sơn La), ngoài tiêu chí tiên quyết là sản lượng sữa, mỗi cô bò thi 
hoa hậu còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí khác về hình thể như: Các khoang đen, trắng rõ nét, 
hông nở, chân cao, lưng thẳng và đặc biệt quan trọng là hình dạng của bầu vú. 

Sau cuộc thi, những con bò tốt, đạt danh hiệu sẽ được người dân đặt mua giống, lựa 
chọn vào đàn bò giống cao sản của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. 

TỶ PHÚ CAO NGUYÊN 

Khởi điểm là một hội thi bò sữa điển hình chất lượng cao được Công ty Cổ phần 
Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức cách đây 15 năm, giờ đây, cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” đã trở 
thành một thương hiệu, một sự kiện văn hóa đặc biệt trên cao nguyên Mộc Châu. 

Ông Trần Công Chiến - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 
cho biết, năm 2000, ông có dịp đi tham quan ngành chăn nuôi bò sữa của New Zealand và 
được tham gia một hội thi bò sữa đẹp. Sau đó, công ty quyết định tổ chức hội thi bò sữa chất 
lượng cao nhằm động viên, khích lệ bà con chăn nuôi, giúp nâng cao chất lượng đàn bò. Vài 
năm sau, cuộc thi được đổi tên thành cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” và tổ chức định kỳ vào giữa 
tháng 10. 

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho biết, lý do tổ chức cuộc thi ban đầu chỉ 
nhằm tạo ra nơi giao lưu cho nông dân nông trường. Tuy nhiên, đàn con cháu của các cô bò 
“hoa hậu” đã giúp toàn nông trường hình thành đàn bò cao sản. Thậm chí, có những cá thể 
bò vượt trội với năng suất sữa gấp rưỡi, gấp đôi thông thường, tức là lên đến 40 - 50kg 
sữa/ngày. 

Nhờ nghề nuôi bò sữa, thị trấn Nông trường Mộc Châu không hiếm những triệu phú, 
tỷ phú. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Tiến Mạnh. Với 50 con bò sữa, ngày cao điểm, anh 
Mạnh thu tới 5,6 tạ sữa, còn bình quân cũng đạt trên 3 tạ, tổng doanh thu đạt 1 tỷ đồng/năm, 
trừ chi phí anh còn lãi 600 - 700 triệu đồng. 

Ông Phạm Hải Nam cho biết, để đảm bảo chất lượng sữa, cán bộ thú y, khuyến nông 
của công ty thường xuyên túc trực từng địa bàn, vào từng trại phổ biến quy trình kỹ thuật 
chăm sóc bò, đồng thời giám sát chất lượng sữa. Hộ nào sản lượng sữa cao, đạt tiêu chuẩn sẽ 
được thưởng. 

“Chúng tôi khuyến khích bà con mở rộng quy mô đàn bò sữa để đến năm 2020, tổng 
đàn bò sữa trên địa bàn đạt khoảng 30.000 con. Công ty cũng cam kết bao tiêu toàn bộ sản 
phẩm cho bà con nên ai cũng yên tâm đầu tư sản xuất” - ông Nam nói.  

Theo anh Nguyễn Tiến Mạnh (tiểu khu Vườn Đào 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu), 
một con bò đủ tiêu chuẩn đi thi hoa hậu phải có “hình nêm”, nghĩa là mông phải nở, bầu 
sữa to, không quá béo, không quá gầy, lông bóng mượt, đặc biệt phải cho sản lượng sữa 
cao, đảm bảo tiêu chuẩn. 

 

Cũng xem: 
19. Lê Thúy. LUYỆN “TRÌNH DIỄN”CHO BÒ THI HOA HẬU / Lê Thúy // Đời sống 
và tiêu dùng.- Ngày 11/10/2018.- Số 274.- Tr.5. 
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20. Huệ Chi. CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ NHỮNG “CÔ BÒ HẠNH PHÚC” TẠI MỘC 
CHÂU / Huệ Chi // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 04/10/2018.- Số 273.- Tr.9. 
 

21. Bùi Trần. ĐỘC ĐÁO CUỘC THI HOA HẬU BÒ SỮA MỘC CHÂU / Bùi Trần // 
Thanh niên.- Ngày 13/10/2018.- Số 286.- Tr.13. 
 

22. Trọng Chính. XÍM VÀNG XÔN XAO MÙA TÁO CHÍN / Trọng Chính // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 06/10/2018.- Số 240.- Tr.16. 
 

Xím Vàng là xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La) với một phần thuộc khu bảo 
tồn thiên nhiên Tà Xùa. Nằm cách trung tâm huyện khoảng hơn 30km, Xím Vàng có 7 bản, 

với hơn 90% dân số là người dân tộc Mông sinh sống. Ở nơi mà cây táo mèo dường như là 
một phần của vùng đất này, bởi rất nhiều gia đình trồng táo ở trong vườn, trước cửa nhà... 
Tháng 3, hoa táo mèo bừng nở khoác trên các thân cây xanh mốc một màu trắng sáng bạt 
ngàn. Bước sang tháng 10, cả vùng Xím Vàng có mùi thơm đặc trưng của táo mèo rộ chín, 

thoảng trong gió rừng. 
Trên các sườn núi, lẫn trong màu xanh của rừng là màu vàng óng của táo chín vào vụ. 

Khi đó, bà con dân tộc Mông nơi đây bắt đầu mùa thu hái táo mèo. Họ gùi xuống những 
điểm thương lái thu gom, chuyển đi các nơi tiêu thụ.  

 

23. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 

PHÓNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 10/10/2018.- Số 283.- Tr.1, 2. 
 

Sáng 9/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Sơn La. 

Tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Sơn La, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 
Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh đã báo cáo cử tri nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu, Quốc 

hội Khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 22/10 tới; đại diện lãnh đạo thành phố Sơn La báo cáo 
nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng năm 2018. 

Cử tri thành phố Sơn La phản ánh nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến mức hỗ trợ 
xây dựng nhà ở cho gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ; kiến 

nghị Bộ Y tế có cơ chế hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng mắc bệnh hiểm 
nghèo; xem xét bổ sung chế độ hỗ trợ tiền đi lại, tiền ăn cho thân nhân liệt sỹ khi đi thăm mộ 
liệt sỹ (theo Thông tư liên tịch số 13/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ 
Tài chính); quan tâm đến vấn đề an toàn của các thủy điện đã được xây dựng trên địa bàn 
Sơn La... 

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua: Kinh tế - xã hội 
phát triển toàn diện, an sinh xã hội được thực hiện tốt, quốc phòng - an ninh được củng cố, 

giữ vững... Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, Sơn La tiếp tục phát huy truyền 
thống cách mạng, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.  

Thông tin về Kỳ họp thứ Sáu, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, đây là 

kỳ họp rất quan trọng, tiếp tục có cải tiến, đổi mới trong cách thức điều hành các phiên họp, 
phát biểu của đại biểu Quốc hội, tăng số lượng phiên họp phát thanh và truyền hình trực tiếp 
để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu 
Chủ tịch nước; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; 

thảo luận, cho ý kiến vào các dự án luật và một số nội dung quan trọng khác...  
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24. Nguyễn Chiến. HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG / 
Nguyễn Chiến // Tuần tin tức.- Ngày 11/10/2018.- Số 41.- Tr.13. 
 

Theo báo cáo sơ bộ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, tính đến 15/9/2018, tỉnh 
Sơn La đã thực hiện việc xây mới và sửa chữa xong 5.377 trong tổng số 8.859 nhà cho 
người có công với cách mạng. 

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Sơn La có 9.850 hộ người có công được hỗ trợ 
về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017. 
Trong đó, có 5.377 hộ đã được hỗ trợ làm xong nhà ở (từ tháng 01/2018 đến tháng 7/2018, 
toàn tỉnh đã hỗ trợ làm được nhà ở cho 1.742 hộ, trong đó làm mới 586 hộ, sửa chữa 1.156 
hộ; có 3.635 hộ đã được làm xong từ trước ngày 30/12/2017). 

Huyện Vân Hồ là một trong những địa phương đã triển khai tốt công tác rà soát, hỗ 
trợ xây mới và sửa chữa nhà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Tính đến 15/9/2018, toàn huyện đã hỗ trợ cho hơn 161 nhà, trong đó xây mới 58 nhà, sửa 
chữa 103 nhà. 

Ông Mùi Văn Dục năm nay 75 tuổi, người dân tộc Mường, ở bản Châu Phong, xã 
Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Sơn La), là một trong những hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Sơn La được hỗ trợ xây mới nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Ông Dục từng tham 
gia kháng chiến chống Mỹ và là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Lào tại 
chiến trường Xiêng Khoảng. Bên căn nhà mới xây, ông Dục bùi ngùi xúc động: “Gia đình 
tôi thuộc hộ nghèo, đời sống rất khó khăn, cả đời tằn tiện cũng chỉ đủ ăn. Căn nhà cũ trước 
đây bị hư hỏng nặng, nay được Đảng, Nhà nước và các tổ chức hội quan tâm xây cho căn 
nhà mới, thật không biết nói gì hơn, từ nay vợ chồng tôi được yên tâm ngủ ngon trong những 
ngày mưa gió”. 

Cùng là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp nước bạn Lào tại chiến trường Xiêng 
Khoảng, ông Mùi Văn Khậu, ở bản Châu Phong, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ (Sơn La), có 
gia cảnh còn khó khăn hơn, cuộc sống túng thiếu lại không may có người con bị tàn tật. Ông 
Khậu cho biết, căn nhà cũ trước kia chỉ như căn nhà tạm được làm bằng liếp tre lụp xụp. 
“Nay được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các cấp hội, chính quyền địa 
phương, gia đình tôi đã có được căn nhà mới xây bằng gạch, tôi rất vui”, ông Khậu xúc động 
nói. 

Ông Lường Văn Huân, Phó bí thư Huyện ủy Vân Hồ cho biết, thời gian qua, huyện đã 
phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nỗ lực triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nhà 
ở cho người có công. Huyện Vân Hồ quyết tâm trong năm 2018 sẽ hoàn thành cơ bản những 
trường hợp đã có danh sách phê duyệt, còn những trường hợp bổ sung sẽ tiếp tục triển khai 
sớm nhất theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. 

Ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cho biết, đến nay, công 
tác triển khai thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh Sơn La đã 
được tổ chức đồng bộ và tích cực, các huyện trên địa bàn tỉnh đều có quyết tâm cao hoàn 
thành kế hoạch trong năm 2018. Trước mắt, ưu tiên những hộ trong danh sách được phê 
duyệt trước đó, còn những hộ bổ sung sau sẽ tiếp tục được thực hiện một cách nhanh nhất. 
 

25. V. Thu. SƠN LA: NHIỀU DOANH NGHIỆP CHƯA TUÂN THỦ PHÁP LUẬT BẢO 
HIỂM XÃ HỘI / V. Thu // Bảo hiểm xã hội.- Ngày 11/10/2018.- Số 82.- Tr.5. 
 

Vừa qua, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thanh, 
kiểm tra về bảo hiểm thất nghiệp lồng ghép với thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế tại 146 đơn vị sử dụng lao động; phối hợp thanh kiểm tra liên 
ngành tại 83 đơn vị sử dụng lao động. Qua thanh tra cho thấy, một số đơn vị, doanh 
nghiệp vẫn chưa thực hiện nghiêm pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội. 
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Theo kết luận của Đoàn Thanh tra, hầu hết các doanh nghiệp được thanh tra chưa thực 

hiện thông báo tình hình biến động lao động tại doanh nghiệp với trung tâm dịch vụ việc 

làm; chưa gửi thang bảng lương của người lao động cho cơ quan quản lý lao động; chưa 

phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nội dung hợp đồng lao 

động không ghi cụ thể tỷ lệ % tính trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế. 

Đáng chú ý, có doanh nghiệp chưa trả khoản tiền tương đương mức tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động không thuộc đối 

tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như tại Công ty Cổ phần 269 

Sơn La. Đa phần các doanh nghiệp vi phạm các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

như đóng thiếu, chậm đóng, nợ đóng, đóng không đúng mức theo quy định pháp luật. 

Cụ thể: Công ty Cổ phần Vạn Lộc, tính đến tháng 8/2018, còn chậm đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế trên 8,7 triệu đồng; chưa tính phụ cấp khu vực khi tham gia bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế cho 3 lao động với tổng số tiền phải truy thu từ 01/01/2016 đến tháng 

9/2018 là trên 37,2 triệu đồng. 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, đến tháng 8/2018 còn chậm 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với số tiền trên 90,4 triệu đồng; chưa tính phụ cấp nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 5 lao động, với số 

tiền phải truy đóng từ tháng 01 - 9/2018 là trên 1,7 triệu đồng; chưa tính phụ cấp khu vực khi 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 31 lao động, với số tiền phải truy đóng từ tháng 
01 -  8/2018 là 8,4 triệu đồng. 

Hay như Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa và Xây dựng công trình giao thông II 

Sơn La còn chậm đóng 169,5 triệu đồng. Công ty Cổ phần Đường bộ 224 chậm đóng 106,1 

triệu đồng và mức lương tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của 3 lao động thấp hơn so 

với thang bảng lương. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng I Sơn La đóng thiếu so với mức 

lương tối thiểu vùng, với số tiền truy thu trên 5,1 triệu đồng, chưa tính phụ cấp khu vực khi 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công ty Cổ phần Xây dựng Uyên Hưng chưa tính 

phụ cấp khu vực khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 3 lao động, với số tiền phải 
truy thu trên 3,5 triệu đồng. 

Bên cạnh yêu cầu các doanh nghiệp phải nhanh chóng khắc phục vi phạm, Chánh 

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La 

phối hợp cùng doanh nghiệp rà soát và truy thu số tiền đóng thiếu trên. 
 

26. Xuân Tuấn. CHIỀNG XÔM, THÊM ĐÒN BẨY KINH TẾ TỪ HOA / Xuân Tuấn // 
Trang trại Việt.- Tháng 10/2018.- Số 88.- Tr.53. 
 

“Thực hiện chủ trương của tỉnh về mỗi xã có 1 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; 
đồng thời tạo sức bật nhanh và bền vững cho thu nhập của nông dân trong vùng, chúng 
tôi đã thử nghiệm và thành công với mô hình cây hoa tươi ở Chiềng Xôm” - Đó là tâm 
sự của ông Đỗ Duy Thưởng - Giám đốc Hợp tác xã rau, hoa tươi ở Chiềng Xôm, thành 
phố Sơn La (Sơn La). 

Tuy ở gần trung tâm thành phố nhưng trước khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, 
Chiềng Xôm cũng loay hoay với bài toán “Làm gì để nông dân thu nhập cao và bền vững?”. 

Vùng đất hẹp chạy dọc theo hạ lưu con suối Nậm La này ngoài cây lúa nước truyền 
thống thì chưa có loại cây nào cho thu nhập cao và ổn định. “Nhưng từ khi xây dựng nông 
thôn mới, thành phố đã chọn Chiềng Xôm làm nơi ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với 
bước mở đầu là trồng rau, hoa tươi trong nhà lưới. 
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Chỉ trong 3 năm sau, diện tích cây hoa từ 7ha ban đầu đã tăng lên tới 4 lần và hiện nay 
là gần 50ha hoa tươi. “Đây cũng là sản phẩm tiêu biểu của Chiềng Xôm vì ở Sơn La hầu như 
không có nơi nào trồng hoa hồng mà đẹp và tốt như ở Chiềng Xôm. Hoa từ đây, mỗi ngày 
thu hoạch được chuyển đi nhiều tỉnh lân cận và về Hà Nội” - anh Trần Văn Tráng, hộ trồng 
hơn 2ha hoa ở bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm, bảo vậy. Hiện toàn xã đã có tới gần 50ha 
hoa tươi, chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc, cho thu nhập gấp 15 lần so với trồng lúa nước… 

Cũng theo anh Tráng thì diện tích hoa tươi ở Chiềng Xôm lúc đầu chỉ lác đác mấy hộ 
nông dân mạnh dạn tham gia “dù lòng đầy nghi hoặc về kết quả. Nhưng bây giờ thì ở các 
bản: Sẳng, Ái, Hụm, Phiêng Ngùa… đều có nhiều hộ trồng hoa bởi làm hoa tuy có vất vả 
hơn làm lúa, đầu tư ban đầu cũng cao hơn nhưng nguồn thu đều và hơn lúa nhiều lần. Bây 
giờ hoa hồng, hoa cúc, hoa ly đã thành sản phẩm đặc trưng cho nông nghiệp Chiềng Xôm và 
diện tích đang ngày một nâng lên”. 

Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm - ông Lù Văn Thiện, tâm sự: Chính cây hoa tươi với 
cách sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã giúp Chiềng Xôm cán đích nông thôn 
mới sớm nhất toàn tỉnh. Cách trồng và chăm sóc cây hoa hàng hóa đã giúp nhiều nông dân ở 
Chiềng Xôm thay đổi nếp nghĩ, cách làm lạc hậu trong sản xuất. Nhờ thế, không chỉ trong 
trồng hoa mà trong những hoạt động sản xuất khác: Trồng lúa, ngô, cà phê hay chăn thả gia 
súc, gia cầm, ao cá… nông dân đều có sự đầu tư chăm sóc, thu hoạch hợp lý hơn, thỏa đáng 
hơn. Ông Tòng Văn Vui, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Sơn La, cho biết: Thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng mỗi xã có 1 sản phẩm hàng hóa đặc 
trưng, tiêu biểu; Hội Nông dân thành phố đã vào cuộc vận động hội viên, nông dân tham gia 
tích cực. 

Kết quả thực hiện các chương trình ấy không chỉ giúp tam nông của thành phố Sơn La 
vươn lên mà còn đóng góp rất lớn đến sự phát triển của tổ chức hội cũng như sự tăng trưởng 
của mỗi gia đình hội viên, nông dân. Hiện nông dân Sơn La đang có nhiều nông sản làm 
hàng hóa rất tốt: Cà phê ở Hua La, hoa tươi ở Chiềng Xôm, mận hậu ở Chiềng Đen… Đó 
cũng là những đòn bẩy kinh tế rất tốt nếu được phát huy đúng trong xu thế hội nhập hiện 
nay. 
 

27. Quốc Định. NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM / 
Quốc Định // Trang trại Việt.- Tháng 10/2018.- Số 88.- Tr.19. 
 

Việc các doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội có ý nghĩa quan trọng, 
đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả chính sách 
an sinh xã hội, đảm bảo xã hội công bằng và phát triển bền vững. 

DOANH NGHIỆP GƯƠNG MẪU 

Là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội với người lao 
động, những năm qua, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã góp phần làm nên 
những chặng đường thành công, vừa ổn định sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo thực hiện 
đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động. Hiện, công ty đang phát triển gần 
23.000 con bò sữa, với lượng sữa tươi 100.000 tấn/năm, tạo công ăn việc làm cho hàng 
nghìn lao động. 

Bà Lê Thị Lệ, Trưởng phòng Tổ chức Lao động của công ty cho biết: Thời gian qua, 
công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt là 
chế độ chính sách về bảo hiểm, hầu hết công nhân lao động tại công ty đều tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện, công ty đang duy trì bảo hiểm cho 1.340 lao động ký hợp 
đồng không xác định thời hạn, với mức lương bình quân khoảng 6-8 triệu đồng/người/tháng, 
được đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Theo 
đó, mức đóng bảo hiểm của mỗi công nhân là 31%, trong đó, công ty hỗ trợ 21%, người lao 
động đóng 10%. 
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Theo bà Lệ, việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho người lao động luôn được ban 
lãnh đạo công ty quan tâm thực hiện. Theo đó, ban giám đốc đã phối hợp với công đoàn 
công ty luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chế độ chính sách cho người lao động. 
Qua đó góp phần khích lệ tinh thần người lao động hăng say làm việc, có những sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hải Nam - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Giống 
bò sữa Mộc Châu cho hay: “Chúng tôi luôn gương mẫu trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm 
xã hội. Việc đăng ký tham gia, trích đóng bảo hiểm xã hội luôn được công ty thực hiện 
nghiêm túc, giúp người lao động được thụ hưởng kịp thời các chế độ chính sách theo quy 
định của Nhà nước”. 

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM 

Để nâng cao hiệu quả chính sách bảo hiểm trong xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La 
thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với các doanh nghiệp, cử cán bộ xuống 
từng doanh nghiệp, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm, giải đáp những 
vướng mắc khó khăn, ghi nhận những kiến nghị từ doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đã quan tâm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội 
thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong đơn vị 
của mình. 

Hiện, toàn tỉnh Sơn La có 2.120 doanh nghiệp (trong đó có 612 doanh nghiệp tư nhân; 
938 công ty trách nhiệm hữu hạn; 570 công ty cổ phần). Số doanh nghiệp đang tham gia bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện là 1.014. Số chưa tham gia là 1.106 doanh 
nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, mới thành lập, sử dụng ít lao động, đến nay số 
doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên 21 tỷ đồng 

Tuy nhiên, một số chủ sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ trong việc chấp hành 
Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế cố tình sử dụng lao động theo 
hình thức lao động thời vụ, lao động không có hợp đồng lao động, không có thang bảng 
lương và không khai báo việc sử dụng lao động với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, 
né tránh không tham gia hoặc tham gia không đủ số lao động phải tham gia... Mặt khác, một 
số doanh nghiệp chậm đóng, sử dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự 
nguyện vào mục đích khác nên nợ phát sinh nhiều. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tham gia bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp, 
thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã tiếp tục chủ động phối hợp và được các sở, 
ban, ngành tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế và thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, 
pháp luật về bảo hiểm. 
 

28. Quốc Định. MƯỜNG LA GẮN NÔNG THÔN MỚI VỚI XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG 
VĂN HÓA / Quốc Định // Trang trại Việt.- Tháng 10/2018.- Số 88.- Tr.19. 
 

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất 
nâng cao đời sống người dân, những năm qua, huyện Mường La (Sơn La) luôn coi 
trọng tiêu chí xây dựng văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

Huyện Mường La có 15 xã, với 6 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có phong tục tập 
quán, nét văn hóa truyền thống riêng, lối sống, nếp sống ăn sâu vào đời sống sinh hoạt của 
người dân nhiều đời nay. Xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây 
dựng nông thôn mới, huyện đã xây dựng và ban hành các chính sách giữ gìn, phát huy bản 
sắc văn hóa các dân tộc. Tạo dựng cho bà con môi trường hoạt động văn hóa lành mạnh, 
giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn nét đẹp văn hóa 
dân tộc. 
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Trên cơ sở đó, huyện phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và vận 
động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ sở thiết chế văn hóa; bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa và 
sân thể thao của các xã, bản… tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho bà 
con. 

Sau 10 năm, toàn huyện đã xây dựng mới 113 nhà văn hóa bản, tiểu khu với tổng kinh 
phí trên 56,5 tỷ đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp trên 24,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp 
tập huấn cho cán bộ văn hóa bản, tiểu khu nhằm duy trì, tổ chức tốt các hoạt động thể thao, 
văn hóa, văn nghệ. Chỉ đạo các xã, bản đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể 
thao, 100% các xã đều thành lập các câu lạc bộ thể thao và đội văn nghệ hoạt động hiệu quả, 
thường xuyên luyện tập, tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và tổ chức giao 
lưu biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trong các ngày lễ, tết, góp phần nâng cao đời sống 
tinh thần cho nhân dân. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu 
rộng và đạt được những kết quả tích cực. Các phong trào thi đua xây dựng bản, tiểu khu văn 
hóa đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hiện 
nay, các bản, tiểu khu đã xây dựng quy ước, hương ước trong việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ 
sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, không vi phạm pháp luật, bài trừ 
những hủ tục lạc hậu trong tục lệ cưới hỏi, ma chay và lễ hội... 

Đến nay, 100% các xã có nhà văn hóa, 180/272 bản, tiểu khu có nhà văn hóa, đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân trong bản. Toàn huyện 
có 60,8% số hộ được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 3/15 xã đạt tiêu chí về văn 
hóa và cơ sở vật chất văn hóa. 

Cùng với sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, thời gian tới, huyện 
Mường La tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy nguồn lực trong dân 
để xây dựng các công trình công cộng, tiến hành rà soát các công trình văn hóa xây dựng đã 
lâu hoặc xuống cấp để tu sửa và xây mới phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng cho bà con. 
Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, góp phần lưu giữ nét văn hóa 
truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 
 

29. Hữu Ngân. NGƯỜI THỢ ĐIỆN SƠN LA LÀM THEO LỜI BÁC / Hữu Ngân, Ngọc 
Diệp // Tạp chí Lao động và Công đoàn.- Tháng 10/2018.- Số 645.- Tr.61-62. 
 

Mặc dù là một tỉnh vùng núi, đến nay, 100% số xã của Sơn La đã có điện, 90,4% 
số bản và 92,2% số hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia. Hình ảnh những người 
thợ điện màu áo cam, đến với cơ sở để đưa ánh sáng của Đảng tới nhân dân đã trở nên 
thân thương trong lòng đồng bào các dân tộc ở đây. Cho dù đường xa, đèo cao, vực 
hiểm, suối sâu và bất kể nắng nóng hay mùa mưa bão, ngày, đêm hay giá rét, những 
người thợ điện Sơn La vẫn không quản ngại, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, tất 
cả vì dòng điện đến với mọi nhà. 

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP 

Với chức năng quản lý, nhiệm vụ vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, 
Đảng bộ Công ty Điện lực Sơn La luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn 11 huyện và thành phố. Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công 
đoàn công ty thường xuyên phối hợp với các cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố trong 
việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ điện lực huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ của từng 
đơn vị, chức trách của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân; đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 
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05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh theo đúng tinh thần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền 
Bắc, đó là: Xây dựng thành công hình ảnh của một doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, có tinh 
thần trách nhiệm cao, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn! 

Đồng chí Cầm Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La cho 
biết: “Với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, cán bộ công nhân 
viên Công ty Điện lực Sơn La chỉ đạo tổ chức công đoàn tích cực vận động công nhân lao 
động học tập và làm theo Bác bằng những công việc cụ thể, những hành động thực tế. Nhất 
là tác phong, vai trò gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt để cho cán bộ, công 
nhân học tập và noi theo. Mỗi cán bộ, công nhân công ty cũng tự giác rèn luyện, phấn đấu để 
đạt được mục tiêu như năm 2018 đã đề ra”. 

KHẮC GHI LỜI DẠY CỦA BÁC 

Với đặc thù công việc luôn đòi hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần, 
trách nhiệm có tính kỷ luật cao (nhất là tại cơ sở, ở từng nhiệm vụ công tác, ở từng vị trí 
công việc), mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là tổ chức công đoàn luôn động viên công nhân từ 
công ty đến các điện lực huyện, thành phố nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu 
thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo 
đức, lối sống. Công đoàn Điện lực Sơn La đã tổ chức nói chuyện, ôn lại kỷ niệm gần 65 năm  
trước, tại Nhà máy đèn Bờ Hồ - Hà Nội, Bác nói: “Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, 
của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy làm cho 
nó phát triển hơn nữa”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, hôm nay tập thể cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên công đoàn toàn Công ty Điện lực Sơn La quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Vì sự 
phát triển bền vững của ngành Điện - Vì sự phồn vinh của quê hương Sơn La”. Để thực hiện 
được mục tiêu đó, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn đã xác định lấy tập 
thể đơn vị là trung tâm; các cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn là những hạt nhân tham 
gia xây dựng đơn vị bằng những việc làm cụ thể với các giải pháp tăng năng suất lao động, 
giảm tổn thất điện năng, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn lao 
động... 

Là một trong những đơn vị thực hiện kiểm tra giám sát về an toàn điện, Phòng An 
toàn Công ty Điện lực Sơn La thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các nguy cơ 
mất an toàn cho cả người và thiết bị điện. Để đảm bảo công tác an toàn ở mức cao nhất, công 
đoàn phối hợp với Chi bộ Phòng An toàn động viên công nhân lao động tập trung cao cho 
công tác thực hiện kế hoạch sản xuất, an toàn và chương trình công tác kiểm tra giám sát tại 
các đơn vị. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn nỗ lực trong tác 
phong làm việc, tính khoa học trong mỗi công việc được giao. 

ĐỐI TÁC THÂN THIỆN, TIN CẬY CỦA KHÁCH HÀNG 

Còn nhớ cách đây hơn một năm, khi thiên tai xảy ra ở huyện Mường La, Phù Yên vào 
tháng 8, tháng 10/2017 và những trận lũ lụt xảy ra trong năm 2018 này, những người đoàn 
viên công đoàn - thợ điện Sơn La đã không quản ngại khó khăn, gian khổ đến những nơi 
nguy hiểm nhất khắc phục hệ thống lưới điện bị thiên tai tàn phá, sớm đưa dòng điện Quốc 
gia trở lại với cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. 

Chứng kiến công việc của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn Điện lực Sơn 
La ở hiện trường mới thấy hết được tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của họ. Chắc hẳn, mỗi 
mùa hè về, ai cũng muốn trốn cái nóng bằng cách ngồi trong nhà, bên cạnh những chiếc quạt 
và điều hòa làm mát không khí. Thế nhưng, để có được những phút giây không bị ảnh hưởng 
đến cuộc sống sinh hoạt như vậy, là những ngày người công nhân ngành Điện phải đổ bao 
mồ hôi, thậm chí cả máu cho dòng điện được duy trì. Họ thường xuyên phải làm việc ở môi 
trường ngoài trời nắng nóng đỉnh điểm, giá lạnh cắt da, hay giông tố sấm sét để giữ cho 
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nguồn điện ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân, bảo đảm các nhà máy vận hành 
sản xuất điện. 

Chia sẻ về việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Chi bộ Điện lực thành phố Sơn La 
nói: “Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải phụng sự nhân dân, đã là 
cán bộ phải là công bộc của nhân dân. Chính vì lẽ đó, chúng tôi chỉ đạo công đoàn, các tổ 
chức chính trị, xã hội phải nỗ lực cung cấp điện trên địa bàn, phục vụ tốt nhu cầu của nhân 
dân”. 

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, trong 
công cuộc xây dựng quê hương Sơn La hôm nay, các cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công 
đoàn ngành Điện Sơn La không ngừng luyện rèn và cống hiến, đóng góp trí tuệ, công sức để 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh đáp 
ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa của ngành Điện, xây dựng thành công hình ảnh Công ty 
Điện lực Sơn La trở thành một đối tác tin cậy, thân thiện, hết lòng vì khách hàng. 

 




