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01. Lập Phương. TIN VẮN / Lập Phương // Giáo dục và thời đại.- Ngày 14/12/2018.- 
Số 299.- Tr.2. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực 
thuộc chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Trong đó yêu cầu 
mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên cần nhận thức sâu sắc về việc giáo viên vi phạm 
đạo đức được dư luận báo chí phản ánh trong thời gian vừa qua để liên hệ rút kinh nghiệm 
và cam kết không vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo. Mặt khác, kịp thời vinh danh, 
tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu nhà giáo tận tụy, hết lòng vì học sinh 
tạo sự lan tỏa trong toàn ngành và tại đơn vị, tăng cường thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra 
việc thực hiện các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo tại các cơ sở giáo dục. 
 

02. Hải Minh. DỰ ÁN NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA: E 
NGẠI VIỆC HƠN 7.000 CÁN BỘ, SINH VIÊN BỊ ẢNH HƯỞNG / Hải Minh // Giáo 
dục và thời đại.- Ngày 14/12/2018.- Số 299.- Tr.3. 
 

Chiều 13/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Sơn La về một số nội dung liên quan đến Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có 
dự án nghĩa trang nhân dân. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An và Phó 
chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh đồng chủ trì buổi làm việc. 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết, UBND tỉnh xác định, 
nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La là một trong những dự án quan trọng góp phần 
phát triển hạ tầng xã hội, hoàn thiện chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường giúp thành 
phố Sơn La sớm đạt các tiêu chí của đô thị loại II. Công tác lập quy hoạch chi tiết xây 
dựng đã hoàn thành và đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy 
định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Trường Đại học Tây Bắc có văn bản chưa 
thống nhất với việc đầu tư xây dựng nghĩa trang thành phố Sơn La tại vị trí quy hoạch. 

Khẳng định nhà trường ủng hộ chủ trương xây dựng nghĩa trang nhân dân của tỉnh, 
tuy nhiên ông Đinh Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc không nhất trí với 
vị trí đặt nghĩa trang vì quá gần trường, có nơi chỉ cách trường 5m, cách khu ký túc xá sinh 
viên của trường khoảng 750m. Do vậy, quy hoạch xây dựng nghĩa trang nhân dân và cơ sở 
hỏa táng của thành phố có ảnh hưởng đến Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Tây Bắc. 

Ông Tâm lo lắng, nếu vị trí nghĩa trang đặt gần trường sẽ ảnh hưởng đến tương lai 
phát triển của Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có vấn đề tuyển sinh, vấn đề học tập và 
sinh hoạt của hàng nghìn cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên của nhà trường. Đó là chưa 
tính đến nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước... 

Ông Tâm đề nghị tỉnh Sơn La xem xét và di dời nghĩa trang sang vị trí khác phù 
hợp hơn để có thể đáp ứng mục tiêu phục vụ nhu cầu của nhân dân 3 tỉnh: Lai Châu, Điện 
Biên và Sơn La. 

Bày tỏ quan ngại trước vị trí của dự án nghĩa trang thành phố Sơn La, đại diện lãnh 
đạo các vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La 
nên thận trọng. Bởi mọi quyết định của tỉnh liên quan đến dự án này đều phải chịu trách 
nhiệm trước nhân dân và lịch sử. Tỉnh nên xem xét nguyện vọng của cán bộ, viên chức 
Trường Đại học Tây Bắc để có giải pháp hợp tình, hợp lý. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần 
cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án cho nhà trường để đi đến sự thống nhất. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An nhấn 
mạnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn không phản đối các định hướng phát triển về quy 
hoạch của tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhìn nhận ở nhiều góc cạnh. 
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Nhắc lại ý kiến rằng tỉnh Sơn La đã lấy ý kiến của nhân dân, giải phóng mặt bằng 
100% với 80 hộ dân, Thứ trưởng Lê Hải An đặt vấn đề: Nếu nhân với 80 hộ dân thì sẽ có 
tác động đến 320 con người nhưng chúng ta thử nhìn nhận lại về những tác động đến 
6.000 sinh viên, 600 cán bộ, trong đó có 750 sinh viên nước ngoài. 

Thứ trưởng đề xuất, Trường Đại học Tây Bắc và tỉnh Sơn La cùng nhìn nhận lại 
vấn đề và có sự phối hợp, cùng nhau trao đổi thông tin sâu hơn và tìm ra giải pháp vẹn 
toàn nhất. 
 

03. PV. CÂY XĂNG GIỮA THỊ TRẤN YÊN CHÂU: TIỀM ẨN NGUY CƠ CHÁY NỔ / 
PV // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/12/2018.- Số 300.- Tr.6. 
 

Nằm giữa lòng thị trấn Yên Châu (Yên Châu, Sơn La), cửa hàng xăng dầu số 7 
(Chi nhánh xăng dầu Sơn La) không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao mà còn gây mất 
an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. 

Cửa hàng xăng dầu số 7 nằm ngay bên lề Quốc lộ 6, thuộc tiểu khu 1, thị trấn Yên 
Châu. Qua hơn 20 năm xây dựng và đi vào hoạt động, đến nay, cửa hàng này đã xuất hiện 
nhiều bất cập. 

Quan sát cửa hàng xăng dầu số 7, phóng viên nhận thấy: Cửa hàng này có 2 cột 
bơm xăng dầu. Cách đó vài mét là gian bán gas. Khoảng cách từ cột bơm xăng dầu ra mép 
Quốc lộ 6 cũng khá gần, bề ngang của cửa hàng cũng chỉ hơn 10m. Chưa hết, ngay cạnh 
tường bao của cửa hàng xăng dầu, một bên là nhà dân, một bên là lối đi vào chợ Yên 
Châu. 

Thông tư số 11/2013/TT-BCT, ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương ban hành quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, nêu rõ: Vị trí xây dựng cửa 
hàng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, an toàn 
phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường. Chiều rộng một làn xe đi trong bãi đỗ xe 
không nhỏ hơn 3,5m, đường hai làn xe không nhỏ hơn 6,5m. Vị trí đặt cột bơm xăng dầu 
phải đảm bảo các phương tiện có thể dừng đỗ dễ dàng, dọc theo cột bơm và không làm cản 
trở các phương tiện giao thông khác ra, vào cửa hàng. 

Thực tế cho thấy, nhiều phương tiện, nhất là với xe ôtô chở khách khi vào mua 
xăng, dầu tại cửa hàng xăng dầu số 7, không thể dừng đỗ dọc theo cột bơm, mà chỉ có thế 
đỗ chênh chếch, tức là đầu xe trong cửa hàng, còn đuôi xe nằm ngoài lòng đường, dài cả 
mét. Cửa hàng lại rất gần với ngã tư - nơi có nhiều phương tiện giao thông qua lại. 

Ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Cửa hàng xăng dầu 
số 7, thuộc chi nhánh xăng dầu Sơn La, nằm ở tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, không phù 
hợp với quy hoạch tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 13/2/2018 về phê duyệt đồ án 
điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Châu, giai đoạn 2015 - 2025. 

“Huyện đã đề nghị với tỉnh về việc chuyển cây xăng này ra ngoài đô thị, nhưng tỉnh 
chưa cho ý kiến. Vì nằm trong nội thị, gần khu dân cư nên cây xăng này không chỉ tiềm ẩn 
nguy cơ cao về cháy nổ, mà còn ảnh hưởng đến người dân xung quanh” - ông Huệ nhấn 
mạnh. 

Một người dân ở tiểu khu 1, thị trấn Yên Châu, có nhà cạnh cửa hàng xăng dầu số 
7, bức xúc nói: “Ở cạnh cây xăng nên gia đình tôi thường xuyên phải hứng chịu mùi xăng, 
dầu phả ra nồng nặc, rất khó chịu. Nhà tôi đóng cửa cả ngày mà vẫn không hết mùi xăng, 
dầu. Cửa hàng này còn kinh doanh cả gas nữa nên nguy cơ xảy ra cháy nổ càng cao. Người 
dân ở gần cửa hàng xăng dầu, ai cũng nơm nớp lo sợ khi cây xăng xảy ra cháy nổ. Mong 
tỉnh, huyện sớm di dời cây xăng này ra khỏi khu vực đông dân cư, để người dân yên tâm 
làm ăn, sinh sống”. 
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04. Hà Hoàng. CAM CANH “LEO” ĐẤT DỐC, 3 NĂM ĐÃ CHO LÃI / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/12/2018.- Số 300.- Tr.11. 
 

Ông Trịnh Văn Ngọ ở tiểu khu 34 (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La) là một trong những hộ nông dân điển hình trồng cam Canh trên đất dốc có hiệu 
quả kinh tế rất cao. Mỗi năm ông thu lãi 700 triệu đồng từ cam Canh. 

Ông Trịnh Văn Ngọ chia sẻ: “Tôi trồng 620 gốc cam Canh từ năm 2012 trên 1,8ha 
nương rẫy. Cây giống được tôi mua từ các nhà vườn lớn ở Hưng Yên nên rất đảm bảo về 
chất lượng. Sau 3 năm trồng, vườn cam bắt đầu cho thu hoạch lứa quả đầu tiên được 7,5 
tấn, cho lãi hơn 360 triệu đồng. Tôi nhận thấy giống cam Canh cho thu nhập cao, đầu ra 
cho sản phẩm lại tương đối ổn định. Vì vậy, tôi đầu tư thêm vốn liếng khoan giếng, lắp đặt 
hệ thống nước tưới tự động, để tạo điều kiện thuận lợi cho vườn cam sinh trưởng và phát 
triển tốt hơn”. 

Nhờ biết cách chăm sóc tốt và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, riêng năm 
2018 này, vườn cam của gia đình ông Ngọ cho thu hoạch hơn 33 tấn cam Canh, tăng đột 
biến so với mọi năm trước. 

Theo ông Ngọ, bình quân một gốc cam Canh ông thu hoạch từ 55 - 60kg. Hàng 
năm cứ đến mùa thu hoạch cam, các thương lái lại gọi điện trước rồi đánh xe tải vào tận 
vườn nhà ông thu mua. Từ lúc chuyển đổi cây trồng trên đất dốc đến giờ, đầu ra cho sản 
phẩm lúc nào cũng ổn định, có lúc gia đình còn thiếu hàng để cung cấp cho các thương lái. 

Cây trồng trong vườn, được ông Ngọ chăm sóc rất khoa học. Ông đào hố rộng 
30cm, sâu 30cm, hàng cách hàng 3m và bón phân chuồng, phủ một lớp đất mỏng rồi đưa 
cây giống xuống trồng. Bên cạnh đó, ông Ngọ còn ủ đậu tương cùng với ngô... ngâm trong 
bể với dung tích 30m3 khoảng 7 tháng mới bón cho cây trồng tại vườn. Nhờ vậy mà 1,8ha 
vườn cam Canh của gia đình ông luôn phát triển tốt, năm nào cũng cho sai quả. 

Ông Ngọ cho biết: “Từ khi tôi trồng cam Canh đến nay, thu nhập của gia đình luôn 
tăng cao so với thời điểm trước đó nuôi lợn, gà. Hiện, cam Canh tôi bán tại vườn dao động 
từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, mỗi năm tôi có lãi hơn 700 triệu 
đồng từ bán cam. Hiện, kinh tế của gia đình tôi đã khấm khá, có của ăn của để, con cái đều 
trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định rồi”. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Ngọ còn tạo công ăn việc làm cho hai lao động tại 
địa phương với lương tháng 3,5 triệu đồng/người. Ngoài ra, ông còn trồng thêm 1.000m2 
đào cảnh trên đất thầu của bà con người Mông trong bản Tà Phình, xã Tân Lập để nâng 
cao thu nhập hơn nữa cho gia đình. 

“Sau 3 năm trồng, vườn cam bắt đầu cho thu hoạch lứa quả đầu tiên được 7,5 tấn, 
cho lãi hơn 360 triệu đồng. Tôi nhận thấy giống cam Canh cho thu nhập cao, đầu ra lại 
tương đối ổn định” -  Ông Trịnh Văn Ngọ. 
 

05. Đinh Thùy. BẮT QUẢ TANG HAI ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN 2 BÁNH HEROIN / 
Đinh Thùy // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 18/12/2018.- Số 101.- Tr.9. 

 

Công an huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) vừa bắt quả tang Sồng A Làng và Hờ A 
Chai cùng trú tại bản Suối Thín, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) đang có hành 
vi mua bán trái phép 2 bánh heroin. 

Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 10/12/2018, nhận được tin báo của quần 
chúng về việc tại một nhà nghỉ thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện 
Văn Chấn (Yên Bái) có hai đối tượng nghi vấn trao đổi mua bán trái phép chất ma túy, Tổ 
công tác Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát 
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hiện Sồng A Làng và Hờ A Chai đang có hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin với 
tổng trọng lượng 685,67 gam. Qua khám xét tổ công tác đã thu giữ 350.000 đồng tiền mặt 
cùng một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Làng và Chai khai nhận mang số 
ma túy trên sang huyện Trạm Tấu để bán nhưng chưa kịp bán thì bị bắt. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án, bị can, ra 
lệnh bắt tạm giam Sồng A Làng, Hờ A Chai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của 
pháp luật. 
 

06. Hữu Quyết. TRƯỜNG HỌC BÁN TRÚ Ở VÙNG CAO SƠN LA HIỆU QUẢ 
CAO / Hữu Quyết, Nguyễn Chiến // Tuần tin tức.- Ngày 20/12/2018.- Số 51.- Tr.14. 
 

Những năm qua, nhiều trường học tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã triển 
khai mô hình bán trú cho học sinh. Hình thức này đã góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục và đảm bảo sĩ số tại các trường học ở địa bàn vùng sâu, vùng cao. 

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Ty đóng tại xã Nậm Ty, 
huyện Sông Mã - địa bàn đặc biệt khó khăn, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc 
thiểu số. Trong số hơn 700 học sinh của trường có gần 400 em thuộc diện bán trú. Hầu hết 
học sinh bán trú của nhà trường đều ở cách xa từ 10 - 20km. Để đảm bảo điều kiện cho 
học sinh ăn, ở bán trú, nhà trường đã xây dựng phòng ăn và phòng ngủ với đầy đủ điều 
kiện như điện, nước. 

Em Mùa Phương Chi, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở 
Nậm Ty chia sẻ, nhà em cách trường hơn 12km, đường đi rất khó khăn. Từ năm học lớp 6 
em đã được nhà trường bố trí cho ở bán trú, được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở. Vì thế, em 
rất yên tâm học tập. 

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung 
học cơ sở Nậm Ty, nhà trường rất quan tâm tới việc triển khai công tác bán trú, đặc biệt là 
vấn đề đảm bảo khẩu phần ăn, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo chất 
lượng bữa ăn, nhà trường đã lên thực đơn theo quy định, đồng thời ký cam kết với chủ 
cung cấp thực phẩm. Việc thực hiện mô hình trường học bán trú thời gian qua đã mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm xuống còn dưới 
1%. Các em ở bán trú an tâm học tập, bố mẹ không phải lo lắng trong thời gian ở trường từ 
thứ 2 đến thứ 7. Khi ở bán trú, các em được học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống cũng 
được trau dồi hơn. 

Để quản lý, chăm sóc học sinh bán trú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung 
học cơ sở Nậm Ty đã phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ luân phiên theo ca. Bên 
cạnh đó, nhà trường còn tuyển thêm đội ngũ nhân viên nấu ăn phục vụ các em. Ông Phạm 
Văn Chính, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Ty 
cho biết, hàng ngày, một nhóm gồm 6 giáo viên được giao phụ trách kiểm tra, đôn đốc, 
nhắc nhở các em thực hiện nội quy bán trú cũng như sinh hoạt ngoài giờ lên lớp. Công tác 
bán trú rất vất vả, các thầy cô ngoài việc giảng dạy trên lớp còn phải quản lý học sinh như 
con của mình. Tuy chế độ chưa được đảm bảo nhưng các thầy cô xác định đã công tác tại 
trường phải có trách nhiệm để giúp học sinh có sức khỏe và yên tâm học tập. 

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ty, một trong những trường 
có lượng học sinh bán trú nhiều nhất trên địa bàn với 500 em, công tác bán trú có đặc thù 
riêng do học sinh còn ít tuổi. Trên cơ sở số tiền được hỗ trợ của mỗi học sinh là 40% mức 
lương cơ sở, cùng 15kg gạo/tháng, nhà trường cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh xây 
dựng thực đơn hàng ngày đủ 3 bữa sáng, trưa và tối. Các bữa ăn được cân đối để học sinh 
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có đủ chất dinh dưỡng... Ngoài ra, nhà trường tổ chức để các em tham gia trồng rau, vừa 
cải thiện bữa ăn vừa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

Bà Phạm Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm 
Ty cho biết, các em được ăn, ở, học cả ngày, buổi tối tập trung ôn luyện bài trên lớp. Nhờ 
vậy, chất lượng học sinh được tăng lên, đảm bảo việc duy trì sĩ số, nhiều năm không có 
học sinh bỏ học. Ngoài ra, do đặc thù của bậc tiểu học nên nhà trường tiếp nhận các em 
bán trú từ lớp 1 đến lớp 5. Vì thế, trong quá trình sinh hoạt tập trung có nhiều vấn đề khó 
khăn, nhất là đối với học sinh lớp 1, 2. Nhiều em chưa thạo tiếng phổ thông nên việc giúp 
các em hòa nhập với môi trường học tập, ăn, ở tập trung đòi hỏi ban giám hiệu, giáo viên 
chủ nhiệm phải tỉ mỉ, hướng dẫn từng chi tiết nhỏ. 

Huyện Sông Mã hiện có 22 trường phổ thông tổ chức nấu ăn bán trú, tổng số học 
sinh là gần 5.000 em. Toàn huyện hiện có hơn 200 phòng ở, trên 1.200 giường nằm, 29 
bếp nấu ăn cho học sinh. 

Ông Nguyễn Đình Ngưu, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã cho biết, 
năm học 2017 - 2018, toàn huyện đã huy động được 18 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để 
xây dựng cơ sở vật chất. Từ nguồn kinh phí này, địa phương đã sửa chữa, nâng cấp 35 
phòng ở bán trú cho học sinh và phòng công vụ giáo viên. Tuy nhiên, do đông học sinh 
bán trú, trong khi nguồn vốn đầu tư để xây dựng nhà ở, bếp ăn bán trú hạn chế. Vì thế, một 
số đơn vị trường học chưa đáp ứng được cơ sở vật chất cho học sinh bán trú, nơi ở của các 
em còn chật chội. 

Để giảm bớt khó khăn cho học sinh, giáo viên tại các trường bán trú, huyện đã ban 
hành nghị quyết về xã hội hóa giáo dục. Theo đó, địa phương giao các trường xây dựng kế 
hoạch và trình ủy ban nhân dân các xã phê duyệt và thực hiện; đồng thời tiếp tục đầu tư 
các hạng mục công trình phục vụ công tác bán trú như nhà ở, bếp ăn, nhà vệ sinh. 
 

07. Thuận Thành. A SÁY “VÁ” RỪNG PƠMU / Thuận Thành // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 20/12/2018.- Số 304.- Tr.16. 
 

Đã hơn 20 năm nay, cứ vào ngày nghỉ cuối tuần, anh Lù A Sáy (bản Tà Xùa C, 
xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) lại cùng gia đình mang cây giống pơmu lên 
quả đồi cách nhà mấy km để trồng. Vượt qua bao khó khăn, anh đã “vá” lại nhiều 
mảnh rừng pơmu, trở thành một trong những người sở hữu cây pơmu nhiều nhất 
Việt Nam. 

ĐAU ĐÁU VÌ RỪNG 

Cách đây 10 năm, tôi đã từng gặp Lù A Sáy trong một chuyến công tác tại khu bảo 
tồn thiên nhiên Tà Xùa. Khi đó, mọi người kể về anh giống như một người “khùng” suốt 
ngày lủi thủi vào rừng tìm hạt pơmu về ươm trồng - loại cây người ta ví để trồng được nó 
“còn khó hơn lên trời”. 

Vậy mà bẵng đi một thời gian dài, trở lại Tà Xùa, tôi lại được nghe chuyện về anh, 
nhưng lần này là câu chuyện về một trong những người đang sở hữu nhiều pơmu nhất Việt 
Nam, người có công “vá” lại những cánh rừng, làm thay đổi suy nghĩ của đồng bào vùng 
cao khi cho rằng “cây pơmu chỉ để khai thác, chứ không thể trồng được”. 

Tìm đến bản Tà Xùa C - nơi có nhà Lù A Sáy không khó, vì khi hỏi ai cũng đều 
biết tới anh. Tuy nhiên, con đường đất ngoằn ngoèo, lúc lên lúc xuống, rộng chừng nửa 
mét dẫn về nhà anh lại cực kỳ khó đi. 

Thật may khi chúng tôi đến, anh Sáy đang ở nhà. Nếu chậm chừng 5 phút nữa là 2 
bố con anh sẽ lên đồi pơmu cách đó khoảng 3km. Cũng theo lời anh Sáy, quả đồi này rộng 
chừng 2ha, trước đây bạt ngàn pơmu cổ thụ. Những thân pơmu có chu vi 3 - 4 người ôm, 
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tỏa tán hùng vĩ ngày đó đã bị chặt làm nhà từ thế hệ cha ông. Do đó, khi anh Sáy bổ nhát 
cuốc để trồng cây pơmu đầu tiên cao chừng hơn gang tay thì quả đồi này chỉ đầy cỏ gianh, 
không còn bóng dáng cây pơmu nào... 

Bên ấm chè Tà Xùa hương thơm ngào ngạt, anh Sáy bảo: “Cách đây hơn 20 năm, 
mình cũng từng theo cha ông vào rừng hạ pơmu về làm nhà, thấy bà con chặt hạ nhiều 
quá, lại thấy xót. Lúc đó mình có thắc mắc với mọi người thì chỉ thấy người lớn giải thích 
“đồng bào vùng cao chỉ làm nhà bằng gỗ pơmu, cây pơmu sinh ra chỉ để cho người Mông 
làm nhà”. Mình hỏi sao không lấy hạt về trồng, thì chỉ nhận được sự cười chê cùng ánh 
mắt hoài nghi của mọi người”. 

Rót chén chè mời chúng tôi, anh Sáy kể tiếp: “Cũng bởi xót cho những cánh rừng 
pơmu, mình còn về bảo gia đình và hàng xóm đừng làm nhà bằng gỗ pơmu nữa. Không ai 
nghe nên mình mới trực tiếp vào rừng để lấy hạt, nhưng khi đi bộ vào đến trong đó thì 
không may trời đổ mưa, sương mù nặng không tìm được hạt, nên mình vào bản Háng 
Đồng A, xã Háng Đồng xin ngủ nhờ nhà ông Thào A Lù. Khi đó, ông Thào A Chống cũng 
ở đó, cả 2 ông đều là người già uy tín ở bản. Lúc ăn cơm, nghe mình bảo sẽ vào rừng lấy 
hạt pơmu về trồng, cả ông Lù và ông Chống cười phá lên: “Đố Sáy đi lấy được hạt về 
trồng đấy” và các ông còn thách: “Nếu Sáy trồng được pơmu từ hạt ở rừng thì các già này 
sẽ không ăn cơm nữa”. Nghe vậy mình cũng hơi nản, nhưng sáng hôm sau, mình vẫn 
quyết vào rừng tìm hạt pơmu. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác đều thất bại, thậm chí 
có những lúc cũng định bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh những cánh rừng pơmu đang 
ngày đêm bị chặt hạ, mình lại càng quyết tâm”. 

THÀNH QUẢ TỪ SỰ NHẪN NẠI 

Lù A Sáy bảo: Làm việc gì cũng thế, nếu không thực sự quyết tâm thì khó có thể 
thành công. Do vậy, sau những thất bại và bị mọi người cười nhạo không biết bao nhiêu 
lần, mình vẫn quyết tâm vào rừng tìm hạt pơmu về ươm. Mình nghĩ đơn giản, khi hạt rơi 
xuống đất vẫn mọc được cây bé thì không lý gì không ươm được, chỉ là mình chưa làm 
đúng cách thôi. Nghĩ thế, nên mình càng quyết tâm hơn. Thậm chí đến bố mẹ, anh em 
trong gia đình khi đó cũng bị mình thuyết phục về ý nghĩa của việc trồng pơmu và đã 
chuyển sang ủng hộ mình. Bởi nếu trồng pơmu để tính lợi trước mắt về mặt kinh tế thì khó 
lắm, mình tính cho màu xanh của tương lai, cho con cháu sau này”.  

Bằng sự quyết tâm, nhẫn nại và yêu rừng, không biết đó là lần thứ bao nhiêu, chỉ 
biết rằng, đó là thời điểm sau Quốc khánh 2/9/1996, những hạt giống pơmu được Lù A 
Sáy mang từ rừng về đã nảy mầm ở khoảnh đất sau nhà, bùng cháy thêm ngọn lửa “vá lại 
những cánh rừng” đang nhen nhóm trong đầu Sáy. Sau khi hạt pơmu nảy mầm và những 
cây pơmu đầu tiên phát triển trên chính những quả đồi trơ trọi thì lúc đó người dân trong 
vùng mới tin lời Sáy. Thậm chí, có những người ở tận các bản, xã bên còn đi bộ đến nhà 
anh xem cây pơmu được ươm bằng hạt mang từ rừng về... 

Để minh chứng cho thành quả đạt được, anh Sáy đưa chúng tôi tham quan gần 5ha 
rừng từng là những quả đồi trọc, nay đã bạt ngàn một màu xanh của những thân cây pơmu 
cao từ 8 - 10m, chu vi từ 25 - 40cm. Để có một cây pơmu như vậy, Lù A Sáy đã phải mất 
hơn 20 năm miệt mài vào rừng mang hạt về ươm, trồng và chăm sóc. 

Không chỉ ươm và trồng thành công pơmu từ hạt giống mang từ rừng về, anh Sáy 
còn tự ươm được hàng vạn cây pơmu chính từ những hạt giống nơi anh đã phủ xanh đồi 
trọc, trong đó có cả giống cây samu để phục vụ nhu cầu trồng rừng của các xã vùng cao. 
Thậm chí, nhiều người đến đặt vấn đề hỏi mua pơmu do anh trồng hoặc muạ cả quả đồi 
anh trồng với mục đích lấy gỗ... nhưng anh lắc đầu từ chối. Vì ngoài mục tiêu phủ xanh 
đất rừng, anh còn ấp ủ mục tiêu sẽ phát triển du lịch cộng đồng bằng chính những diện tích 
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pơmu do mình trồng và làm cơ sở vận động đồng bào mình góp sức “trả nợ” lại màu xanh 
cho những quả đồi trọc. 

Trao đổi với ông Mùa A Sênh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Xùa, được biết: Đảng 

bộ xã Tà Xùa đã có nghị quyết về việc nhân rộng mô hình trồng cây pơmu, góp phần tăng 

thêm diện tích rừng trên địa bàn. Trong đó, xã đặc biệt quan tâm tới mục tiêu phủ xanh đất 

trống đồi trọc trên địa bàn bằng chính cây pơmu do anh Lù A Sáy ươm trồng. 

Thành quả hơn 20 năm nỗ lực của người thanh niên mười tám, đôi mươi ngày nào 

giờ đã thành công khi những cánh rừng một thời bị tàn phá đang được phủ xanh trở lại, 

làm thay đổi suy nghĩ của người vùng cao khi cho rằng “đồng bào vùng cao chỉ làm nhà 

bằng gỗ pơmu”. 
 

08. Bình Minh. THẮP SÁNG ĐƯỜNG QUÊ / Bình Minh // Tuổi trẻ Thủ đô.- Ngày 
21/12/2018.- Số 2083.- Tr.3. 
 

Vừa qua, tại Sơn La, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp 
cùng Công ty Điện lực Sơn La, Điện lực Yên Châu thực hiện chương trình Thắp sáng 
đường quê. 

Tại đây, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thực hiện công trình ở 2 xã Mường Lựm 
và xã Chiềng Hặc, với chiều dài gần 3km, 96 cột đèn sắt cao 6m được lắp đặt, cùng các 
trang thiết bị đi kèm như cáp, tủ điện, aptomat, rơ le, bóng đèn, kẹp néo... Đến nay, công 
trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và sự an toàn. 
 

09. Xuân Trường. KHỐI THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NGÀNH TỈNH SƠN LA: ĐỀ XUẤT 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TẶNG CỜ THI ĐUA DẪN ĐẦU KHỐI CHO 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ / Xuân Trường // Lao động.- Ngày 22/12/2018.- Số 
299.- Tr.5. 

 

Khối thi đua công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La đã tổng kết 
phong trào thi đua năm 2018. Bà Hoàng Ngân Hoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La - dự và chỉ đạo hội 
nghị. Trong năm 2018, các công đoàn ngành trong Khối thi đua và Công đoàn Viên chức 
tỉnh Sơn La đã tổ chức phát động các đợt thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội 
XIV Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; có nhiều sáng tạo, đổi mới trong 
hoạt động công đoàn; triển khai hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch và các nội dung công 
tác theo chương trình đề ra; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao 
động... Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn đánh 
giá cao kết quả hoạt động của các công đoàn ngành trong khối và Công đoàn Viên chức 
tỉnh Sơn La. Các công đoàn ngành trong khối đề xuất Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La xét 
tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối công đoàn ngành cho Công đoàn ngành Y tế Sơn La và ký 
kết giao ước thi đua năm 2019 với 7 nội dung và 17 chỉ tiêu phấn đấu. 
 

10. Minh Khôi. HÀNH TRÌNH VÌ CỘNG ĐỒNG TRÊN VÙNG CAO SƠN LA / 
Minh Khôi // An ninh biên giới.- Ngày 23/12/2018.- Số 51.- Tr.11. 
 

Trung tuần tháng 12 vừa qua, Hành trình Sống trách nhiệm đã triển khai 
chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa tại 2 xã Hua Păng, huyện Mộc Châu và Tú Nang, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La. Trong hành trình này, ban tổ chức đã tiến hành khám bệnh, 
tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân tộc thiểu số và trao 20 
suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
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CHĂM LO SỨC KHỎE CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO 

Hành trình Sống trách nhiệm với chủ đề “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng 
bào vùng cao” do tạp chí Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La, Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt 
Nam, tổ chức phi chính phủ DKT International tại Việt Nam tổ chức, nhằm huy động các 
nguồn lực chăm lo sức khỏe cho đồng bào các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao nhận thức về chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

Trong hành trình này, Ban tổ chức đã chọn 2 xã Hua Păng và Tú Nang - nơi có 
đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng y tế gặp nhiều 
khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế... Thông qua hành trình, ngoài việc 
khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân, Ban tổ chức còn kết hợp 
tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con trên địa bàn về việc chăm sóc sức khỏe cho 
bản thân và gia đình. Với sự đồng hành của hơn 20 y, bác sỹ, điều dưỡng của Hội Thầy 
thuốc trẻ Việt Nam tỉnh Sơn La, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, Bệnh viện Đa 
khoa 2 huyện Mộc Châu và Yên Châu cùng các nhân viên y tế ở địa phương, Ban tổ chức 
đã bố trí nhiều khu vực khám bệnh, cấp thuốc miễn phí để phục vụ tốt nhất nhu cầu của 
người dân, đồng thời tư vấn sức khỏe cho bà con một cách tận tình, chu đáo. 

Cầm trên tay túi thuốc chữa bệnh và quà tặng từ Ban tổ chức, bà Lý Thị Bầy, năm 
nay đã hơn 60 tuổi, ở xã Hua Păng không giấu được niềm phấn khởi. Bà chia sẻ: “Hôm 
nay, được các bác sỹ về tận xã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nên bà con vui lắm. Tôi rất 
hài lòng vì không phải chờ lâu. Các bác sỹ còn dặn dò tỉ mỉ cách uống thuốc hằng ngày 
nữa...”. Được biết, bà Bầy là hộ neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất sớm, con trai 
bà cũng đã qua đời. Hiện tại, người con dâu đã đi lấy chồng, để lại cháu nội đang còn nhỏ 
cho bà nuôi dưỡng. Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, vừa qua, gia đình bà được 
tặng bò giống để phát triển chăn nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. 

…DKT International là một tổ chức nhân đạo, phi lợi nhuận hoạt động tại Việt 
Nam từ năm 1993. Đây là đối tác thường xuyên, tin cậy của nhiều bộ, ngành, địa phương 
trên cả nước và đã có những đóng góp quan trọng trong công tác dân số, kế hoạch hóa 
gia đình, phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe cộng đồng... 
 

11. H. Thanh. CÓ CHỮ ĐỂ ĐỜI CON BỚT KHỔ / H. Thanh, M. Phượng, Ng. Hiền 
// Tuổi trẻ.- Ngày 26/12/2018.- Số 352.- Tr.13. 
 

Đó là tâm sự của những phụ huynh trong 20 gia đình sẽ nhận vốn của Chương 
trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” tỉnh Sơn La khi “đối chiếu” từ chính 
cuộc đời họ. 

Ông Thào A Hờ (41 tuổi) còn khẳng định: “Mong muốn lớn nhất là các con được đi 
học. Đông con, đường sá đi lại khó khăn, muốn phát triển kinh tế cũng không được. Nếu 
được vay vốn mình sẽ chăn nuôi con bò, con dê, trồng xoài quanh nhà... Mình sẽ làm để 
cho các con được đi học vì không có chữ như mình làm cái gì cũng khổ”. 

NIỀM TIN VÀO “CÁI CHỮ” 

Đường lên bản Nà Hén, xã Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) dốc thẳng đứng. 
Suốt mấy chục năm qua, bản người Mông xa xôi này vẫn chưa có điện, chưa có đường, 
đời sống bà con còn nhiều khổ cực. Học sinh “còn sức” đi học chỉ còn cách thuê ở trọ để 
bám trường, bám lớp học lấy con chữ. 

Cũng vì khó khăn vậy mà cả đời bà Vừ Thị Mua (40 tuổi, vợ ông Hờ) chưa một lần 
được xuống thị trấn Hát Lót, chỉ quẩn quanh trong bản làng, lên nương trồng ngô, trồng 
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sắn. Đẻ 5 đứa con, hai vợ chồng bà Mua đầu tắt mặt tối cả ngày cũng không kiếm đủ tiền, 
đến bữa cơm còn bữa đói bữa no. 

Bà Mua không biết chữ, thậm chí đến cái tên mình cũng không biết viết, cũng 
không biết nói tiếng phổ thông. “Không biết chữ, khổ lắm. Mẹ đông con, vất vả lắm. Năm 
đứa con, khổ quá, muốn cho đi học cũng không có tiền. Muốn khóc lắm, gia đình vất vả, 
điện đường không có, muốn trồng cái gì, nuôi con gì cũng không có, bán cũng không bán 
được”, người phụ nữ dân tộc Mông kể bằng tiếng Mông rồi bật khóc nức nở khi nhắc đến 
những đứa con. 

Ngồi bên bếp lửa, ông Hờ động viên vợ đừng khóc. Người đàn ông hiền lành cả đời 
bám lấy nương ngô, nương sắn để nuôi vợ, nuôi 5 đứa con lắc đầu khi nghĩ đến cung 
đường đi khủng khiếp từ trung tâm xã dẫn lên bản. Ông chỉ vào hai cái răng cửa trống huơ 
là hậu quả của một lần ngã xe. Cũng chỉ vì đường sá đi lại quá khó khăn mà dù có trồng 
được ngô, được sắn thì khi thương lái đến thu mua, giá cả cũng tụt xuống hẳn một nửa. 
Mỗi năm, gia đình thu được nhiều nhất chỉ 20 - 30 triệu đồng, chưa kể chi phí tiền phân, 
tiền mua giống. 

“10kg ngô chỉ bán được 30.000 đồng, chưa kể tiền công chở ra mất 15.000 
đồng/bao ngô. Khó lắm, có khi cả tháng không kiếm nổi 100.000 - 200.000 đồng đóng tiền 
học cho con. Riêng tiền ăn, tiền trọ của các con mất cả chục triệu đồng/năm”, ông Hờ tâm 
sự. 

Rồi cũng vì nhà quá khổ mà ba đứa con đầu của ông Hờ đều xin nghỉ học từ rất 
sớm. Nhưng hai đứa con sau cùng, một đứa đang học lớp 6, một đứa đang học lớp 8 thì vợ 
chồng ông Hờ gắng động viên con đi học tiếp. “Mình gắng cho hai đứa con ở trọ, mỗi 
tháng mất 300.000 đồng tiền thuê trọ cho hai đứa, chưa kể tiền ăn. Mình cũng không biết 
chữ, nay thấy các con biết cái chữ thì phải cố gắng thôi”, ông Hờ giãi bày. Như để chứng 
minh cho niềm vui khi con biết chữ, ông Hờ khoe, tin tưởng: “Có chữ, con bảo mình: Giấy 
này có người mời đi đám cưới này, con chỉ cho mình vào ngày thứ mấy thì mình mới 
biết”. 

Những ngày này vợ chồng ông Hờ vừa thu xong mấy bao ngô, vợ chồng ở nhà dù 
chỉ ăn tạm qua ngày, lúc có gạo thì có bữa cơm, không có gạo thì đi làm thuê làm mướn để 
kiếm lấy cái ăn, kiếm thêm ít đồng gửi cho hai đứa con đang đi học ở trung tâm xã. 

CÓ HỌC THÌ ĐỜI CON MỚI TIẾN BỘ 

Cách trung tâm xã Hát Lót chừng 12km, ngôi nhà của anh Hoàng Văn Sết (34 tuổi, 
ở bản Co Trai, dân tộc Khơ Mú) trống huơ trống hoác, ngôi nhà dù đóng kín cửa cũng dễ 
dàng nhận ra những lỗ thủng trên tường, trên mái nhà. Vợ đi làm ăn xa cùng đứa con gái, 
một mình anh Sết ở nhà chăm hai đứa con còn nhỏ dại, có người ngỏ ý giúp anh Sết về Hà 
Nội làm thuê nhưng anh lắc đầu vì sợ con cái xa bố, xa mẹ không ai chăm sóc. 

Trong căn nhà xập xệ, có lẽ thứ đáng giá nhất là những bức vẽ, những câu thơ hay 
phép tính đơn giản được viết ở trên vách. Nhà không có tiền mua giấy bút cho con đi học, 
mấy đứa nhỏ xin phép bố được viết, vẽ trên những bức vách quanh nhà. 

Đứa con gái đầu chỉ học xong lớp 5 theo mẹ về Hà Nội làm thuê làm mướn để trả 
nợ trong nhà, một mình anh ở nhà chăm hai đứa con. Có những ngày chặt mía thuê, bốc 
vác đến tận nửa đêm nhưng ngày hôm sau anh vẫn gắng dậy từ 5h sáng chuẩn bị bữa cơm 
cho hai đứa nhỏ đến trường. Có những ngày không kiếm ra tiền, anh bấm bụng mua cho 
các con mấy gói mì ăn qua bữa, còn anh nhịn bữa đói bữa no. 

“Cứ trồng ngô trồng sắn mãi đời không khá lên được. Mình đi làm thuê trong bản, 
nhà trồng thêm cây dong, cây sắn chỉ đủ được đồng tiền mua phân mua giống cho vụ sau. 
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Bố con bữa đói bữa no, may thằng Thiện (con trai anh Sết - phóng viên) ngoan ngoãn, học 
buổi sáng xong thì chiều đến, cuối tuần đi chăn bò, chăn dê thuê phụ giúp bố”, anh Sết mắt 
đỏ hoe. Anh nói mấy ngày nay làm vất vả quá nên thằng Thiện bị ốm nặng, anh phải gửi 
con về cho bà ngoại chăm sóc. 

Biết hoàn cảnh của gia đình, cô giáo của Thiện luôn động viên em đến trường, còn 
cho anh Sết nợ đóng tiền học. Anh nói đợi làm thuê xong đợt này mới có đủ tiền nộp cô 
giáo, cũng may cô giáo biết gia đình hoàn cảnh nên cũng hỗ trợ tiền nong, động viên cho 
các con anh Sết đi học. “Con có học thì đời con không khổ như đời bố. Nếu được hỗ trợ, 
mình sẽ mua bò mua dê để cho con đi học, mình sẽ đi làm thuê nữa”, anh Sết quả quyết. 

Ông Lò Văn Mường, trưởng bản Nà Hén, cho biết từ năm 2006 đến nay gia đình 
ông Thào A Hờ vẫn đặc biệt khó khăn, chưa thoát nghèo được. Gia đình chỉ có một ít 
nương rẫy, nay hai vợ chồng còn chăm nom thêm mấy đứa cháu nên cuộc sống càng thêm 
khó khăn, còn anh Mè Văn Quang, trưởng bản Co Trai, xác nhận hộ gia đình anh Hoàng 
Văn Sết đặc biệt khó khăn nhất trong bản, vợ chồng anh Sết đang tạm thời ly thân nên một 
mình anh chăm hai đứa con nhỏ. 

“Nếu gia đình anh Sết được hỗ trợ vay vốn, chúng tôi sẽ sát sao cùng gia đình giúp 

gia đình phát triển, đảm bảo sau khi hết đợt hỗ trợ này sẽ đủ số vốn trả lại cho chương 

trình”, anh Quang nói. 
Ngày 27/12 tại huyện Mai Sơn (Sơn La), báo Tuổi Trẻ, Công ty Cổ phần 

GreenFeed Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Tỉnh đoàn Sơn La sẽ tổ chức lễ 

trao vốn chương trình “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” cho 20 hộ nông dân tỉnh 
Sơn La. 

Chương trình sẽ hỗ trợ vốn vay không lãi suất trong thời gian 2 năm với tổng kinh 

phí 460 triệu đồng (bao gồm 400 triệu đồng tiền mặt, phiếu thức ăn chăn nuôi trị giá 60 
triệu đồng). Bên cạnh đó, chương trình cũng tuyên dương và trao phần thưởng cho 20 học 

sinh, sinh viên vượt khó học giỏi là con của các hộ nông dân tham gia chương trình với 
tổng giá trị 20 triệu đồng. 

Trong năm 2018, chương trình trợ vốn cho tổng cộng 80 hộ dân của 4 tỉnh Đắk 

Nông, Bình Thuận, Vĩnh Long, Sơn La. 
 

12. PV. HỖ TRỢ GẠO CHO ĐỒNG BÀO CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG SƠN LA / 
PV // Người cao tuổi.- Ngày 26/12/2018.- Số 206.- Tr.3. 
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 8.073 
tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho tỉnh Sơn La để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng 

bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên 
địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian 3 năm (2018 - 2020). 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội 
dung và số liệu báo cáo. Sau 3 năm thực hiện nếu Đề án hiệu quả, báo cáo Thủ tướng xem 

xét, tiếp tục hỗ trợ giai đoạn tiếp theo. 
Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Sơn La thống nhất số lượng gạo trợ cấp 

hằng năm theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tổng số lượng gạo xuất cấp trong 3 năm không 
vượt quá tổng số lượng gạo cấp cho Đề án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

UBND tỉnh Sơn La sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối 

tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn. 
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13. Thùy Dung. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC: CHIA SẺ KHÓ KHĂN 
CÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC / Thùy Dung // Dân tộc và 
phát triển.- Ngày 26/12/2018.- Số 1477.- Tr.12. 
 

Tháng 12 hằng năm, đã thành thông lệ, ngành Điện lực Việt Nam, lại hướng về 
tri ân khách hàng sử dụng điện. Những hoạt động mang đậm ý nghĩa tình cảm, nhân 
văn luôn được các tổng công ty trong Tập đoàn hướng đến. Đối với Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC), ông Lê Quang Thái, Phó tổng Giám đốc cho hay, đợt 
hoạt động năm 2018 này, Tổng Công ty đến với bà con các dân tộc đặc biệt khó khăn 
sinh sống ở một số xã của hai tỉnh Sơn La và Yên Bái. 

Tại Sơn La, Đoàn thanh niên Tổng công ty cùng với Công ty Điện lực Sơn La, 
Điện lực Yên Châu đã thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại 2 xã Mường Lựm 
và xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu) dài gần 3km, với 96 cột đèn sắt cao 6m được lắp đặt, 
cùng các trang thiết bị đi kèm như cáp điện, tủ điện, aptomat, rơ le, bóng đèn, kẹp néo... 

Sau gần một tháng nỗ lực thi công, công trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ thời 
gian, chất lượng và sự an toàn; tạo điều kiện rất thuận lợi cho bà con trong việc đi lại sinh 
hoạt và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các bản trung tâm của xã Mường 
Lựm. 

Ngày 14/12, trong buổi lễ gắn biển “Công trình thanh niên thắp sáng đường quê” 
tại Mường Lựm, niềm vui của đồng bào nghèo lại tiếp tục được nhân lên. Với Chương 
trình Tết ấm vùng cao, 150 chiếc áo ấm, 40 chiếc đèn bàn Led đã được trao cho các em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có đủ áo ấm để đến lớp tại Trường Mầm non 
Hương Xuân và Trường Tiểu học Mường Lựm. Nhìn những đứa trẻ vùng cao với ánh mắt 
long lanh, rạng ngời niềm vui khi nhận được những chiếc áo khoác, các thành viên trong 
đoàn công tác không khỏi xúc động. 

Chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương, bà con ở xã Mường Lựm, ông Lê 
Quang Thái, Phó tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, hằng năm, bên cạnh công tác đảm bảo 
điện, Tổng công ty luôn có những kế hoạch, định hướng và có sự phối hợp với chính 
quyền địa phương các tỉnh vùng cao để lựa chọn những nơi còn gặp nhiều khó khăn, vất 
vả, thực hiện công tác an sinh xã hội đối với cộng đồng dân cư, đặc biệt là những vùng 
sâu, vùng xa, đời sống kinh tế, giao thông còn hạn chế. Tổng số tiền đợt hoạt động vì cộng 
đồng năm 2018 khoảng trên 700 triệu đồng. 

“Những món quà mà Tổng công ty dành cho đồng bào là tấm lòng tri ân, trách 
nhiệm chia sẻ khó khăn với cộng đồng của cán bộ công nhân viên ngành điện Việt Nam 
nói chung và EVNNPC nói riêng”… 
 

14. PV. KHÁNH THÀNH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ PHÙ YÊN 
DO EVN TÀI TRỢ / PV // Nhà báo và công luận.- Ngày 27/12/2018.- Số 51.- Tr.17. 
 

Ngày 16/12, tại xã Huy Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phù Yên đã được 
khánh thành. Công trình có tổng mức đầu tư 66 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) tài trợ 48 tỷ đồng. 

Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 
Phù Yên có tổng diện tích trên 3.000m2 với quy mô gồm: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, 
nhà lớp học đa năng 2 tầng 8 phòng, nhà hiệu bộ 2 tầng 6 phòng, hai nhà nội trú 3 tầng 21 
phòng, 1 nhà công vụ giáo viên, 1 nhà thể thao đa năng, bếp ăn học sinh và các hạng mục 
phụ trợ. 
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Phó tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết: Công trình này sẽ góp phần tạo 
điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ dân trí, tạo nguồn cán bộ kế cận cho các xã vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Công trình cũng thể hiện sự 
tri ân của EVN đối với những người dân đã nhường lại đất đai, nơi ở của mình cho lòng hồ 
Thủy điện Hòa Bình. 

Dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La giao Công ty Điện 
lực Sơn La làm chủ đầu tư. Từ những ngày đầu khởi công xây dựng, Công ty Điện lực Sơn 
La thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện đảm bảo đúng thiết kế, 
chất lượng của từng hạng mục công trình. 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, các đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn do các 
đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào trung tuần tháng 10/2017 và tháng 8/2018 trên địa bàn huyện 
Phù Yên, công trường xây dựng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Sau hơn 2 năm 3 tháng kể từ khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt, đến nay những 
hạng mục công trình đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo điều kiện thuận 
lợi về nơi học tập, sinh hoạt cho hơn 500 học sinh dân tộc thiểu số. 

Trước ngôi trường mới khang trang, thầy giáo Lò Xuân Dừa - Hiệu trưởng nhà 
trường, xúc động cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam. “Được học tập, sinh hoạt trong những phòng học mới, trang bị đầy đủ, hiện đại, giáo 
viên và học sinh nhà trường đều rất phấn khởi. Đặc biệt, các phòng học đều được mở rộng 
hơn so với trước đây và có lối đi riêng dành cho người khuyết tật, tạo điều kiện cho các em 
học sinh vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển toàn diện”. 

Cũng trong dịp này, Công ty Thủy điện Sơn La tặng trường 100 triệu đồng để trang 
bị thêm máy tính phục vụ việc học tập của thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phù Yên. 

Bên cạnh đó, các ban: Kế hoạch, Tài chính kế toán, Đầu tư thuộc Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam và Công ty Điện lực Sơn La được UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen vì có 
nhiều thành tích xuất sắc trong việc triển khai dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phù Yên. 

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, sinh hoạt cho con em các 
dân tộc trên địa bàn huyện Phù Yên, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, là tình cảm của 
hàng vạn người thợ điện dành cho người dân các tỉnh Tây Bắc nói chung. 

Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
trong tháng tri ân khách hàng năm 2018. 

 

Cũng xem: 
15. Hà Việt. KHÁNH THÀNH TRƯỜNG DO EVN TÀI TRỢ / Hà Việt // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 22/12/2018.- Số 306.- Tr.4. 
 

16. Xuân Hồng. “GIẢI MÃ” BÍ MẬT BÊN TRONG BAO TẢI DỨA MÀU VÀNG /  
Xuân Hồng // Bảo vệ pháp luật.- Tháng 12/2018.- Tr.16-17. 
 

Vào hồi 20h00’ ngày 22/6/2018, Tổ công tác Công an huyện Sông Mã làm 
nhiệm vụ trên đường Quốc lộ 4G, thuộc địa phận bản Liên Phương, Chiềng Khoong, 
huyện Sông Mã thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy chở theo một bao tải dứa 
màu vàng dừng xe trên đường như đang đợi ai đó. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ 
công tác đã tiến hành khám xét tại chỗ... Bí mật bên trong chiếc bao tải chứa thóc 
cũng đã ngay lập tức được “giải mã”. 

CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH 
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Trước ngày bị bắt khoảng 2 đến 3 ngày, Lầu A Chừ đi chơi thì gặp Lầu A Phệnh ở 
cùng bản Co Mạ B, xã Huổi Một, huyện Sông Mã. Qua nói chuyện, Phệnh bảo Chừ hiện 
nay Phệnh có heroin nhưng chưa tìm được mối bán và bảo Chừ tìm khách mua ma túy để 
giới thiệu cho Phệnh, hứa sẽ trả tiền công, Chừ đồng ý. Sau đó, hai người cho nhau số điện 
thoại để liên lạc. 

Khoảng 10h ngày 22/6/2018, Chừ đang ở nhà thì có một người đàn ông dân tộc 
Kinh (không quen biết) đến nhà hỏi mua 30 bánh heroin, Chừ gọi điện cho Phệnh thông 
báo có khách mua ma túy và bảo Phệnh đến nhà Chừ để trao đổi việc mua bán ma túy. 
Khoảng 10 phút sau, Phệnh đi bộ đến nhà Chừ, Phệnh trực tiếp gặp người đàn ông tại khu 
vực bếp của nhà Chừ và trao đổi việc mua bán ma túy. Sau đó, Phệnh về nhà lấy 01 bánh 
heroin đem đến cho người đàn ông kiểm tra. Sau khi người mua kiểm tra ma túy xong, 
Phệnh bảo Chừ cứ ở nhà đợi khi nào Phệnh gọi điện thì đi đến cách nhà Phệnh khoảng 
200m nhận ma túy rồi cùng Phệnh mang ma túy đến cầu bản Cang, thuộc địa phận bản 
Liên Phương, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã bán ma túy, bán xong sẽ trả công cho 
Chừ 20.000.000 đồng, Chừ đồng ý. Sau đó, Phệnh và người đàn ông đi ra khỏi nhà Chừ. 

Đến khoảng 18h ngày 22/6/2018, Chừ đang ở nhà thì Phệnh gọi điện thoại bảo Chừ 
đến nhà Phệnh mang ma túy đi bán. Lúc này ở nhà Chừ có Giàng A Mai, ở bản Nà 
Nghiều, Huổi Một, Sông Mã, là người đến làm nương thuê cho gia đình Chừ. Lầu A Chừ 
bèn rủ Mai đi vận chuyển ma túy, hứa trả công cho Mai 10.000.000 đồng, Mai đồng ý. 
Chừ bảo Mai đi kiểm tra đường từ bản Co Mạ B đến cầu bản Cang, nếu có công an kiểm 
tra thì báo cho Chừ (Chừ lấy điện thoại của Mai để cài số điện thoại của mình vào cho tiện 
liên lạc). 

Sau đó, Mai đi xe máy biển kiểm soát: 26C1-129.47 của gia đình Chừ từ bản Co 
Mạ B đến khu vực cầu bản Cang để kiểm tra đường, khi đến cầu bản Cang thì dừng lại đợi 
Chừ. Còn Chừ đi xe máy biển kiểm soát 26C1-147.82 đến cách nhà Phệnh khoảng 200m 
thì gặp Phệnh và Giàng A Chaứ (tên gọi khác: Giàng A Dơ) ở bản Pa Tết, xã Huổi Một, 
huyện Sông Mã, đang đứng ở bên đường dân sinh của bản đợi. Gặp nhau, Phệnh đưa cho 
Chừ 01 bao tải dứa màu vàng bên trong chứa khoảng 15kg thóc và 36 bánh heroin, Phệnh 
bảo Chừ buộc bao tải thóc có 36 bánh heroin vào giá đèo hàng phía sau yên xe máy của 
Chừ, Phệnh đưa trước cho Chừ 1.000.000 đồng tiền công để đi đường, còn Phệnh chở 
Chaứ bằng xe máy (không rõ biển kiểm soát) đi trước ra khỏi bản. Chừ đi xe máy chở ma 
túy theo sau. 

Khoảng 20 giờ cùng ngày (22/6/2018), Lầu A Chừ đi xe máy biển kiểm soát 26C1-
147.82 chở ma túy, đi đến khu vực cầu bản Cang, thì nhìn thấy Giàng A Mai đang ngồi 
trên xe máy, cách khoảng 10m ở bên đường, Chừ dừng xe máy lại để chờ Phệnh và Chaứ 
đến để giao ma túy cho khách thì bị Tổ công tác Công an huyện Sông Mã bắt quả tang, thu 
giữ 36 bánh heroin. 

Quá trình bắt giữ Lầu A Chừ và Giàng A Mai, lực lượng chức năng phát hiện cách 
đó khoảng 100m, có một đối tượng (không rõ họ tên địa chỉ) đang ngồi trên xe máy Honda 
loại Airblade có biển kiểm soát: 26C1-120.85. Khi bị phát hiện, người đàn ông này đã để 
xe máy lại và bỏ chạy xuống khu vực bờ sông Mã, lực lượng chức năng truy đuổi nhưng 
không bắt giữ được. 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã ra lệnh khám xét 
khẩn cấp chỗ ở của Lầu A Chừ và Lầu A Phệnh, Giàng A Mai, Giàng A Chaứ (Giàng A 
Dơ). Kết quả thu giữ tại nhà Lầu A Phệnh gồm: 02 viên nén màu hồng, 01 tẩu tự chế, 02 
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cân điện tử, 01 bộ khuôn, 03 bàn ép, 01 kích thủy lực và 01 hộ chiếu mang tên Lầu A 
Phệnh. Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lầu A Chừ, Giàng A Mai và Giàng A Chaứ 
(Giàng A Dơ), không phát hiện thu giữ gì. 

Ngày 23/6/2018, cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Sông Mã thành lập hội đồng mở niêm phong, cân tịnh, xác định khối lượng, trích mẫu 
trưng cầu giám định số vật chứng thu giữ của Lầu A Chừ, Giàng A Mai xác định: 36 bánh 
bột nén màu trắng có tổng khối lượng 11.427,02 gam, giám định là loại chất heroin. 

Đối với 0,19 gam loại Methamphetamine thu giữ tại nhà Lầu A Phệnh, ngày 
15/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định bổ sung Quyết 
định khởi tố vụ án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 248 Bộ luật 

Hình sự. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập Lầu A Phệnh, nhưng Phệnh không có mặt 
tại địa phương, xác minh đối với người thân của Phệnh, không ai biết số ma túy này. Cơ 

quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, điều tra. 
Nguồn gốc 36 bánh heroin có tổng khối lượng 11.427,02 gam bị thu giữ trong vụ 

án: Lầu A Chừ khai số heroin này của Lầu A Phệnh, trú tại bản Co Mạ B, xã Huổi Một, 

huyện Sông Mã, được Phệnh thuê vận chuyển mang đi bán và người đàn ông tên Giàng A 

Chaứ (Giàng A Dơ) trú tại bản Pa Tết, Huổi Một, Sông Mã. Hiện chỉ có lời khai của Chừ 

nên cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ để quy kết hành vi trên đối với Lầu A Phệnh và 

Giàng A Chaứ (Giàng A Dơ) nên đã đưa 02 đối tượng này vào hồ sơ quản lý nghiệp vụ để 

tiếp tục điều tra, khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với người đàn ông 

dân tộc Kinh (không biết tên, địa chỉ), Lầu A Chừ khai là người đến nhà mua ma túy của 

Chừ và Phệnh. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, điều tra. 

Đối với người đàn ông điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Honda loại Airblade có 

biển kiểm soát: 26C1-120.85 thu giữ khi bắt quả tang Chừ và Mai, quá trình điều tra, xác 

minh nguồn gốc chiếc xe trên là của Lầu Quang Trung, trú tại bản Co Mạ B, xã Huổi Một, 

nhưng Trung đã bán chiếc xe máy cho một người đàn ông không biết tên địa chỉ cụ thể ở 

thị trấn huyện Sông Mã vào tháng 01/2018 với giá 37.000.000 đồng; Chừ và Mai khai 

không quen biết người đàn ông này. Mặt khác, Phệnh và Chaứ không có mặt tại địa 

phương. Do đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách và lưu giữ chiếc xe máy trên và giấy 

tờ xe cùng với vật chứng của vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, tại kho vật chứng Công 

an tỉnh Sơn La, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau. 

Tại phiên tòa mới đây, kiểm sát viên Cầm Văn Chiến, đại diện Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Sơn La nhận định: Bị cáo Lầu A Chừ đã trực tiếp mua bán trái phép chất ma túy 

với số lượng đặc biệt lớn, mang tính chất nguy hiểm cao, gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã 

hội và con người nên cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức hình phạt nghiêm khắc nhất, 

vĩnh viễn loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đảm bảo biện pháp trừng trị riêng, răn 

đe và phòng ngừa chung. Đối với bị cáo Giàng A Mai tham gia với vai trò đồng phạm giúp 

sức cho bị cáo Lầu A Chừ mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, mặc dù chưa được 
hưởng lợi nhưng cần có mức hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội cho bị 

cáo được hưởng mức án tù không thời hạn mới đảm bảo được tính răn đe và phòng ngừa 
chung. 

Trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên bị cáo 

Lầu A Chừ hình phạt tử hình; Giàng A Mai tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất 
ma túy. 
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17. Xuân Hưng. ĐỂ CAO NGUYÊN MÃI BÌNH YÊN / Xuân Hưng // Bảo vệ pháp 
luật.- Tháng 12/2018.- Tr.14-15. 
 

Là một trong 6 huyện biên giới, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Sơn La, Mộc 
Châu có đường biên giới với nước bạn Lào dài 39,949km, với 21 mốc quốc giới, 3 xã 
biên giới (Chiềng Sơn, Lóng Sập, Chiềng Khừa); có Cửa khẩu Lóng Sập là nơi giao 
thương trực tiếp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Đây cũng 
chính là một trong những điều kiện thuận lợi phát sinh các loại tội phạm, đặc biệt là 
tội phạm ma túy. 

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu - Lường Văn Sinh cho biết: 
Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế trong những năm qua, thì cơ bản, đời sống 
của nhân dân trong huyện còn nhiều khó khăn, nhất là các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; 
hoạt động tôn giáo trái pháp luật vẫn còn. Trong huyện vẫn còn hiện tượng tranh chấp đất 
đai, vượt biên trái phép, di cư không theo quy hoạch, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái 
phép chất ma túy qua biên giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Nằm ở phía bên kia biên giới là khu Pa Háng, Huổi Hiềng (của huyện Sốp Bâu, 
tỉnh Hủa Phăn, Lào), địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Các đường dây mua bán, vận 
chuyển ma túy có vũ khí từ khu Pa Háng, Huổi Hiềng qua biên giới vào Việt Nam hiện 
nay có giảm về tần suất hoạt động so với thời gian trước, nhưng phương thức hoạt động 
của các đối tượng thường xuyên thay đổi và ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Tình trạng bắt 
giữ người trái phép ở các bản giáp biên với Việt Nam (do các đối tượng buôn bán ma túy 
xử lý nhau) diễn biến ngày càng phức tạp. Lợi dụng hoạt động thăm thân, trao đổi hàng 
hóa, các đối tượng phạm tội đã hình thành đường dây khép kín để đưa ma túy từ ngoại 
biên vào nội địa tiêu thụ với số lượng lớn. Hoạt động phạm tội này thường gắn liền với 
tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh 
trật tự trên địa bàn. 

Trước thực trạng đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Huyện ủy Mộc Châu đã 
thường xuyên chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu phối hợp chặt chẽ với các 
ban, ngành của huyện như: Mặt trận Tổ quốc, công an, quân sự và Ban Dân vận, Ban 
Tuyên giáo... tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở khu vực 
biên giới như: Luật Phòng chống mua bán người, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Cư trú, 
tác hại của ma túy, để nhân dân hiểu và không bao che, tiếp tay cho tội phạm ma túy, 
không trồng và tái trồng cây có chất gây nghiện, tích cực tố giác tội phạm ma túy và phát 
giác người nghi tái nghiện và nghiện mới... Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 
cũng thường xuyên chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, kiểm sát viên theo sát 
địa bàn để đấu tranh với các loại tội phạm đạt hiệu quả, đặc biệt là tội phạm ma túy trên 
địa bàn huyện và từ bên kia biên giới vào Việt Nam. 

Trong năm 2018, các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện đã phát hiện, bắt giữ 205 
vụ với 270 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và sử 
dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 14.761,44 gam heroin; 87.573 viên = 
8.217,29 gam Methamphetamine; 5.226,07 gam Amphetamine, 4,45 gam nhựa thuốc 
phiện, các chất phụ gia = 8.200 gam (nghi dùng vào việc sản xuất ma túy), 01 khẩu súng 
quân dụng và một số tang vật khác. Khởi tố 204 vụ với 267 bị can (tăng 12 vụ và 26 bị can 
so với năm 2017); đang điều tra 01 vụ việc; chuyển nơi khác: 03 đối tượng. 

Điển hình là vụ Hà Văn Thành cùng đồng bọn phạm tội Mua bán trái phép chất ma 
túy. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 05/7/2018, Tổ công tác Công an huyện Mộc 
Châu phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ và Đồn Biên phòng Cửa 
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khẩu Lóng Sập đã phá thành công chuyên án: Hà Văn Thành; Trần Hữu Thụ; Bùi Minh 
Quang và Hoàng Văn Hùng phạm các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí 
quân dụng và không tố giác tội phạm. Tang vật thu giữ gồm: 24 bánh heroin = 7.464gam; 
10.156 viên = 1.023,12 gam Methamphetamine; 4.026,07 gam ma túy đá, các chất phụ gia 
= 8.200 gam (nghi dùng vào việc sản xuất ma túy) và 01 khẩu súng quân dụng. Đã khởi tố 
01 vụ 04 bị can, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La giải quyết. 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo huyện ủy 
chỉ đạo triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới và các cung đường 
thường được các đối tượng đưa ma túy về xuôi. Tập trung bám sát địa bàn, nắm chắc số 
đối tượng phạm tội và nghi vấn phạm tội về ma túy để lên phương án đấu tranh bắt giữ. 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện cũng thường xuyên trao đổi thông tin với lãnh đạo Viện 
Kiểm sát nhân dân huyện Sốp Bâu (Lào), qua đó kịp thời trao đổi tình hình 2 bên biên 
giới, đồng thời bàn biện pháp để giải quyết những vấn đề có liên quan đến tình hình an 
ninh trật tự trên địa bàn. 

Trong năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện cũng đã tiến hành kiểm sát thường 
kỳ nhà tạm giữ Công an huyện Mộc Châu 52 lượt. Qua kiểm tra, điểm danh, kiểm diện 
(nhất là với các đối tượng bị can phạm tội về ma túy) nhận thấy, các đối tượng chấp hành 
tốt nội quy nhà tạm giữ. Nhà tạm giữ đã thực hiện tốt quy chế tạm giữ, tạm giam và các 
quy định của pháp luật, không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết, 
phạm tội mới tại nhà tạm giữ. Chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam được bảo đảm đúng 
quy định của pháp luật. Qua trực tiếp kiểm sát, phát hiện một số tồn tại, thiếu sót điển hình 
như: Việc lập hồ sơ tạm giữ, tạm giam chưa đầy đủ các tài liệu theo quy định; tài liệu 
trong hồ sơ tạm giữ còn chưa ghi đầy đủ nội dung; việc cập nhập sổ sách theo dõi chưa 
đầy đủ, kịp thời... Đơn vị đã ban hành 04 kết luận kiến nghị nhà tạm giữ khắc phục, sửa 
chữa những tồn tại, thiếu sót. 

Nhận định trong thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận 
chuyển ma túy ngày càng có xu hướng đẩy dần lên phía Bắc Lào, lợi dụng địa hình hiểm 
trở để qua biên giới của huyện Mộc Châu và các đối tượng thường xuyên thay đổi phương 
thức, thủ đoạn hoạt động. Do đó, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân huyện sẽ tích 
cực, chủ động phối hợp với các ban ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy 
từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Mộc Châu. 

 

18. Sông Lam. KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH PHÒNG HỌC DÂN TRÍ TẠI 
ĐIỂM TRƯỜNG BẢN BUỐT, SƠN LA / Sông Lam // Khuyến học và dân trí.- Ngày 
27/12/2018.- Số 52.- Tr.12. 
 

Ngày 16/12, báo Dân trí phối hợp với Quỹ For Children Foundation và Hội 
cha mẹ Nhân ái đã tổ chức lễ khánh thành công trình phòng học Dân trí tại điểm 
trường bản Buốt, thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Kheo, xã 
Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Cách đây 6 tháng, phóng viên Dân trí cùng Quỹ FCF đã có chuyến khảo sát điểm 
trường bản Buốt, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Kheo, khi mà điểm trường 
đã bị xuống cấp trầm trọng, đặc biệt vẫn còn 2 phòng học tạm bợ bằng tranh tre nứa lá 
không đảm bảo cho việc dạy và học của thầy cô và học sinh nơi đây. 

Căn cứ vào nguồn ủng hộ của bạn đọc, đặc biệt là từ sự ủng hộ của Quỹ FCF và 
Hội cha mẹ Nhân ái, báo Dân trí đã đầu tư xây dựng cho điểm trường bản Buốt 2 phòng 
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học mới thay cho 2 phòng học tạm bợ tranh tre nứa lá, đồng thời sửa chữa lại 3 phòng học 
đã bị xuống cấp với tổng mức đầu tư 220 triệu đồng. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Lưu Thị Dung, đại diện Quỹ FCF bày tỏ sự vui 
mừng trước công trình 2 phòng học mới khang trang cũng như 3 phòng học cũ đã được 
sửa chữa, sơn sửa lại sạch đẹp. “Quỹ FCF đã từng đồng hành cùng báo Dân trí để xây 
dựng 2 phòng học tại điểm trường Nậm Đang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa và 
công trình 2 phòng học tại điểm trường Huổi Điết, Trường Tiểu học Nậm He thuộc huyện 
Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Hôm nay FCF tiếp tục phối hợp với báo Dân trí đầu tư xây 
dựng 2 phòng học mới tại điểm trường bản Buốt, Trường Tiểu học Chiềng Kheo (huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Quỹ FCF luôn sẵn sàng chung tay đóng góp trong các hoạt động xã 
hội để giúp đỡ thầy cô giáo và học sinh ở những nơi còn nhiều khó khăn, vất vả để có thể 
dạy tốt hơn, học tốt hơn” - bà Lưu Thị Dung nói. 

Nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và Công tác xã hội báo Dân trí 
cũng chia sẻ: “Hôm nay có mặt tại lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình 
phòng học Dân trí tại điểm trường bản Buốt, báo Dân trí cũng như các nhà hảo tâm mà cụ 
thể là Quỹ FCF và Hội cha mẹ Nhân ái đã cảm nhận điểm trường bản Buốt không còn 
buốt giá nữa. Với 3 phòng học đã được sửa chữa, 2 phòng học được xây mới, từ nay thầy 
cô và học sinh nơi đây không còn lo cái rét buốt của mùa đông, cái nóng nực của mùa hè, 
yên tâm để thi đua dạy tốt học tốt. Bản Buốt đã ấm áp hơn chính nhờ tấm lòng ấm áp của 
các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước dành cho”. 

Thay mặt các thầy cô giáo cũng như các em học sinh, ông Nguyễn Quý Đức, Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Kheo đã bày tỏ sự biết ơn đến tấm 
lòng của các nhà hảo tâm để giúp cho Trường Tiểu học Chiềng Kheo xóa bỏ những phòng 
học tạm bợ, xuống cấp. 

Nhân dịp này, Quỹ FCF còn trao tặng học sinh điểm trường chính của Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở Chiềng Kheo ở bản Tình và điểm trường bản Buốt nhiều sách vở 
mới, trao tặng 2 tủ sách thư viện. Trường Cao đẳng nghề Long Biên (Hà Nội) thông qua 
báo Dân trí đã trao tặng các phần quà gồm áo ấm, áo veston cho học sinh của 2 điểm 
trường, trao tặng áo sơ mi và quần âu cho toàn bộ thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung 
học cơ sở Chiềng Kheo. 

 

19. Gia Hân. SINH VIÊN TÂY BẮC TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ DOANH NGHIỆP / 
Gia Hân // Giáo dục và thời đại.- Tháng 12/2018.- Số đặc biệt.- Tr.29. 
 

Giờ học của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Bắc rất sôi nổi khi 
cùng đứng lớp với Tiến sỹ Hoàng Xuân Trọng là một vị khách mời đặc biệt - giám 
đốc một doanh nghiệp ở địa phương. Anh đến nói chuyện với sinh viên về câu chuyện 
khởi nghiệp, những thách thức, khó khăn anh gặp phải... Kết thúc giờ học, một sinh 
viên Lào nán lại trao đổi với Tiến sỹ Trọng: “Thầy ơi, giờ học khiến em rất phấn 
khích. Em cảm thấy bản thân có động lực theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh. Em 
sẽ cố gắng làm thật tốt và trở thành doanh nhân...”. 

HỌC HỎI KINH NGHIỆM TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC 

Tiết học có sự tham gia của doanh nhân là một hoạt động trong Dự án ứng dụng có 
tên “Mô hình tăng cường khả năng làm việc của sinh viên Khoa Kinh tế” do Tiến sỹ 
Hoàng Xuân Trọng - Phó trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc triển khai. Đây 
là thành quả của Tiến sỹ Trọng sau khi anh tham gia khóa học “Quản trị, lãnh đạo và lập 
kế hoạch chiến lược tại trường đại học” cùng các chuyên gia Đại học Queensland 
(Australia) do Aus4Skills tổ chức. 
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Dự án bắt đầu từ thực tế của Khoa Kinh tế và thực trạng đào tạo hiện chủ yếu diễn 
ra giữa giảng viên và sinh viên trong khuôn viên của nhà trường. Sau khi học hỏi, tham 
quan một số trường đại học tại Australia, Tiến sỹ  Hoàng Xuân Trọng nhận thấy có một 
mô hình đào tạo rất thiết thực với sự tham gia của doanh nghiệp và cựu sinh viên, kết hợp 
giữa trải nghiệm thực tế trong nhà trường thông qua học tập và trải nghiệm ngoài nhà 
trường thông qua những hoạt động xã hội để rèn luyện. Việc tham gia này góp phần cho 
sinh viên tăng cường khả năng làm việc, sự tự tin, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo. 

“Qua những lần hội thảo, các cựu sinh viên của tôi trở về chia sẻ về những trải 
nghiệm làm việc với thầy cô giáo. Tôi nhận thấy những sinh viên nào đã từng tham gia 
hoạt động đoàn thể sẽ đạt được thành công nhanh chóng trong cuộc sống. Những trải 
nghiệm qua hoạt động xã hội đã giúp các sinh viên tăng cường khả năng làm việc” - Tiến 
sỹ Hoàng Xuân Trọng nhận định. 

NHỮNG GIẢNG VIÊN ĐẶC BIỆT  

Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng và lý thuyết, Tiến sỹ  Hoàng Xuân Trọng bắt 
tay triển khai dự án. Tiến hành phân tích thực trạng, sử dụng công cụ SWOT, Tiến sỹ 
Trọng rút ra được hai thông tin quan trọng: Nhu cầu cần nguồn nhân lực kinh tế có kỹ 
năng tốt của các công ty, doanh nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Sơn La và vùng núi Tây Bắc. 
Bên cạnh đó, sau 10 khóa đào tạo, các cựu sinh viên Khoa Kinh tế của Trường Đại học 
Tây Bắc hiện đang làm ở các lĩnh vực kinh tế khác nhau, trong nhiều doanh nghiệp, có 
người đã làm giám đốc, phó giám đốc. Tin vui là hai đối tượng này sẵn sàng hỗ trợ mô 
hình tăng cường khả năng làm việc của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Bắc. 

Sau khóa học 3 tháng tại Australia, trở về Việt Nam, Tiến sỹ Trọng được các cố 
vấn của Trường Đại học Queensland tư vấn, gỡ rối khó khăn. Đặc biệt, các cố vấn chia sẻ 
với Tiến sỹ Trọng cách làm truyền thông để lan tỏa và thu hút sự quan tâm của các doanh 
nghiệp và các cựu sinh viên tham gia dự án. Những học kỳ chính thức có thể cho sinh viên 
1 - 2 buổi/tuần đến doanh nghiệp. Còn dịp hè, những sinh viên học tốt không phải học lại 
có thể đến doanh nghiệp toàn thời gian. Thời gian tham gia dự án hoàn toàn dựa trên nhu 
cầu của doanh nghiệp và nhu cầu thực tế của sinh viên. 

Khởi điểm triển khai dự án, Tiến sỹ Hoàng Xuân Trọng đưa một nhóm sinh viên 
Khoa Kinh tế tham quan doanh nghiệp, cho sinh viên làm những công việc cụ thể; cùng 
trao đổi những vấn đề, thực trạng doanh nghiệp đang vướng mắc trong kinh doanh, sinh 
viên đưa ra những giải pháp, sau đó mời doanh nghiệp đến trường để đóng góp cho sinh 
viên. 

Sau một thời gian triển khai, hiện đã có 6 doanh nghiệp và 6 cựu sinh viên tích cực 
tham gia dự án. Sự kiện gần đây nhất được tổ chức vào ngày 8/11, thu hút hơn 400 sinh 
viên Khoa Kinh tế, các doanh nhân, các cựu sinh viên đến chia sẻ, tư vấn định hướng các 
kỹ năng. 400 sinh viên nhận ra rằng, ngay từ năm thứ nhất, phải chuẩn bị cho mình tâm thế 
trang bị các kỹ năng mà xã hội đang cần. Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp đến nhà trường, 
tham gia giảng dạy trong lớp học, góp ý cho những ý tưởng, phương án giải quyết vấn đề 
của sinh viên khiến các em rất hào hứng và học được rất nhiều từ thực tế. Tất cả trải 
nghiệm này đều hướng tới mục tiêu giúp cho sinh viên tăng tính tự tin và tăng khả năng 
làm việc.   

NHÂN RỘNG, LAN TỎA 

Sau một thời gian triển khai dự án, Tiến sỹ Hoàng Xuân Trọng rất phấn khởi trước 
“làn gió mới” tại Khoa Kinh tế Trường Đại học Tây Bắc. Khởi đầu khi mời doanh nghiệp, 
cựu sinh viên tham gia vào lớp học, Tiến sỹ Trọng xin phép ở cấp độ khoa với thời gian 30 
phút. Nhưng giờ học luôn kéo dài thêm, đến 50 phút sinh viên vẫn hào hứng ở lại để trao 
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đổi với các doanh nhân. Khi đến góp ý cho sinh viên và chia sẻ cho sinh viên chặng đường 
khởi nghiệp của mình, các doanh nhân đã giúp sinh viên được nhìn bức tranh tổng thể của 
quá trình khởi nghiệp với không chỉ là màu hồng tươi đẹp, mà còn có những lúc rất khó 
khăn, trắc trở. 

Từ góc nhìn thực tế đó, sinh viên xác định được mục tiêu học tập, có ý thức hơn, 
chăm chú lắng nghe, trải nghiệm hơn. Đặc biệt, các sinh viên đều trân trọng cơ hội đi thực 
tế, tham quan các doanh nghiệp, tận dụng thời gian được làm một công đoạn của cả quy 
trình trong môi trường thực tế. 

Tiến sỹ Hoàng Xuân Trọng dự kiến sau một thời gian triển khai dự án có thể xem 
xét nhân rộng trong toàn Khoa Kinh tế với số lượng sinh viên nhiều hơn, đánh giá rút ra 
bài học kinh nghiệm, tổng hợp làm tài liệu tham khảo hữu ích cho ngành Nông lâm, ngành 
Công nghệ thông tin để tham khảo học tập lẫn nhau. Đồng thời sẽ đề xuất với lãnh đạo 
khoa và nhà trường thành lập đội tư vấn có sự tham gia của doanh nghiệp và cựu sinh viên 
để tư vấn cho các sinh viên định hướng tương lai và nghề nghiệp. 

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một giải thưởng “Sinh viên thực tiễn xuất sắc” 
để trao giải vào tháng 5 hàng năm - thời điểm trước khi sinh viên ra trường. Chúng tôi tin 
rằng, các sinh viên được nhận giải sẽ “lọt mắt xanh” nhiều doanh nghiệp, ra trường khả 
năng có việc làm rất cao!” - Tiến sỹ Hoàng Xuân Trọng - Phó trưởng Khoa Kinh tế, 
Trường Đại học Tây Bắc. 
 

20. Nguyễn Thị Phượng. SƠN LA: TẬP TRUNG XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô 
NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG / Nguyễn Thị Phượng // Tạp chí Môi 
trường.- Số 12/2019.- Tr.16-17. 
 

Tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018, với mục tiêu đề 
ra: Hỗ trợ, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở tỉnh; phòng ngừa, kiểm soát 
ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý chất thải và bảo vệ đa dạng sinh học... Trong đó, 
nhiệm vụ ưu tiên là: Hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống xử lý đối với Bệnh viện Đa 
khoa huyện Sông Mã, Yên Châu; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ 
sở chế biến nông sản tập trung (cà phê, dong, sắn); cải tạo môi trường bãi chôn lấp rác thải 
bản Khoang, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La... 

TẬP TRUNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC CƠ SỞ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG 

Trong thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường, 
trong đó, tập trung xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. 
Các dự án sau khi được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đã được vận hành thử 
nghiệm và đưa vào sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trên địa bàn 
tỉnh Sơn La có 16 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để, trong đó 
hầu hết là các cơ sở y tế. 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 hoàn thành hệ thống xử lý chất thải của 14 cơ sở, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La; 
Y học cổ truyền; Lao và bệnh phổi Sơn La; Tâm thần; 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, Thảo nguyên Mộc Châu. Còn 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng là Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã và Yên Châu, tỉnh tập trung xử lý dứt điểm 
trong năm 2018. 

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu phát sinh mỗi năm khoảng 200kg chất thải 
nguy hại, không lây nhiễm; 3,6 tấn chất thải y tế lây nhiễm; khoảng 23 tấn rác thải thông 
thường và 1.440m3 nước thải y tế. Dự án công trình xây dựng Hệ thống xử lý nước thải và 
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rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu đã được khởi công xây dựng vào tháng 
8/2018, với tổng kinh phí 7.331 triệu đồng. Hiện nay. Dự án đã hoàn thành phần xây dựng, 
lắp đặt thiết bị nuôi cấy vi sinh và đưa vào chạy thử hệ thống liên động, hướng dẫn vận 
hành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2018. 

Đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải y tế vào đầu tháng 10/2018. Dự án có tổng kinh phí 9.935 triệu đồng. Hiện nay, 
các hạng mục của dự án đã hoàn thành phần xây dựng, lắp đặt thiết bị, nuôi cấy vi sinh, 
chạy thử liên động, được bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018. 

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ GÂY Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG 

Hiện nay, diện tích trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt hơn 18.500ha, trong 
đó tại thành phố Sơn La hơn 5.000ha; huyện Mai Sơn hơn 6.000ha và Thuận Châu hơn 
5.000ha. Bên cạnh những cơ sở lớn, trên địa bàn các huyện còn nhiều cơ sở nhỏ lẻ, quy 
mô hộ gia đình, cá nhân. Riêng thành phố Sơn La có 16 cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến 
hàng nông sản. Ngoài ra, còn có khoảng 40 hộ gia đình tự sơ chế sản phẩm từ vườn cà phê 
của gia đình bằng phương pháp ướt. Phần lớn các hộ này đều chưa có hệ thống thu gom, 
xử lý nước thải. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm do các cơ sở chế biến nông sản gây ra, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo 
vệ môi trường các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê. Trong đợt kiểm tra từ tháng 8 - 9/2018, 
đoàn đã kiểm tra 7 cơ sở sơ chế, chế biến cà phê tập trung trên địa bàn các huyện Thuận 
Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La. Tại thời điểm kiểm tra, 6/7 cơ sở chưa chấp hành kết 
luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Tài nguyên và Môi 
trường; không có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Đoàn đã yêu cầu các cơ sở phải xây 
dựng hệ thống xử lý đạt chuẩn trước khi sản xuất, sơ chế, chế biến cà phê. Đợt kiểm tra 
tiếp theo, từ ngày 11 - 12/10/2018, đoàn đã tiến hành kiểm tra 8 cơ sở trên địa bàn xã 
Chiềng Đen và Chiềng Cọ (thành phố Sơn La). Theo đó, đoàn đã lập biên bản và yêu cầu 
dừng hoạt động với 6 hộ thu mua, sơ chế, chế biến cà phê. 

Trong đợt kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với Hợp tác xã 
xây dựng và phát triển nông thôn Mường Chanh. Theo hợp tác xã báo cáo, từ ngày 
10/10/2018, hợp tác xã đã đổ khoảng 100m3 vỏ cà phê, gây ô nhiễm môi trường. Nước rỉ 
từ vỏ cà phê chưa được thu gom, chảy vào rãnh thoát nước mưa rồi chảy ra suối cạnh 
khuôn viên cơ sở. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hợp tác xã vận chuyển vỏ cà phê vào khu vực 
lưu chứa và thu gom nước rỉ vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý, thực hiện thau rửa rãnh 
thoát nước mưa, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. 

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra xử lý với các 
hành vi gây ô nhiễm môi trường do hoạt động chế biến cà phê. Cùng với đó, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh đề nghị Hội Cà phê Sơn La chấp hành chủ trương của tỉnh về 
kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Về hỗ trợ xây dựng các cơ sở chế biến cà 
phê áp dụng phương pháp ướt, đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, tỉnh giao Sở Khoa học và 
Công nghệ xây dựng quy trình công nghệ xử lý phù hợp; giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng mô hình xử lý nước thải cà phê quy mô hộ gia đình. 

Về cải tạo bãi chôn lấp rác thải tại bản Khoang, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn 
La, tỉnh đang tập trung nguồn lực để xử lý. Đây là bãi rác lộ thiên, có diện tích 11ha, do 
Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La tiếp nhận từ năm 1999. Năm 2012, 
UBND tỉnh Sơn La đã triển khai Dự án xây dựng Khu xử lý chất thải rắn thành phố Sơn 
La tại xã Chiềng Ngần, với công suất 80 tấn rác/ngày. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 
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thành phố chính thức đi vào hoạt động tháng 11/2014, đảm bảo việc tập kết và xử lý toàn 
bộ chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ 
đô thị đang phối hợp với chính quyền địa phương trong khu vực tổ chức kiểm tra, đánh giá 
hiện trạng môi trường, mức độ ô nhiễm tại các hộ gia đình gần khu liên hợp. 

Như vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, vấn đề xử lý ô nhiễm môi 
trường trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã được giải quyết và được cải thiện. Để tăng 
cường công tác bảo vệ môi trường, trong thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai các dự án, chương 
trình bảo vệ môi trường như xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, chất thải rắn, đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng về bảo vệ môi trường cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 
hướng dẫn các địa phương ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ xử lý chất thải, 
làm cơ sở thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn. 
 

21. Hữu Quyết. NGƯỜI DÂN HAI BỜ SÔNG MÃ MONG NHỮNG CÂY CẦU / 
Hữu Quyết, Nguyễn Chiến // Tuần tin tức.- Ngày 27/12/2018.- Số 52.- Tr.14. 
 

Là địa bàn miền núi với đặc thù có nhiều sông, suối chia cắt nên từ nhiều năm 
nay người dân tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã làm nhiều cầu treo dân sinh để 
phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian dài sử dụng, đến nay 
nhiều cây cầu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và không đáp ứng được việc đi 
lại, vận chuyển hàng hóa. 

Dọc theo dòng sông Mã, thuộc địa phận huyện Sông Mã có thể dễ dàng nhận thấy 
sự xuất hiện của nhiều cây cầu treo bắc qua sông. Đáng chú ý, bên cạnh các cây cầu treo, 
thì người dân sống hai bên bờ sông còn tự làm những cây cầu phao tạm để phục vụ việc đi 
lại hàng ngày được thuận lợi. Tại khu vực bản Chiên, xã Chiềng Khoong, một cây cầu 
phao như thế cũng đã được người dân ở đây làm ra và duy trì nhiều năm nay. Cây cầu này 
có chiều dài hơn 50m, được làm rất đơn giản, vật liệu để làm mặt cầu chủ yếu là tre, gỗ, 
phần phao được tận dụng từ những thùng phuy bằng để giúp cầu nổi trên mặt nước. Để cố 
định cầu tại một điểm, người dân sử dụng những sợi thép và cáp nhỏ kéo từ bên này qua 
bên kia bờ sông, sau đó neo cây cầu này vào. 

Anh Lò Văn Tuấn, bản Mòn, xã Chiềng Cang bày tỏ, hàng ngày anh đều đi qua đây 
để đưa con đi học. Đi qua cầu phao này gần hơn so với đi đến các điểm có cầu treo ở khu 
vực khác. So với cầu treo thì cầu phao không đảm bảo an toàn bằng, nhất là về mùa mưa 
rất trơn trượt. Nhưng vì gần hơn nên bà con vẫn đi lại hàng ngày. 

Theo ông Vì Văn Diêm, Trưởng bản Chiên, xã Chiềng Khoong, hiện tại có 8 bản 
bên này sông đi qua cầu tạm này. Cây cầu này được bà con trong bản cùng nhau góp, cùng 
nhau làm nhằm phục vụ các cháu học sinh đi học đỡ vất vả. Vào mùa mưa khi nước sông 
dâng cao thì nguy hiểm, nhưng bà con vẫn phải đi con đường này. 

Những khi nước lũ về bà con trong bản sẽ dỡ cầu, khi nào nước rút mới đưa ra sử 
dụng tiếp. Cây cầu này được bà con làm từ năm 2006, mỗi năm sau mỗi mùa lũ đều được 
người dân tự tu sửa lại. Mặc dù, biết cây cầu này không đảm bảo an toàn nhưng bà con vẫn 
đưa con em đi qua đây bởi nếu đi đường vòng sẽ xa hơn gần 3km. Mong muốn của bà con 
là có một cây cầu treo bắc qua khu vực này để việc đi lại an toàn và thuận tiện hơn. 

Theo chính quyền địa phương, những cây cầu treo được xây dựng từ những năm 
2008 - 2009. Hiện nay, dọc hai con suối và hai tuyến đường liên bản có 5 cái cầu treo, qua 
quá trình sử dụng đã xuống cấp. Những cây cầu treo được làm ra chỉ đáp ứng được việc 
lưu thông của người đi bộ và xe máy có trọng lượng nhẹ, còn đối với những phương tiện 
chở hàng cồng kềnh hoặc xe ô tô thì không thể đi qua được. Điều này đã ảnh hưởng không 
nhỏ tới cuộc sống của người dân ở đây. 
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Anh Lò Văn Sáng, bản Nà Khún, xã Chiềng Cang chia sẻ, cầu treo làm bằng tre và 
gỗ, mặt sàn mục đi qua rất khó. Nhưng chỉ có duy nhất con đường này nên người dân gần 
10 bản ở khu trong này đều phải qua đây. Khó khăn nhất là trong việc vận chuyển nông 
sản, khi vào vụ người dân phải mất thêm chi phí đi lại, vì mỗi lần chỉ chở được một ít 
hàng. Nếu muốn chở nhiều thì phải vác hàng qua suối chứ không thể đi trên cầu treo vì rất 
hẹp. 

Ông Trần Công Khanh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Cang cho biết, 
hiện nay, các cầu treo của xã mới chỉ đáp ứng một phần đi lại với các phương tiện như xe 
máy và người đi bộ. Còn để đảm bảo cho các phương tiện vận tải lớn thì chưa đáp ứng 
được, xe ô tô vẫn phải đi qua suối nên rất khó khăn trong vận chuyển hàng hóa. 

Vì vậy, việc trao đổi hàng hóa, đặc biệt là nông sản của bà con làm ra giá bán 
không được cao so với giá ở ngoài quốc lộ. Mong muốn của xã là được xây dựng cây cầu 
cứng, nhằm giúp việc phát triển kinh tế - xã hội của xã được thuận lợi. 

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã, Cầm Thị Ngọc Yến cho biết, là địa 
bàn có nhiều suối, ngoài ra dòng sông Mã chảy qua huyện có chiều dài trên 60km, vì thế 
nhu cầu cần phải xây cầu treo rất lớn. Thời gian qua, xây dựng cầu còn ít đã ảnh hưởng 
đến việc đi lại của người dân và lưu thông vận chuyển hàng hóa nông sản. 

Trong những năm vừa qua, huyện đã có đề xuất và được tỉnh Sơn La và Bộ Giao 
thông Vận tải quan tâm đầu tư một số các dự án xây dựng cầu. Riêng trong năm 2018, có 7 
cầu cứng được triển khai theo nguồn vốn đầu tư của Bộ Giao thông Vận tải. Thời gian tới, 
huyện tiếp tục kiến nghị với tỉnh Sơn La và Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đầu tư xây 
dựng cầu kiên cố để giảm bớt những khó khăn trong việc đi lại của nhân dân, cũng như 
việc vận chuyển hàng hóa. Từ đó, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Huyện Sông Mã có 99 cây cầu treo dân sinh; trong đó, có 6 cầu treo qua sông Mã 
và 93 cầu qua các suối. Trong 93 cầu qua suối thì có 80 cầu yếu. 
 

22. Hoàng Phúc. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH SƠN LA: MỘT NĂM VƯỢT KHÓ 
HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ / Hoàng Phúc // Người cao tuổi.- Ngày 
27/12/2018.- Số 207.- Tr.2. 

 

Ngày 26/12, Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La tổng kết công tác Hội Người cao tuổi 
năm 2018. Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo cơ 
quan Trung ương Hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, 
ngành của tỉnh và Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố dự. 

Năm qua, hoạt động Hội Người cao tuổi tỉnh nhận được sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, 
hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo người cao tuổi tham 
gia. Vị thế, uy tín của hội và người cao tuổi được nâng cao. 

Toàn hội kết nạp 4.220 hội viên mới, nâng tổng số lên 104.091 hội viên. Chúc thọ, 
mừng thọ trên 8.700 người cao tuổi, số tiền 2,65 tỷ đồng. Thăm hỏi tặng quà 5.631 người 
cao tuổi ốm đau, số tiền 490 triệu đồng. Trong “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 
Nam”, toàn tỉnh vận động trên 1,3 tỷ đồng, thăm tặng quà 3.439 người cao tuổi hoàn cảnh 
khó khăn, không nơi nương tựa. Toàn tỉnh thành lập 15 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 
nhau tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Hội Người cao 
tuổi các cấp trong tỉnh đã vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề nghị thời gian tới, các cấp 
hội bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương và tâm tư nguyện vọng của hội 
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viên, thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn. Tổ chức các 
hoạt động chăm lo tết cho người cao tuổi nghèo, chuẩn bị hội nghị biểu dương người cao 
tuổi tiêu biểu xây dựng Đảng, chính quyền vào năm 2019. 

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Nguyễn Hòa Bình đi thăm, tặng quà 10 người cao tuổi 
có hoàn cảnh khó khăn của xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu và tặng người cao tuổi 
nghèo của tỉnh trị giá 20 triệu đồng. Trước đó, Trung ương Hội đã chuyển 15 triệu đồng để 
Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố tặng người cao tuổi nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn. 

 

23. Minh Thịnh. NGƯỜI CON CỦA NÚI RỪNG TÂY BẮC / Minh Thịnh // Giáo 
dục và Thời đại.- Tháng 12/2018.- Số đặc biệt.- Tr.21. 
 

Tiến sỹ trẻ Phạm Văn Anh, giảng viên Khoa Sinh - Hóa là tấm gương sáng 
trong nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Tây Bắc. Qua nhiều năm nghiên cứu, 
thầy đã cùng đồng nghiệp có những phát hiện, đóng góp quan trọng cho khoa học về 
các loài lưỡng cư và bò sát. 

ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Tiến sỹ Phạm Văn Anh, dân tộc Mường, sinh năm 1983, trong một gia đình nông 
thôn ở miền quê nghèo Thanh Hóa. Văn Anh luôn mang trong mình nhiều ước mơ, hoài 
bão. Ngay từ những ngày còn học phổ thông, Văn Anh luôn đặt ra những câu hỏi liên quan 
đến các loài động vật bắt gặp mỗi khi theo cha mẹ đi làm nương xa. 

Năm 2002, cầm giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Tây Bắc ngành Sư phạm 
Sinh học trên tay, cậu học trò ấy bắt tay hiện thực niềm đam mê khoa học và những ước 
mơ của mình. Bốn năm đại học không chỉ gói gọn trong những cuốn sách, những bài giảng 
trên giảng đường, anh tích cực tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
khoa, cấp trường hay như các hoạt động ngoại khóa nhằm khám phá thế giới động vật 
xung quanh mình. 

Rời ghế nhà trường, Văn Anh tiếp tục theo học các khóa đào tạo nâng cao (thạc sỹ, 
tiến sỹ) năm 2008 trở lại công tác tại Trường Đại học Tây Bắc cho đến nay. Tiến sỹ Phạm 
Văn Anh luôn tâm niệm: “Là giảng viên cần phải có đạo đức tốt, phong cách làm việc 
khoa học. Không chỉ dạy cho người học kiến thức trong chương trình học mà phải biết 
truyền cảm hứng cho học trò”. 

Tiến sỹ Phạm Văn Anh cũng cho biết thêm, quan điểm làm việc của mình là phải 
biết tạo tính chủ động cho người học, coi người học là trung tâm của quá trình dạy học. 
Trong quá trình giảng dạy, giảng viên cần gợi mở, định hướng, nói rõ mục đích và ý nghĩa 
của học phần từ đó gợi lên niềm đam mê, yêu thích của người học. 

Lĩnh vực mà vị tiến sỹ trẻ này đam mê theo đuổi và nghiên cứu là về môi trường, 
đa dạng, bảo tồn đa dạng sinh học. Vấn đề này đã và đang được quan tâm của toàn thế giới 
trước những nguy cơ mất mát về đa dạng, sự tàn phá môi trường tự nhiên đang diễn ra 
khắp nơi, trong đó có vùng Tây Bắc, địa đầu của Tổ quốc. Nếu bảo vệ tốt môi trường tự 
nhiên ở đây, sẽ bảo vệ được nguồn nước sạch, giảm thiểu được các tác động xấu như biến 
đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, sạt lở, ô nhiễm môi trường.. vẫn đang diễn ra thường xuyên 
trong những năm gần đây. 

GẶT HÁI THÀNH CÔNG 

Mới đây, tôi có dịp gặp Tiến sỹ Phạm Văn Anh khi thầy vừa cùng đoàn đại biểu 
của nhà trường đi dự Lễ Tổng kết và trao giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” và 
“Khoa học Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong cơ sở giáo dục đại học” năm 2018 do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn 
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Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ 
chức hồi cuối tháng 10 vừa qua. 

Tiến sỹ Phạm Văn Anh cũng như những sinh viên vừa rời bục vinh quang vẫn 
nguyên cảm xúc hạnh phúc đó. “Năm nay, Trường Đại học Tây Bắc tham gia với 2 công 
trình nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên trẻ và 3 công trình nghiên cứu khoa học 
của sinh viên. Trường đã giành 1 giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho 
giảng viên viên trẻ với tên đề tài Nghiên cứu lưỡng cư (Amphibia) tại huyện Sốp Cộp, tỉnh 
Sơn La” do tôi chủ nhiệm. Đáng chú ý, ở giải thưởng dành cho sinh viên, trường đã đạt 
giải Nhất lĩnh vực Khoa học Tự nhiên với đề tài Nghiên cứu thành phần loài và ảnh hưởng 
của các tác động tiêu cực tới khu hệ lưỡng cư, bò sát ở hai xã Tông Lạnh và Phổng Lái, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La do nhóm sinh viên lớp K56 Đại học Sư phạm Sinh học 
thực hiện, dưới sự hướng dẫn của tôi” - Tiến sỹ Phạm Văn Anh nói. 

Sau 10 năm theo đuổi ước mơ, đến nay Tiến sỹ Phạm Văn Anh đã gặt hái nhiều 
thành công với những công trình nghiên cứu khoa học, trong đó đã phát hiện ra 7 loài mới; 
12 loài ghi nhận mới cho Việt Nam; 6 loài phát hiện mới cho vùng Tây Bắc; ghi nhận mới 
cho tỉnh Sơn La hơn 60 loài. Đặc biệt, đã phát hiện gần 40 loài lưỡng cư và bò sát quý 
hiếm có ở tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc, có giá trị bảo tồn cao. Đồng thời, đề xuất các 
phương án bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên lưỡng cư, bò sát ở hai khu rừng 
đặc dụng Copia và Sốp Cộp. 

Hiện tại, Tiến sỹ Phạm Văn Anh là chủ nhiệm 5 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học 
các cấp; tham gia thực hiện 6 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có: Một đề tài 
cấp Nhà nước, ba đề tài Nafosted, một đề tài cấp bộ, một dự án cấp tỉnh, hai đề tài thuộc tổ 
chức “Geographic International” (Mỹ)... Văn Anh còn là tác giả và đồng tác giả của 45 
công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học và hội nghị khoa 
học, trong đó đáng chú ý có 16 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; 9 bài báo trên 
tạp chí khoa học trong nước (ISSN). 

Là một giảng viên trẻ, kinh nghiệm còn hạn chế, tôi luôn trăn trở làm thế nào để 
nghiên cứu khoa học tốt? Phải nói rằng rất khó khăn, ban đầu tôi đã lựa chọn từng bước 
tiếp cận với nghiên cứu khoa học bằng cách hướng dẫn các em sinh viên, ở đây thầy định 
hướng và xây dựng kế hoạch nghiên cứu, cùng các em sinh viên đi thực địa và phân tích 
mẫu... - Tiến sỹ Phạm Văn Anh, Khoa Sinh - Hóa (Đại học Tây Bắc). 
 

24. Tuệ Linh. 9X BẢN THÁI NUÔI DÊ NÚI, LỢI NHUẬN ĐẦY TÚI / Tuệ Linh // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 28/12/2018.- Số 311.- Tr.11. 
 

Với đức tính cần cù, năng động, anh Lò Văn Chung - dân tộc Thái, sinh năm 
1990, ở bản Nà Sành (xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), đang nuôi đàn 
dê 80 con dê núi. Trừ chi phí, mỗi năm anh Chung “bỏ túi” 150 triệu đồng. 

Do điều kiện gia đình khó khăn, anh Chung học xong cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp bố 
mẹ làm nương ngô, nương sắn. Mặc dù, làm việc luôn chân luôn tay nhưng cuộc sống gia 
đình vẫn không khá lên được. Chán cảnh làm bạn với bắp ngô, củ sắn, anh Chung theo các 
anh trong bản đi buôn dê khắp tứ phương. 

Sau một thời gian lăn lộn với nghề buôn dê, anh Chung thành thục kỹ thuật chăn 
nuôi, cách chọn những con dê đực khỏe mạnh cho hiệu quả kinh tế cao. Nắm được bí kíp 
trong tay, trong lúc đi mua dê, không kể con to, con bé, Chung đều mua tất về nhà. Con 
nào béo tốt, khỏe mạnh thì anh xuất bán. Những con dê đực con bán không được giá cao, 
anh Chung giữ lại rồi làm chuồng chăm bẵm. 
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Chia sẻ với phóng viên, anh Chung cho biết: “Ban đầu, do không có vốn nên mình 
chỉ nuôi 8 con. Năm 2017, từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác 
qua Hội Nông dân xã, mình được vay 50 triệu đồng để phát triển sản xuất. Có được vốn 
trong tay, gia đình làm thêm 2 chuồng trại và mua 80 con dê con về nuôi”. 

Để giảm chi phí, anh Chung sử dụng những vật liệu có sẵn trong tự nhiên như tre, 
nứa, gỗ để làm chuồng. Chuồng trại nuôi dê của anh được làm khá bài bản. Sàn chuồng 
cách mặt đất khoảng 1m. Mặt sàn được làm bằng cây tre có khe hở nhỏ vừa đủ để phân lọt 
được ra ngoài và hơi nghiêng về phía sau. 

Theo anh Chung, để chọn được những chú dê con khỏe, có sức đề kháng tốt cần 
chú ý những đặc điểm như: Thân hình cân đối, lông mịn, tầm vóc to, chân thẳng, nhanh 
nhẹn... 

“Dê núi là loài động vật ăn tạp nên rất dễ nuôi. Tôi thường cho chúng ăn cỏ kim, cỏ 
voi, lá chuối, cám ngô. Trung bình cứ 3 tháng tôi xuất bán từ 7 - 8 tạ dê thịt cho các nhà 
hàng ở Thuận Châu và lò mổ ở huyện Mai Sơn (Sơn La). Một năm, tôi xuất bán được 3 
lần, với giá bán bình quân 120.000 đồng/kg, thu trên 270 triệu đồng/năm. Sau khi trừ các 
khoản chi phí, tôi bỏ túi 150 triệu đồng. Nếu so với cây ngô, phải hơn 40 tấn mới thu được 
số tiền như trên, đấy là chưa kể chi phí mua giống, phân, thuốc diệt cỏ” - anh Chung cho 
hay. 

Ông Lường Văn Thương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bó Mười cho biết: Trước 
đây, nhà anh Chung là một trong những hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Nhưng 
nhờ đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, không chịu khuất phục trước khó khăn, sau khi 
vay được vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh đã mạnh dạn đầu tư nuôi dê thương 
phẩm. Bởi vậy, đến nay gia đình anh Chung không những thoát được nghèo mà còn vươn 
lên thành hộ khá giả. Chung là một trong những hội viên nông dân điển hình trong phong 
trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. 

 

25. Phạm Quỳnh. KIÊN TRÌ BÁM TRỤ QUÊ HƯƠNG LÀM GIÀU TỪ TRỒNG 
XOÀI GHÉP / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 12/2018.- Số 47.- Tr.12-
13. 
 

Kinh tế khó khăn, anh trai Quân cũng như các thanh niên trong bản, trong xã 
rời quê ra đi tứ xứ làm ăn; nhưng Quân vẫn âm thầm ở lại bám trụ mảnh đất quê  
hương, tìm cách vươn lên thoát nghèo và làm giàu bằng chính nghề nông. 

VƯỢT LÊN HOÀN CẢNH CƠ  HÀN 

Nhắc tới gương thanh niên phát triển kinh tế, thì Trịnh Hồng Quân (sinh năm 1989) 
- Bí thư Chi đoàn bản Nông Xôm, xã Hát Lót (Mai Sơn - Sơn La) - luôn là một trong 
những gương mặt đầu tiên được Huyện đoàn Mai Sơn nhắc đến. Chúng tôi được Huyện 
đoàn đưa về thăm mô hình trồng cây ăn quả của Quân khi vườn xoài vừa chớm vào vụ. 
Gia đình Quân nằm ở cuối bản, xung quanh vô vàn những đồi xoài đang lên xanh và cho 
quả. 

Những cây xoài lủng lẳng quả nằm ngay lối ngõ vào và trải rộng ra bát ngát, mênh 
mông cả vạt đồi nằm ngay sau nhà. Xen giữa những gò, những mỏm đá đen thui muôn 
hình vạn trạng nằm ngổn ngang khắp cả quả đồi là những cây xoài tươi xanh đang vào 
mùa hái quả. Thế mới biết sức trẻ của vợ chồng Quân phải hy sinh lớn biết chừng nào để 
biến mảnh đồi cằn khô, mấp mô gò đá thành vườn trái cây trù phú. 

Do mới đầu vụ, nên hôm nay vợ chồng Quân mới tỉa hơn tạ giao cho thương lái. 
Vui mừng trước cuộc sống đủ đầy hôm nay bao nhiêu thì Quân cũng chạnh lòng bấy nhiêu 
mỗi khi nhớ lại cảnh cơ hàn của gia đình gần chục năm về trước. 
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Năm 2000, do hoàn cảnh quá khó khăn, túng thiếu, gia đình Quân dắt díu nhau rời 
xa khu vực trung tâm xã ra khu đất đồi bản Nông Xôm để mưu sinh. Kinh tế gia đình từ 
những năm 2005 trở về trước nghèo đến nỗi xe đạp cũng chẳng có mà đi, bố thì nghiện ma 
túy nhà có đồng nào đều đem đi hút hết. Thấm thía được cái nghèo cái khổ, ba anh em 
Quân tự bảo nhau phải cố gắng vượt lên, ai thuê gì cũng làm chẳng quản vất vả nặng nhọc, 
nhưng tiền công cũng chỉ đủ kiếm được bữa cơm qua ngày. Gia đình chỉ có 1 miếng đất 
rộng khoảng 01ha mà bản cho thầu để trồng mía, với sản lượng mỗi năm 50 tấn, nhưng do 
giá thu mua của nhà máy rất rẻ (200 đồng/kg) nên doanh thu cả năm cũng chỉ khoảng 10 
triệu đồng bao gồm tất cả tiền phân bón và công sức mấy tháng trời của cả nhà bỏ ra hôm 
sớm. 

Còn mảnh đồi gần nhà rộng khoảng 5.000m2 thì lô nhô toàn gò, đụn đá. Những 
khoảnh đất vốn đã không màu mỡ lại bị phân cắt ra bởi những mỏm đá nên rất khó trong 
việc cày xới, làm đất và trồng trọt. Hốc đá nhiều, lũ chuột càng dễ bề trú ngụ, nên vụ ngô 
nào cũng bị chuột phá hoại đáng kể, chỉ thu được trên dưới 01 tấn ngô, ước bằng 2,5 triệu 
đồng, chưa tính tới chi phí đầu tư chăm bón. Gia đình luôn lâm vào cơ cảnh làm chẳng đủ 
ăn, vay mượn quanh năm suốt tháng. 

Kinh tế khó khăn, anh trai Quân cũng như các thanh niên trong bản, trong xã rời 
quê ra đi tứ xứ làm ăn; nhưng Quân vẫn âm thầm ở lại bám trụ mảnh đất quê hương, tìm 
cách vươn lên thoát nghèo và làm giàu bằng chính nghề nông. Năm 2005, gia đình bác 
ruột có vườn xoài hôi giống địa phương được thương lái đến mua 3 nghìn đồng/kg; năm 
đó xoài sai, gia đình bác bán được 10 tấn thu về 30 triệu. Thấy trồng cây xoài kinh tế hơn 
trồng ngô và mía, vậy là 0,5ha cạnh nhà bắt đầu trồng cây xoài từ năm đó - Trịnh Hồng 
Quân kể tiếp. 

TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI, LÀM GIÀU TỪ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 

Những năm đầu mới trồng, cây vẫn còn nhỏ chưa ra quả thì Quân trồng xen canh 
cây bí đao, cây na, cây sắn để lấy ngắn nuôi dài. Đến năm 2010 xoài bắt đầu cho thu, 
nhưng giá rẻ (5.000 đồng/kg) lại bị sâu bệnh nhiều, nên gia đình chỉ thu được 20 triệu 
đồng (sau khi trừ mọi chi phí), nhưng tính ra thì vẫn hiệu quả hơn cây ngô, cây sắn, cây 
mía... Để tập trung cho cây xoài sinh trưởng, những cây trồng xen canh dần được loại bỏ 
đi. 

Có 20 triệu trong tay, Quân đã mua dứt lại mảnh đất 01ha mà gia đình đang thầu 
của bản để tiếp tục trồng mía, rồi sau đó lại mạnh dạn thay thế cây mía bằng 2.400 cây 
nhãn giống mới của Hưng Yên. Những năm sau, xoài được giá hơn và sản lượng thu hoạch 
cũng nhiều hơn, nên gia đình Quân đã dư giả mua được xe máy và các đồ dùng cải thiện 
đời sống sinh hoạt, đồng thời mua thêm khoảng 02ha đất nữa để tiếp tục mở rộng diện tích 
trồng xoài. 

Mặc dù kinh tế gia đình đã ổn định, không còn phải đi vay ăn nữa nhưng để làm 
giàu từ đất thì vẫn là bài toán khó. Sau nhiều trăn trở, tìm tòi, thấy một số bà con họ hàng 
xung quanh mang giống xoài Đài Loan 05 về ghép trên giống xoài hôi của địa phương vừa 
cho năng suất cao mà lại được giá, nên năm 2013, Quân đã “liều” chuyển đổi ghép thử 
nghiệm trên một nửa vườn xoài sau nhà, thấy kết quả khả quan Quân quyết định chuyển 
toàn bộ diện tích 2,5ha xoài hiện có sang trồng xoài ghép. 

Năm 2015, vụ xoài ghép đầu tiên cho quả với giá 20.000 đồng/kg, thu về gần 300 
triệu đồng; các năm tiếp theo do diện tích được thu tăng lên, sản lượng cũng cao hơn, nên 
doanh thu năm 2016 đạt hơn 500 triệu đồng, năm 2017 gần 900 triệu đồng. Năm nay diện 
tích cho thu quả lớn hơn, sản lượng cũng tăng lên đáng kể, nhưng do giá giảm sâu, nên 
doanh thu chỉ đạt khoảng 800 triệu đồng. 
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Nhờ có nguồn thu từ xoài, năm 2010 gia đình Quân đã thoát nghèo và vươn lên trở 
thành hộ khá giả của xã; anh trai sau khi bươn trải Nam - Bắc không thành công, đã được 
Quân giúp mua đất, xây nhà định cư ở thành phố Sơn La làm ăn buôn bán ổn định cuộc 
sống, còn em trai Quân đã tốt nghiệp đại học nhưng cũng về quê theo Quân trồng cây ăn 
quả phát triển kinh tế. 

Hiện nay chàng trai sinh năm 1989 đã có 5,5ha cây ăn trái các loại; trong đó, diện 
tích xoài 2,5ha, nhãn 2ha, 01ha còn lại gồm bưởi và bơ. Năm trước, vườn nhãn của anh đã 
cho thu 100 triệu đồng, vụ nhãn năm nay Quân đã bán cả vườn khi quả còn non cho 
thương lái thu về 200 triệu đồng. Kể từ năm 2019, nguồn thu nhập từ trồng cây ăn trái của 
gia đình Bí thư Chi đoàn bản Nông Xôm sẽ còn tăng lên đáng kể bởi diện tích bưởi và bơ 
cũng đến mùa cho quả. 
 

26. Cự Giải. VỤ THI THỂ TRẺ SƠ SINH VÙI DƯỚI GỐC TRE: TRƯỞNG CÔNG AN 
THỊ TRẤN TIẾT LỘ THÔNG TIN CHẤN ĐỘNG / Cự Giải // Đời sống và pháp 
luật.- Ngày 01/01 - 7/01/2018.- Số 1.- Tr.4. 
 

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh dưới gốc tre, Trưởng Công an 
thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đã cung cấp thông tin về vụ việc. 

Dư luận vô cùng bàng hoàng xót xa khi cháu bé sơ sinh vẫn còn dây rốn được phát 
hiện ở bụi tre thuộc khu vực đồi Voi (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 
Sơn La). 

Được biết, ngày 27/12, sau khi đi làm về, anh Tr. ra sau vườn của gia đình thì phát 
hiện một bọc túi nilông màu đen. Thấy có dấu hiệu nghi vấn nên anh Tr. đã đến kiểm tra. 

Lúc mở túi nilông ra, anh Tr. tá hỏa thấy bên trong túi là một bé trai mới sinh đã tử 
vong. Thấy vậy, anh Tr. liền hô hào báo người thân trong gia đình, đồng thời báo lên tiểu 
khu. 

Ông Mùi Hữu Chí - Tiểu khu trưởng Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xác 
nhận có vụ việc phát hiện bé trai bị bỏ rơi đã tử vong trên địa bàn: “Theo thông tin chúng 
tôi xác minh ban đầu, mẹ đẻ của cháu bé sơ sinh tên là L.T.H., có hộ khẩu thường trú tại 
xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu. H đang là công nhân. Hiện, chúng tôi đã báo lên cấp 
trên xuống khoanh vùng hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc”. 

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với báo Đời sống và pháp luật ông Đào Xuân Tư, 
Trưởng Công an thị trấn Nông trường Mộc Châu đã xác nhận vụ việc và cho biết: “Sáng 
27/12, phát hiện cô L.T. H. có nhiều dấu hiệu bất thường khi bỗng dưng thấy bụng bé lại, 
cái thai không còn trong bụng, anh B.V.Tr. liền hỏi thì chị H. nói rằng bị sảy thai. Linh 
cảm chẳng lành, anh B.V.Tr. chạy đi tìm thì tá hỏa phát hiện một thi thể bé sơ sinh còn 
nguyên dây rốn bị vùi dưới gốc tre. Lực lượng chức năng và viện kiểm sát có mặt đã khám 
nghiệm tử thi bé và xác định là bé trai nặng 3,3kg”. 

Được biết, chị H. trước đó đã có một đời chồng và hai người đã có con với nhau. 
Sau khi ly hôn, chị H. có quen và ở với anh Tr. được thời gian ngắn rồi xuống Bắc Ninh 
làm công nhân. Khoảng 4 tháng gần đây, chị H. trở về nhà anh Tr. Anh Tr. phát hiện chị 
H. có bầu. 

 

27. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 02/01/2019.- Số 2.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực 
thuộc sở đẩy mạnh thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới tính 
và các kỹ năng phòng ngừa hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh, nhất là xâm hại tình 
dục trẻ em; chú trọng việc rèn kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử 
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cho học sinh trong nhà trường. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng 
ngừa các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Chủ động phát hiện trường hợp học sinh có 
dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại; thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan 
có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc 
chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường phổ 
thông để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm. 
 

28. Anh Thơ. LÃO NÔNG NUÔI BÒ THỜI CÔNG NGHỆ 4.0, THU TIỀN TỶ / Anh 
Thơ // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/01/2019.- Số 1-3.- Tr.20. 
 

Gắn bó với cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) từ những ngày nghề nuôi bò sữa 
còn phải vật lộn với cuộc chuyển mình sống còn để tồn tại, ông Nguyễn Thạch Lỏi đã 
gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng tình yêu, đam mê, giờ đây ông đã có khối tài sản 
cả triệu USD. 

VẬT LỘN CHUYỂN MÌNH 

Những người gắn bó với nghề nuôi bò sữa như ông Lỏi ở thị trấn Nông trường Mộc 
Châu có thể coi là những nhân chứng vẽ lên lịch sử thăng trầm của nghề này. 

Ông Lỏi bảo, cơ chế khoán mà Nông trường Mộc Châu áp dụng đã chính thức mở 
ra cơ hội cho nhiều người, trong đó có ông. Trách nhiệm được giao đến cho từng hộ, đàn 
bò sữa ở Mộc Châu lại trở nên mỡ màng, béo tốt. Cộng với việc nhà máy chế biến sữa 
mang thương hiệu Mộc Châu Milk ra đời, bài toán “sữa nguyên liệu” đã có lời giải, nghề 
nuôi bò sữa đất cao nguyên bước sang một trang mới, từ đây, nhiều triệu phú, tỷ phú chăn 
bò bắt đầu xuất hiện. Ông Lỏi là một trong số đó. 

CHĂN BÒ THỜI CÔNG NGHỆ 

Cho đến thời điểm này, ông Nguyễn Thạch Lỏi được coi là một trong những nông 
hộ sở hữu đàn bò lớn nhất Nông trường Mộc Châu. Đi giữa trang trại mênh mông, ngắm 
nhìn đàn bò thảnh thơi gặm cỏ, những ruộng ngô trải dài tít tắp xen lẫn vườn chanh leo lúc 
lỉu quả mới thấy hành trình làm giàu trên đỉnh mờ sương của lão nông này thật đáng 
ngưỡng mộ. Dẫn chúng tôi đi thăm khu chuồng trại chăn nuôi bò sữa rộng gần 2ha, ông 
Lỏi cho biết, tổng đàn bò của gia đình là gần 200 con, chia làm các khu: Bò đang cho sữa, 
bò hậu bị, bê con... để dễ quản lý, chăm sóc. Chuồng trại được chia thành từng khu thẳng 
tắp, mỗi con bò đều được đánh số để dễ quản lý. 

Chúng tôi băn khoăn trước việc quản lý một số lượng bò lớn như vậy, ông Lỏi cười 
vang: “Đã có máy tính làm giúp chúng tôi công việc đó, nông dân thị trấn Nông trường 
Mộc Châu đã áp dụng nhật ký điện tử quản lý đàn bò từ mấy năm nay.  Theo đó, không 
cần phải nhớ, chỉ cần mở máy tính trong nhà lên gõ mã số của mỗi con bò sẽ ra hết thông 
tin. Con nào sắp cho sữa, con nào sắp cạn sữa, con nào chuẩn bị đến kỳ sinh nở, tình hình 
sức khỏe của từng con bò... tất cả đều rất chi tiết và rõ ràng” - ông Lỏi khoe. Ông Lỏi chỉ 
cần thuê đúng 8 công nhân. 

Không chỉ sử dụng phần mềm quản lý, trang trại của ông Lỏi cũng đi tiên phong 
trong việc ứng dụng cơ khí hóa để giải phóng sức lao động của con người. Các loại máy 
móc nông nghiệp như: Máy cày, máy phay đất, máy băm thái, máy cắt cỏ... đều đã xuất 
hiện trong trang trại. 

Nhưng điều ông Lỏi cảm thấy tự hào nhất về thành quả lao động của mình đó là 
dàn máy vắt sữa tự động trị giá tiền tỷ, hiện đại chẳng kém các nhà máy sữa lớn của Việt 
Nam. “Nếu có khác đôi chút chỉ là công suất nhỏ hơn chút xíu vì tôi chọn lựa loại phù hợp 
với mô hình trang trại của mình” - ông tự hào khoe. 

Theo đó, mỗi ngày 2 lần, trước khi vắt sữa, những cô bò sẽ được tắm sửa sạch sẽ, 
vệ sinh bầu vú, rồi đưa đến giàn máy vắt sữa, sữa vắt đến đâu chảy thẳng vào tank làm 
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lạnh 2 độ C đến đó. Hàng ngày, theo đúng giờ quy định, công ty cho xe ôtô đến chở đi, 
ông không còn phải tự mình đem sữa ra trạm thu mua cân đo như trước. Nhờ áp dụng công 
nghệ hiện đại, chất lượng sữa trong trang trại của ông luôn được đánh giá cao. 

Tương tự, trong việc xử lý phân bò, ông Lỏi cũng là một trong những người đầu 
tiên đầu tư dây chuyền xử lý hiện đại. Sở dĩ, ông quyết tâm làm việc này vì trước kia dọn 
phân bò xong, ông phải thuê xe chở ra đồng ủ khá tốn kém, gần 2 năm nay, nhờ có hai dây 
chuyền xử lý phân tự động mà ông còn thu thêm tiền, môi trường lại sạch sẽ. Hàng ngày, 
phân bò trong chuồng được dồn xuống hố, ông chỉ cần bật công tắc điện là máy hoạt động. 
Trong ít phút, máy đã xử lý chất thải của bò thành phân khô với độ ẩm chỉ khoảng 15%, 
nước được tách riêng để tiếp tục xử lý sạch trước khi đưa vào tưới cho đồng cỏ. 

MỖI NĂM ĐÚT TÚI 300 TRIỆU ĐỒNG 

Hơn 30 năm gắn bó với con bò sữa trên thị trấn Nông trường Mộc Châu, ông Lỏi tự 
hào, con bò sữa đã giúp gia đình ông có cuộc sống ấm no. Gần chục năm trở lại đây, nhờ 
cơ giới hóa sản xuất, biết áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, do đó năng suất tăng 
lên, thu nhập của ông cũng khấm khá hơn. 

Ông Lỏi tiết lộ, giá trị đàn bò và cơ sở vật chất mà ông sở hữu hiện lên tới 30 tỷ 
đồng. Lúc nào trang trại của ông cũng có khoảng 67 con bò cho sữa nên đều như vắt 
chanh, mỗi ngày ông thu 10 triệu đồng tiền lãi từ bán sữa bò, một tháng ông đút túi khoảng 
300 triệu đồng. 

Phân bò cũng vậy, trước đây một năm ông phải bỏ ra vài chục triệu để xử lý sao 
cho khỏi bị ô nhiễm, nay có dây chuyền xử lý tự động nên ông bán được phân khô với giá 
2.500 đồng/kg, thu về khoảng 5 triệu đồng/ngày, một tháng thu 150 triệu. “Nhẩm tính cả 
tiền lãi bán sữa, bán phân bò cộng với tiền được công ty thưởng do sữa luôn đạt chất lượng 
tốt nhất thì trừ đi chi phí, mỗi năm tôi đút túi khoảng 6 tỷ đồng” - ông nói. 

Có tiền, ông còn tậu được chiếc xe tải và 2 xe con. Ông khoe: “3 chiếc ôtô này tôi 
mua được đều là từ tiền bán sữa bò. Cái xe tải thì dùng để chở phân bò đi bán, 2 xe còn lại 
để tôi và con trai đi lại cho tiện”. 

Đã bước sang tuổi 60 nhưng nhiệt huyết trong người nông dân này vẫn chưa bao 
giờ vơi cạn. 

 

29. Minh Thịnh. DỰ ÁN NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA: ĐỪNG 
“TRẢ ƠN” BẰNG DỰ ÁN! / Minh Thịnh // Giáo dục và Thời đại.- Ngày 04/01/2019.- 
Số 4.- Tr.13. 
 

“Xin đừng để những cánh chim phải tìm đường bay đi mà hãy tạo ra tổ ấm để 
chúng bay về Sơn La”, anh Nguyễn Văn Nhượng cựu sinh viên Trường Đại học Tây 
Bắc viết trong lá thư gửi báo Giáo dục và Thời đại. Lá thư hơn 2.000 chữ của nhà 
giáo quê Nam Định chất chứa những tâm tư, tình cảm của cá nhân và cả những bức 
xúc khi biết tin dự án Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La sẽ được đặt cạnh ngôi 
trường mà anh đã gắn bó nhiều năm. 

BẤT AN 

“Tôi thực sự đã thao thức, đã cầm bút, đã viết, đã đợi chờ hồi âm kể từ khi công bố 
dự án. Một bầu tâm lý lo lắng bất an bao phủ lấy ngôi trường mà tôi từng theo học. Tôi 
nghĩ về thầy cô tôi rất nhiều, liệu thầy cô có thực sự yên lòng khi lên lớp, liệu thầy cô có 
yên lòng sống, gắn bó dài lâu và cống hiến hết mình, như đã từng, cho mảnh đất Sơn La 
gian khó nhọc nhằn này. Có thể chưa gói ghém lắng kết hết mọi ngổn ngang nỗi lòng, mọi 
bộn bề tâm tư, nhưng tôi vẫn mong một cái kết an lành tốt đẹp sẽ đến với thầy cô tôi và 
mái Trường Đại học Tây Bắc mãi yêu và thương của tôi trước thềm năm mới”, cựu sinh 
viên Nguyễn Văn Nhượng viết trong bức thư. 
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“Sau khi Sơn La công bố bản đồ quy hoạch nghĩa trang, lò hỏa táng đã gây cho 
trường cơn sốt mạnh mẽ. Bản quy hoạch như một đám mây đen phủ xuống những rặng cây 
đang ngày ngày xanh bóng, len cả vào bài giảng, giấc ngủ của thầy và trò nhà trường. Một 
nỗi ám ảnh, hoang mang, lo sợ lan trong trường và khu dân cư quanh trường. Tất cả những 
cảm xúc tâm tư ngổn ngang nghẹn ứ đến thắt lòng đều đã được giãi bày chân tình, thẳng 
thắn tại các buổi làm việc giữa lãnh đạo các ngành với nhà trường. Vấn đề còn lại, trong 
những ngày này là chờ đợi, trông mong thấp thỏm, đặt niềm tin vào sự lắng nghe, tiếp thu 
và hành động của lãnh đạo tỉnh”, anh Nhượng viết tiếp. 

Theo anh Nhượng, Đại học Tây Bắc “gánh vác trên vai sứ mệnh hết sức cao cả, đào 
tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực các tỉnh Tây Bắc. Ngôi trường 
là niềm tự hào của tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh Tây Bắc, là sợi dây liên kết với các tỉnh 
Bắc Lào”. Bởi thế, anh đặt câu hỏi: Phải chăng Dự án nghĩa trang nhân dân đặt cạnh 
Trường Đại học Tây Bắc là cách người ta “trả ơn” cái nôi đã sản sinh ra bao thế hệ cán bộ 
các cấp của tỉnh Sơn La? “Tôi không ngờ rằng tình người lại bèo bọt như vậy trong khi 
biết bao nhà khoa học đã và đang đóng góp cho tỉnh, bao nhiêu thế hệ sinh viên đã và đang 
chọn nơi đây để tu nghiệp, lại có nguy cơ bị uy hiếp như vậy”, anh Nhượng chia sẻ. 

ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY 

“Đồng bào Thái Tây Bắc nhắc nhở con cháu mình rằng: “Ăn cá đừng quên suối, ăn 
gạo đừng quên nương”. Nhiều lãnh đạo tỉnh và con của họ cũng trưởng thành từ ngôi 
trường này. Xin hãy nghĩ lại để trân trọng quá khứ, sống tốt với hiện tại và nghĩ cho tương 
lai bằng những việc làm thuận ý trời và đẹp lòng người nhất. Nếu không thể được như thế, 
thì chí ít cũng đừng “trả ơn” theo cách làm ở dự án này. Những năm 2000, tôi còn nhớ số 
tiến sỹ và nghiên cứu sinh, thạc sỹ của trường khi đó đếm chưa quá nửa bàn tay. Thế mà từ 
đó đến nay biết bao nhiêu thầy cô đã học lên tiến sỹ, được phong giáo sư. Đó là những nỗ 
lực không mệt mỏi. Họ đã vì ai để vươn lên? Vì ai để chấp nhận xa quê hương, chọn Sơn 
La là nơi ở lại và gắn bó?”, anh Nhượng bộc bạch. 

Qua tâm thư của mình, anh Nguyễn Văn Nhượng cũng bày tỏ mong muốn những 
tâm sự từ trái tim mình sẽ được gửi đến lãnh đạo tỉnh Sơn La như một sự vun trồng, đắp 
xây tỉnh nhà ngày càng phát triển. 

“Xin hãy tính toán kỹ, đừng để rắp tâm nào xen vào những dự án kiểu như này. Đó 
không phải là cách trả ơn cho nhà trường. Mọi toan tính nhỏ hẹp, thiếu sáng suốt và nhân 
văn đều sẽ dẫn đến những hệ quả khôn lường, đều sẽ phải trả giá. Vì môi trường sư phạm, 
vì tương lai phát triển của nhà trường, vì tất cả những gì trường đã mang lại cho tỉnh Sơn 
La, xin lãnh đạo tỉnh hãy nghĩ lại trong dự án này”. 

“Từ trong trái tim của một cựu sinh viên, tôi rất mong những tiếng nói từ trách 
nhiệm, từ lương tri sẽ được lắng nghe, tiếp thu để những người thầy của tôi và các sinh 
viên đang theo học sớm yên tâm sống, yên tâm cống hiến cho mảnh đất Sơn La. Xin đừng 
để những cánh chim phải tìm đường bay đi mà hãy tạo ra tổ ấm để chúng bay về Sơn La”, 
anh Nhượng giãi bày.  
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