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01. Lê Bền. SƠN LA SỚM TRỞ THÀNH THỦ PHỦ CÂY ĂN QUẢ / Lê Bền // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 02/9/2018.- Số 176 - 178.- Tr.16. 
 

Đến năm 2018, diện tích cây ăn quả của Sơn La đã cận kề 50.000ha, và dự kiến 
sẽ cán mốc 100 nghìn ha vào năm 2020. Cùng với nhiều chính sách thu hút đầu tư, hình 
thành nền móng căn bản cho ngành hàng rau quả từ sản xuất, tiêu thụ, chế biến và 
xuất khẩu, Sơn La đang dần khẳng định sẽ là thủ phủ cây ăn quả có tầm vóc của cả 
nước. 

Hơn 10 năm trước, người viết bài này lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Sơn La. 
Ngày ấy, cây ngô lai còn ở vị thế bá chủ của tỉnh Tây Bắc này. Ngô bạt ngàn, ngô phủ kín từ 
những triền đồi đẹp miên man, ngô leo lên những ngọn đồi chót vót. Cây ngô thống trị ở Sơn 
La vài thập kỷ qua, nhưng cũng chỉ giúp bà con nơi đây xóa cái đói. Để nói về cây trồng một 
thời mang tên tuổi ở vùng đất Sơn La, không thể không nói tới cà phê. Cây cà phê Arabica 
đặc thù ở vùng đất Sơn La có giai đoạn giá trên 10.000 đồng/kg, đem lại thu nhập từ 80 - 
100 triệu đồng/ha/năm, một con số đầy mơ ước của đồng bào miền núi... 

Lên Sơn La bây giờ, dọc Quốc lộ 6 trườn qua dải cao nguyên Nà Sản của huyện Mai 
Sơn, cây cà phê Arabica lừng lẫy một thời như đang lùi dần vào hậu trường, để nhường lại 
“sân khấu” cho những đối tượng cây trồng mới, đó là cây ăn quả. Trên những đồi cà phê, 
ngô, mía, sắn trước đây, hàng loạt loại cây ăn quả như nhãn, xoài, cam, bưởi, táo, na... đang 
dần thế chỗ. Hãy tưởng tượng tốc độ bứt phá của cây ăn quả ở Sơn La tại huyện Mai Sơn 
bằng những con số: Nếu như trước năm 2010, cây ăn quả gần như chỉ là những “kép phụ” 
không tên tuổi trong nhóm các loại cây trồng thì đến năm 2018, tổng diện tích cây ăn quả 
của huyện này đã lên tới khoảng 4.000ha, tốc độ tăng gần 1.300ha so với một năm trước đó. 
Trong đó, cây nhãn áp đảo về diện tích ở huyện này với gần 1.500ha (trồng mới gần 350ha 
trong năm 2017); cây xoài gần 1.200ha (trồng mới 311ha trong năm 2017); cây có múi 
330ha (trồng mới 122ha)... Ở Sơn La, nếu như Sông Mã nổi lên với vùng nhãn được ghép 
cải tạo lên tới trên 4.000ha, thì Mai Sơn cũng đang trở thành vựa cây ăn quả, nhất là cây 
nhãn đa số được trồng mới những năm gần đây với mức độ tập trung, thâm canh có tính 
hàng hóa cao nhất tỉnh. 

Hai năm trước, chúng tôi từng có bài viết về hộ ông Nguyễn Văn Phòng ở xã Chiềng 
Mung (huyện Mai Sơn), người được mệnh danh là “vua nhãn” ở Sơn La lúc ấy với diện tích 
nhãn cho thu hoạch khoảng 7ha, mỗi năm cho thu nhập bình quân 2 tỷ đồng. Thăm lại “vua 
nhãn”, anh cưỡi xe máy chở một vòng quanh khu đồi nhãn 4 năm tuổi trĩu trịt quả, trải bát 
ngát gần 1km ở khu Nà Sản (xã Chiềng Mung). Anh cười tươi như ngô rang khoe, tổng diện 
tích nhãn cho thu hoạch của anh bây giờ đã là gần 35ha, tăng gấp 5 lần so với hai năm trước, 
phần lớn do anh thuê thầu lại đất trồng ngô của bà con trước đây.  

Những gốc nhãn được anh Phòng ghép mắt trên gốc nhãn thực sinh bằng nguồn mắt 
ghép đã được Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn công nhận vườn giống gốc, mặc dù mới 
trồng năm thứ tư đã cho quả từ 80 - 100kg/gốc. Năm nay, nhãn Sơn La được mùa to. Tổng 
sản lượng nhãn của riêng hộ gia đình anh ước lên tới 250 tấn. Hợp tác xã Nhãn chín muộn 
Mai Sơn do anh Phòng làm giám đốc gồm 12 hộ tham gia, vụ thu hoạch năm nay sản lượng 
nhãn ước tính lên tới khoảng 500 tấn. Riêng hộ anh Phòng, tổng số 35ha nhãn đã sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó 22ha đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng, 
sẵn sàng cung cấp nguồn hàng chất lượng cao cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Năm nay, 
nhãn phía Bắc được mùa chung, nên giá nhãn tại Sơn La chỉ trung bình chỉ khoảng 8 - 9 
nghìn đồng/kg, tuy nhiên các diện tích nhãn sản xuất theo VietGAP như hộ anh Phòng vẫn 
được các hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội đặt mua trọn gói với giá bình quân cả vụ từ 12 - 15 
nghìn đồng/kg. 
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Nói về tương lai của cây nhãn ở Sơn La, “vua nhãn” tự tin phân tích: Đầu tư cho cây 
ăn quả vẫn bền vững và chắc ăn hơn cả. Trồng nhãn chỉ cần giá trên 3.000 đồng/kg là đã có 
lãi, trung bình 5.000 đồng/kg thôi đã là quá tốt. Thực tiễn đã cho thấy, cây nhãn ở vùng đất 
Sơn La với nền đất đỏ bazan tại các huyện như Mai Sơn, Sông Mã cho năng suất rất cao, 
mẫu mã quả nhãn vàng, sáng. Đây là lợi thế thậm chí còn hơn cả vùng nhãn truyền thống 
Hưng Yên, bởi chất đất phù sa ở Hưng Yên và các tỉnh đồng bằng mặc dù cho chất lượng 
quả nhãn thơm hơn, nhưng mẫu mã lại tối màu hơn. Mặc dù vậy, trong bối cảnh diện tích 
nhãn trên toàn tỉnh Sơn La đang tăng chóng mặt (hiện đã lên tới 12.000ha toàn tỉnh), phương 
án đa dạng về giống, rải vụ và chế biến, bảo quản sâu cũng đang được Hợp tác xã Nhãn chín 
muộn Mai Sơn tính đến. Anh Phòng không ngần ngại tiết lộ, đã chọn tạo thành công và trồng 
mới khoảng 10ha một giống nhãn chín muộn mới. Đây là giống có vỏ dày và có gai, độ 
đường rất cao, rất thích hợp để xuất khẩu do bảo quản được rất dài, ít bị vỡ khi bảo quản và 
hiện đã được một số doanh nghiệp xuất khẩu đặt hàng ngay từ đầu vụ với giá lên tới 35.000 
đồng/kg. 

“Về lâu dài, phải đầu tư chế biến và bảo quản sâu là xu hướng tất yếu. Hiện chúng tôi 
cũng đã đầu tư một dây chuyền sấy long nhãn bằng công nghệ hơi nóng để tận dụng chế biến 
long nhãn đối với nhãn rụng trong quá trình thu hoạch hoặc phòng khi giá quá rẻ thì chuyển 
qua sấy long nhãn. Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đã đầu tư xây dựng một kho lạnh 500m3 để 
bảo quản lạnh, kéo dài thêm thời vụ tiêu thụ nếu giá nhãn chính vụ xuống quá thấp”, anh 
Phòng cho biết. 

 

02. Quỳnh Trang. NHẤT NHÃN, NHÌ CHANH! / Quỳnh Trang // Nông nghiệp Việt 
Nam.- Ngày 02/9/2018.- Số 176 - 178.- Tr.16. 
 

Từ na, xoài, nhãn, bơ, cam, bưởi... không ngoa nếu nói rằng ở Sơn La, cây ăn quả nào 
cũng đang hái tiền! Ở miền xuôi, mỗi gia đình nông dân thu nhập cỡ 100 triệu/năm đã là ao 
ước thì ở vùng núi Sơn La, nông dân có đất trồng cây ăn quả, thu nhập 300 - 500 triệu/năm 
không phải là điều xa lạ. Chanh leo, một cây trồng chỉ mới bén duyên với Sơn La vài năm 
gần đây, nhưng đã nhanh chóng bứt phá về diện tích, mang lại thu nhập khá cao và ổn định 
cho người trồng. 

Chiềng Sơn, một xã vùng sâu của huyện Mộc Châu với đa số người dân ở đây đến từ 
các tỉnh miền xuôi lên xây dựng vùng kinh tế mới từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Chè là 
cây trồng đã gắn bó với người dân ở đây nhiều thập kỷ qua, vốn trước kia là vùng nguyên 
liệu của Nông trường Chè Chiềng Ve (nay là Công ty Cổ phần Chè Chiềng Ve). Cây chè đến 
nay mỗi năm vẫn mang lại cho người dân ở đây bình quân thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng/ha, 
nhưng vài năm trở lại đây, nó cũng đang lung lay vị thế kể từ khi cây chanh leo có mặt. Một 
hợp tác xã liên kết với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc để trồng chanh leo cũng đã được 
thành lập ở đây năm 2017. 

Ông Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Sơn (tiểu khu I, xã Chiềng Sơn) 
cho biết, dù mới chỉ thành lập gần 2 năm với diện tích chanh leo ban đầu chỉ khoảng 8ha, tới 
nay hợp tác xã liên kết với Nafoods Tây Bắc đã mở rộng diện tích chanh leo lên khoảng 
25ha. Ông Mão bảo, chanh leo tưởng trồng chơi mà ăn thật! Năm 2017, lần đầu ông biết tới 
cây chanh leo, được Công ty Nafoods Tây Bắc hỗ trợ giống trả chậm, hướng dẫn kỹ thuật 
trồng. Chỉ với 150 gốc chanh leo được ông trồng ở các diện tích “đầu thừa đuôi thẹo” xen 
với đồi chè, nhưng năm 2017 đã cho thu hoạch 6 tấn quả, được Công ty Nafoods Tây Bắc ký 
hợp đồng bao tiêu với giá bình quân 15.000 đồng/kg, thu về không dưới 80 triệu đồng. Năm 
nay, gia đình ông đã mở rộng thêm 400 gốc chanh leo, số hộ trong hợp tác xã đã tăng lên 35. 
Không chỉ có hợp tác xã, chanh leo đang được hàng trăm hộ dân tại Chiềng Sơn mở rộng 
diện tích... 
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Có mặt tại Sơn La vào cuối năm 2016, đến nay Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc đã 
nhanh chóng liên kết với trên 20 hợp tác xã và tổ hợp tác trên toàn tỉnh Sơn La, để trồng 
chanh leo với tổng diện tích (đến tháng 7/2018) xấp xỉ 1.500ha, tương đương với khoảng 
6.000 hộ dân tại tỉnh này. Một nhà máy chế biến sản phẩm chanh leo cũng đã được xây 
dựng, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 9/2018 để xuất khẩu các sản phẩm chanh leo sang 
các thị trường lớn như EU, Hàn Quốc... Một chiến lược đưa chanh leo thành cây ăn quả chủ 
lực của tỉnh đã được Sơn La và công ty đặt ra, nâng diện tích chanh leo toàn tỉnh Sơn La lên 
quy mô lớn nhất cả nước với khoảng 5.000ha vào năm 2020. 

 

03. Trần Thắng. KINH NGHIỆM CỦA SỐP CỘP TRONG THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG 
GIỚI / Trần Thắng // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2018.- Số 584.- 
Tr.80-81. 
 

Huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) cách trung tâm tỉnh 130km về phía Tây được 
thành lập theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ trên cơ 
sở 8 xã đặc biệt khó khăn tách ra từ huyện Sông Mã. Là huyện vùng cao, biên giới đặc 
biệt khó khăn với địa hình chia cắt, vị trí địa lý không thuận lợi, xuất phát điểm thấp 
và là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Sốp Cộp có 8 đơn vị hành chính 
cấp xã, 128 bản và 7 điểm dân cư, dân số 10.133 hộ, gồm 6 dân tộc (trong đó dân tộc 
thiểu số chiếm 96,85%), tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm 60,83%. 

Trong 10 năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh Sơn La, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sốp Cộp đã đoàn kết, phát huy nội lực, 
khắc phục mọi khó khăn thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống 
nhân dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế có 
sự chuyển dịch tích cực và hợp lý; các lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ về vận 
tải, viễn thông, tín dụng tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển; sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo, các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được thực hiện đồng bộ, đạt 
hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được lãnh 
đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo và đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận, như: Tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới, nữ tham gia cấp ủy và 
Hội đồng nhân dân, kết nạp đảng viên nữ và tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ... đều 
tăng. 

Để đạt được các chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, huyện Sốp Cộp đã 
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; chú trọng vào việc định hướng, khuyến khích 
thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, không mang 
định kiến giới, không tạo ra định kiến giới, loại bỏ mọi sự phân biệt đối xử về giới. Đồng 
thời, tạo sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính 
quyền các cấp. Huyện cũng quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ 
chuyên trách. Tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án, tăng 
cường năng lực bộ máy, nâng cao kỹ năng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ 
các cấp và cơ quan thường trực của huyện (100% thành viên có trình độ chuyên môn đại 
học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên). 

Điều dễ nhận thấy là các hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới đã truyền tải được 
nội dung, thông tin đến cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện về phòng ngừa các hành 
động phân biệt đối xử về giới trong các hoạt động của đời sống xã hội. Đặc biệt, kể từ khi bố 
trí cán bộ chuyên trách và củng cố Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ sở, công tác bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ phụ nữ ngày càng hoạt động rõ nét trên cả phương diện quản lý Nhà nước và 
tính chất xã hội, tác động tích cực đến kết quả thực hiện các mục tiêu chung về lĩnh vực này 
của tỉnh. Cụ thể, vai trò tham mưu của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cho cấp ủy Đảng, chính 
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quyền các cấp trong việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công 
tác cán bộ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã phát huy được hiệu quả. 
Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành 1 nghị quyết, 3 quyết định, 2 kế hoạch theo giai đoạn 
và 10 kế hoạch thực hiện hằng năm cùng các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực 
hiện về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Nhìn chung, các văn bản được ban 
hành đúng pháp luật, kịp thời đáp ứng được các yêu cầu, phù hợp với điều kiện phát triển 
kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với các nội 
dung bình đẳng giới theo quy định. 

Đến nay, số cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, tham gia cấp ủy, đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng, khóa sau cao hơn khóa trước; trình độ chuyên 
môn, trình độ lý luận được đào tạo theo chuẩn quy định, đáp ứng được yêu cầu công tác. 
Trong giai đoạn 2011 - 2015, số cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp tỉnh 1 người, cấp 
huyện 7/33 người (tỷ lệ 21%), cấp xã 12/111 người; số cán bộ nữ tham gia Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh 1 người, cấp huyện 9/30 người (tỷ lệ 30%), cấp xã 50/213 người (tỷ lệ 23%). 
Giai đoạn 2016 - 2021, cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng cấp tỉnh 1 người, cấp huyện 06/35 
người, cấp xã 20/118; số cán bộ nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 1 người, cấp huyện 
11/31 người (tỷ lệ 35%), cấp xã 70/216 người. Hiện nay số cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ 
thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý là 19/178 người (tỷ lệ 10,6%), trong đó đang 
công tác ở các phòng, ban, cơ quan cấp huyện là 16/128 người; công tác tại cấp xã 3/50 
người. Trình độ chuyên môn có 2 chị là thạc sỹ, 16 chị có trình độ đại học và 1 trung cấp; 
trình độ lý luận, cao cấp 10 chị (tỷ lệ 52%), trung cấp 9 chị; tổng số đảng viên nữ trong toàn 
huyện là 1.010/3.337 người, chiếm tỷ lệ 30,2%. 

Thực hiện mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, các cấp ủy Đảng, 
chính quyền từ huyện đến xã đã tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, các mô hình phát triển kinh tế... 
Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc 
làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, đặc biệt là quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ là người dân 
tộc thiểu số. Tạo điều kiện giúp phụ nữ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, 
sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ 
hộ nghèo chung toàn huyện hằng năm từ 4 - 5%. Trong 10 năm qua, toàn huyện Sốp Cộp 
giải quyết việc làm mới cho 3.150 lao động nữ (trung bình mỗi năm trên 300 người), tổng số 
lao động nữ có việc làm thường xuyên đạt 98%, lao động nữ được đào tạo nghề là 956 
người. Số hộ phụ nữ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính 
sách xã hội đạt tỷ lệ 100% và đã có 242/648 hộ nữ thoát nghèo bền vững, huyện cũng có 
3/24 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ... 

Bên cạnh đó, để thực hiện thành công các mục tiêu khác về bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ phụ nữ, huyện Sốp Cộp còn chú trọng đến công tác kiểm tra tại cơ sở, bố trí kinh phí 
hoạt động thường xuyên cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp. Ban cũng đã thành lập các 
đoàn kiểm tra cơ sở, tập trung vào việc đánh giá việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình 
đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung vào việc triển khai thực hiện chỉ tiêu về 
đạt tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 và 2016 - 2021. Đây 
được coi là hoạt động hết sức có ý nghĩa và cần thiết, vì sau mỗi lần kiểm tra, Ban Vì sự tiến 
bộ phụ nữ sẽ chỉ ra cho các địa phương những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp khắc 
phục kịp thời những vướng mắc từ cơ sở. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Xuân Cường, Trưởng phòng Lao động - Thương binh 
Xã hội chia sẻ: Sau một thời gian thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
phụ nữ, Sốp Cộp đã tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động đối với 
công tác này. Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đạt 
kết quả đáng ghi nhận. Vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
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xã hội ngày càng được khẳng định; quyền bình đẳng của phụ nữ trong việc làm, giáo dục - 
đào tạo, chăm sóc sức khỏe được đảm bảo. Từ những kết quả trong 10 năm thực hiện Luật 
Bình đẳng giới, huyện Sốp Cộp đã rút ra ba bài học kinh nghiệm chủ yếu sau: 

Một là, sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền là yếu tố quan trọng 
hàng đầu giúp cho việc thực hiện thành công các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
phụ nữ. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính 
trị có nhận thức đúng đắn về vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; quan tâm, chú 
trọng đến việc quy hoạch, tạo nguồn, đề bạt, bố trí sử dụng, bổ nhiệm cán bộ nữ trẻ trong các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chị em từng bước khẳng định vị thế của mình thì nơi đó 
triển khai thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. 

Hai là, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần 
chúng nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Tập trung nâng cao sự bình đẳng, 
giảm khoảng cách giới trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dân số kế hoạch hóa gia 
đình, xây dựng đời sống văn hóa, thể dục, thể thao; tạo điều kiện cho phụ nữ và đặc biệt là 
phụ nữ nông thôn được tiếp cận với mọi mặt tiến bộ của đời sống xã hội để phát triển toàn 
diện. 

Ba là, quá trình triển khai thực hiện công tác này cần chú ý tới các giải pháp phối hợp 
liên ngành, phát huy tối đa vai trò của thành viên trong việc huy động nguồn lực, lồng ghép 
công tác bình đẳng giới với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện để thực 
hiện các mục tiêu. Thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động 
của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp; tích cực tham mưu, chỉ đạo điều hành, chọn mũi đột 
phá. Cần phải đưa người đứng đầu của các ngành, đoàn thể vào làm thành viên của Ban Vì 
sự tiến bộ phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ phụ nữ.  
 

04. Hữu Khánh. HUYỆN MAI SƠN TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BÌNH 
ĐẲNG GIỚI / Hữu Khánh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2018.- Số 
584.- Tr.78-79. 
 

Mai Sơn là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La gồm 21 xã và 1 thị trấn với 
458 bản, tiểu khu, dân số là 162.755 người, tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn còn cao, kinh tế 
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp truyền thống... Tuy nhiên, trong những năm qua, công 
tác bình đẳng giới luôn được lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện 
quan tâm, chỉ đạo triển khai và bước đầu có được những kết quả khả quan, đóng góp 
vào sự phát triển chung của huyện như: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân, 
tỷ lệ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế, tỷ lệ nữ được tham gia bồi dưỡng lý luận 
chính trị, trình độ chuyên môn... 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Mai 
Sơn đã ban hành Kế hoạch số 60 thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai 
đoạn 2011 - 2015 với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 
của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về bình đẳng giới, góp phần thu hẹp khoảng 
cách giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, gia đình; tạo điều kiện để phụ 
nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển bền 
vững của địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn 
xã hội; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 27/5/2016 thực hiện Chương trình hành động Quốc 
gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020, xác định mục tiêu tổng quát của giai đoạn là tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy toàn xã hội thay đổi hành vi thực hiện 
bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một 
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số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành 
công Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020. 

Chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện ban hành các kế hoạch triển khai công 
tác vì sự tiến bộ của phụ nữ hàng năm, đồng thời phối hợp với các ngành thành viên tham 
mưu kịp thời và triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác giới và vì sự tiến bộ của 
phụ nữ cũng như các chỉ thị, nghị quyết, quyết định và kế hoạch của Trung ương, của tỉnh 
liên quan đến các ngành thành viên, các thành viên chủ động tham mưu, triển khai theo đúng 
chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Về quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, thời gian qua, Mai Sơn 
đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, nghị định, chính sách liên 
quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn 
nhân và gia đình thông qua hội nghị, hội thi, chuyển tài liệu... các nội dung tuyên truyền 
thường chú trọng đi sâu vào nội dung liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ, gia đình, trẻ em, thành phần được tuyên truyền là trưởng, phó các cơ quan, đơn 
vị, các xã, thị trấn, thôn, bản, tiểu khu, lãnh đạo hội phụ nữ, các ban ngành, đoàn thể xã. Kết 
quả trong 10 năm, triển khai được 7.003 cuộc với 786.776 lượt người tham gia, biên soạn và 
phát hành 20.068 bộ tài liệu; xây dựng 456 chuyên mục, 108 phóng sự, 1.395 tin bài về giới, 
hôn nhân gia đình phát trên sóng truyền hình của huyện; tổ chức được 12 hội thi tìm hiểu 
pháp luật; tham gia 02 hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới cấp tỉnh. Tổ chức 16 buổi tuyên 
truyền cổ động vào dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối 
với phụ nữ. 

Ngoài ra tại các đơn vị, các cơ quan, ban ngành theo từng chức năng nhiệm vụ có 
trách nhiệm triển khai lồng ghép các hoạt động liên quan đến công tác bình đẳng giới vào 
nhiệm vụ chuyên môn từ đó góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức của phụ nữ 
theo hướng tiến bộ về vị trí, vai trò của nữ giới và giúp họ khẳng định được bản thân mình 
trong xã hội. 

Thực hiện Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của UBND tỉnh Sơn La, 
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện gồm 16 thành viên, trong đó: Đồng chí Phó chủ tịch UBND 
huyện phụ trách khối Văn hóa - Xã hội làm Trưởng ban... Nhằm nâng cao tính chủ động, 
sáng tạo, có hiệu quả, rõ trách nhiệm, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã ban hành 
Quyết định số 01 về quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện. Đối với các 
xã, thị trấn trên địa bàn, UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc việc thành lập, kiện toàn, đến nay 
có 22/22 xã, thị trấn đã thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và kiện toàn lại khi có thay 
đổi về nhân sự. 

Nhằm nâng cao trình độ, kiến thức về giới và bình đẳng giới cho đội ngũ công chức 
làm công tác này, UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện cho trên 100 lượt công chức làm 
công tác bình đẳng giới cấp huyện, cấp xã tham gia đầy đủ các khóa tập huấn bồi dưỡng kiến 
thức, nghiệp vụ về giới và bình đẳng giới do các sở, ngành tổ chức để về triển khai tại cơ sở. 
Qua đó góp phần nâng cao kiến thức về giới nói chung và trình độ quản lý Nhà nước về bình 
đẳng giới nói riêng. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ 
chức 04 hội nghị tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ cho 418 đồng chí là thành viên tại các xã, thị trấn. 

Nhiều đơn vị thành viên đã tổ chức tốt công tác truyền thông, nâng cao năng lực về 
giới, bình đẳng giới lồng ghép trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị như Hội Liên 
hiệp phụ nữ huyện, Phòng Tư pháp, Liên đoàn Lao động huyện. Trong 10 năm (2007 - 2017) 
các đơn vị đã tổ chức 66 lớp tập huấn nâng cao năng lực với những nội dung liên quan đến 
giới, bình đẳng giới với 2.996 lượt người tham gia. 

Về lĩnh vực kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, UBND 
huyện phân công trách nhiệm cho các thành viên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ chủ động 
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phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát, đồng thời lồng ghép với các 
hoạt động của đơn vị mình. Phối hợp với đoàn kiểm tra, giám sát cấp tỉnh kiểm tra công tác 
bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Qua kiểm tra, 
giám sát và trao đổi kinh nghiệm cho thấy việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới từ 
huyện đến cơ sở đã được quan tâm triển khai, lồng ghép thực hiện tuy nhiên ở một số xã còn 
hạn chế do chưa được cấp ủy, chính quyền quan tâm điều hành thực hiện. 

Tiếp đó, công tác thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới trong công tác tổ chức 
và hoạt động được tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ, 
công chức, viên chức phát huy năng lực, sở trường của mình trong mọi lĩnh vực công tác góp 
phần xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực 
hiện tốt công tác quy hoạch nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức 
danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ hàng năm rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch. Xây dựng kế hoạch và có chỉ tiêu cụ thể đối với từng cơ quan, 
đơn vị, địa phương về tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức; nữ cán bộ, công chức, viên 
chức trẻ; nữ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đảm bảo tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia cấp ủy, 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các vị trí, lãnh đạo quản lý. Tổ chức thực hiện tốt 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nữ cán bộ, công chức, viên chức bằng nhiều hình thức phù hợp 
với đặc điểm giới. 

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác bình đẳng giới ở Mai Sơn cũng còn một 
số hạn chế do bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ làm việc kiêm nhiệm, kiến thức chuyên môn về giới, kỹ năng lồng ghép giới 
chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nhất là ở cơ sở. Việc thống kê, tách biệt số liệu 
về giới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa được thực 
hiện thường xuyên dẫn đến việc đánh giá kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ của phụ nữ gặp nhiều khó khăn. Định kiến giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân 
dân, tỷ số giới tính khi sinh còn cao, nam nữ vẫn chưa thực sự bình đẳng trên một số lĩnh 
vực... 

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, Mai Sơn đã có 
những kế hoạch và giải pháp đồng bộ cùng với đó là một số đề xuất, kiến nghị, cụ thể là: 

- Có các chính sách phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng vùng, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa để giúp cho hoạt động bình đẳng giới mang lại hiệu quả cao hơn. Quan tâm hỗ trợ 
kinh phí trong công tác cử tuyển, đào tạo nghề đối với phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số, vùng 
sâu, vùng xa. 

- Xem xét, bố trí biên chế chuyên trách bình đẳng giới cho cấp huyện. 
- Tăng cường tập huấn về lồng ghép giới và bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động vì sự tiến 

bộ của phụ nữ cho lãnh đạo các đơn vị, các ngành, và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và 
vì sự tiến bộ phụ nữ ở cấp xã. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Luật Bình đẳng giới 
gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. 

- Bố trí kinh phí cho hoạt động của Chương trình mục tiêu Quốc gia bình đẳng giới 
đối với cấp huyện, cấp xã để có điều kiện triển khai hiệu quả hơn các mục tiêu của chương 
trình.  
 

05. Nguyễn Long. HUYỆN MỘC CHÂU COI TRỌNG CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ / 
Nguyễn Long // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2018.- Số 584.- Tr.76-77. 
 

Những năm qua, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã làm tốt công tác đào tạo dạy 
nghề, giới thiệu việc làm giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả công 
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tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về công tác phụ 
nữ và bình đẳng giới. UBND huyện đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan phát huy tốt truyền thống đoàn kết, năng động, 
sáng tạo của phụ nữ, các phong trào thi đua, hoạt động hướng về cơ sở được đẩy mạnh 
và đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện. 

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến phong trào 
của hội phụ nữ các cấp, phát huy quyền làm chủ và vai trò sáng tạo của phụ nữ trên các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, bình đẳng giới. Công tác cán bộ nữ cũng như hoạt động 
vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. UBND huyện xác định rõ ý 
thức trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt các 
chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ động tham gia góp ý kiến vào 
các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền của phụ nữ. 

Các cán bộ nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã thực hiện tốt vai trò, trách 
nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, nói lên tiếng nói đại diện cho quyền lợi chính 
đáng, hợp pháp của nhân dân tại các diễn đàn và kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Một số 
cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện, cấp ủy cơ sở đã phát huy tốt vai trò tính tiên phong, gương 
mẫu trong tổ chức lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Đồng chí Chủ tịch UBND 
thị trấn Mộc Châu, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Mộc Châu, đồng chí 
Phó chủ tịch UBND xã Mường Sang... 

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp đạt và vượt số lượng theo quy 
định, chất lượng đại biểu được nâng cao. Đội ngũ đảng viên nữ, cán bộ quản lý lãnh đạo có 
bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, tính đến thời điểm 31/5/2018: Tỷ lệ nữ 
tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Cấp huyện 15/40 đồng 
chí, chiếm 37,5%; cấp xã 140/419 đồng chí, chiếm 33,41%. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện: 09/39 đồng chí, chiếm 23,07%; Ban Thường vụ Huyện ủy: 3/13 đồng 
chí, chiếm 23%. Tỷ lệ phụ nữ là thường trực huyện ủy: Phó bí thư: 01 đồng chí, chiếm 
33,3%. Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy cấp xã: Bí thư 3/15 đồng chí, chiếm 20%; phó bí thư 
5/30 đồng chí, chiếm 17%. Tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo UBND cấp huyện: Phó chủ tịch 01/04 
đồng chí, chiếm 25%; cấp xã chủ tịch 01/15 đồng chí, chiếm 6,66%; phó chủ tịch 10/25 đồng 
chí, chiếm 40%. Tỷ lệ lãnh đạo nữ cấp phòng, ban: 10/34 đồng chí, chiếm 29,4%. Đối với 
các tổ chức chính trị: Số lượng nữ là lãnh đạo là 11/35 đồng chí (chiếm 31,4%). 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về công tác 
phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 10 năm qua, các cấp hội phụ 
nữ đã có nhiều hoạt động, hình thức phong phú, sáng tạo như: Truyền thông, sinh hoạt 
chuyên đề, tổ chức hội thi, xây dựng các câu lạc bộ, mô hình. Thông qua đó, tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới và công tác phụ nữ cho trên 20.000 lượt 
cán bộ, hội viên; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo 
đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”... tạo sự chuyển biến rõ nét trên các 
lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, các cấp hội đã tích cực huy động các 
nguồn vốn hỗ trợ thông qua vốn vay ủy thác hộ nghèo, các chương trình, dự án Quốc gia, nội 
lực trong phụ nữ; nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 80 tỷ đồng, giúp trên 
3.000 phụ nữ vay vốn; thành lập 326 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, 185 mô hình tiết kiệm học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hơn 7 tỷ đồng cho 817 hội 
viên vay; phối hợp với các ngành chức năng mở 16 lớp dạy nghề cho 560 lao động nữ, thành 
lập 5 mô hình tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 405 
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lao động nữ. Cùng với đó, các cấp hội đã xây mới hơn 30 mái ấm tình thương, trị giá trên 3 
tỷ đồng; phối hợp xây dựng 74 nhà “Đại đoàn kết” trị giá hơn 5 tỷ đồng cho hội viên có hoàn 
cảnh khó khăn... Từ các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hàng năm, có hơn 780 
phụ nữ nghèo được giúp đỡ và 10 hộ thoát được nghèo, góp phần đáng kể vào kết quả giảm 
tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện. 

Trong công tác cán bộ, việc quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ cũng được các cấp hội tích 
cực tham mưu và giới thiệu. Trong 10 năm, có 403 lượt cán bộ nữ tham gia cương vị lãnh 
đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở, 89 chị giữ chức vụ trưởng, phó các cơ quan, đoàn thể, đơn 
vị của huyện, 178 đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã, thị trấn; 127 chị là 
hiệu trưởng, hiệu phó các trường học... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được các 
cấp hội thực hiện thường xuyên, từ năm 2007 đến nay, hội đã phối hợp mở 10 lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ công tác hội cho hơn 600 cán bộ hội cơ sở. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy các 
cấp tạo điều kiện cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và 
lý luận chính trị. Tỷ lệ nữ được tiếp cận và hưởng thụ giáo dục ngày càng cao, số trẻ em gái 
đến trường tăng, đặc biệt là con em dân tộc thiểu số. 

Đội ngũ nữ cán bộ khoa học kỹ thuật ngày càng trưởng thành, có 203 đề tài khoa học 
các cấp do phụ nữ làm chủ và nhiều đề tài có giá trị được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn 
như: “Nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, phần âm vần cho học sinh dân tộc”, 
“Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở Trường Mầm non Hoa Ban”, “Một số 
kinh nghiệm trong công tác quản lý các hoạt động tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 
Mộc Châu”... 

Phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ, thời gian tới, Mộc Châu tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; tập trung đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho lao động nữ, phấn đấu hằng năm có từ 20 - 30% lao động nữ tham gia 
các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu Quốc gia về 
chăm sóc sức khỏe, chống bạo hành gia đình, mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Tiếp tục 
rà soát, bổ sung cán bộ nữ quy hoạch vào các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 
nhất là những nơi có tỷ lệ cán bộ lãnh đạo nữ còn thấp. Phấn đấu đến năm 2020, cán bộ nữ 
tham gia cấp ủy đạt tỷ lệ 25% trở lên, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt từ 35 - 
40%, tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng đạt 40 - 45% trong tổng số đảng viên mới kết nạp... 

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác bình đẳng giới, Mộc Châu xác định tiếp tục thực hiện 
tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác vì sự 
tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng 
giới cho nhiều đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Đa dạng 
hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trên các kênh truyền thông của 
huyện. 

Tiếp tục phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị thực hiện tốt công tác phụ nữ; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng chương trình hoạt 
động, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phụ nữ của Đảng; đẩy mạnh thực 
hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ. 

Cùng với đó, phối hợp đôn đốc các cơ sở thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 
cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ 
nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt chương 
trình phối hợp với các ngành chức năng; vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia 
đình giảm nghèo bền vững, chủ động khai thác các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các mô 
hình tổ liên kết sau học nghề; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 
chị em được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách 
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liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục triển khai, thực hiện cuộc vận động “Tự tin, tự 
trọng, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, giáo dục phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.  
 

06. Ánh Dương. BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở SƠN LA NHÌN TỪ NHỮNG LĨNH VỰC CỤ 
THỂ / Ánh Dương // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2018.- Số 584.- 
Tr.74-75. 
 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tỉnh Sơn La đã đạt được 
một số kết quả quan trọng, từ cấp tỉnh đến cơ sở bước đầu đã quan tâm đến việc thực 
hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới như: Bổ nhiệm nữ vào các chức danh trong 
các cơ quan Nhà nước và các tổ chức Đảng, đoàn thể; tạo điều kiện để cán bộ, công 
chức và lao động nữ tham gia học tập, bồi dưỡng; thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 
vào làm việc tại các cơ quan của địa phương... 

10. BÌNH ĐẲNG GIỚI RONG LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ: 

Nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị, tỉnh Sơn La luôn quan tâm 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa - xã hội. Cụ thể là, tổ chức các lớp tập huấn cho các nữ ứng cử viên đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021 cung cấp thêm nhiều 
kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trong việc tham gia vận động tranh cử. Quan tâm công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương cử cán bộ, công chức nói chung và cán 
bộ công chức nữ nói riêng đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực 
hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện thuận lợi 
để nâng cao trình độ, năng lực và tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trên một số lĩnh 
vực kinh tế, xã hội của tỉnh... Qua đó, bước đầu mang lại một số kết quả khả quan như tỷ lệ 
nữ giới tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là: Cấp tỉnh 
34,29%; cấp huyện là 30,52%; cấp xã là 24,10%. Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Cấp tỉnh 
38,89%; cấp huyện là 34,77%; cấp xã là 31,87%. Đây được đánh giá là tỷ lệ ở mức khá cao 
so với một số tỉnh thành trong cả nước thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc thúc đẩy 
bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị. 

2. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ, LAO ĐỘNG: 

Hàng năm tỉnh đã có chính sách thu hút phụ nữ tham gia các hoạt động phát triển 
doanh nghiệp và kinh tế hộ gia đình. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh có nữ làm chủ doanh 
nghiệp đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình và góp phần ổn định kinh tế xã hội ở địa 
phương. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 384 nữ làm chủ doanh nghiệp trên tổng số 1.670 doanh 
nghiệp đang hoạt động. 

Về đào tạo nghề, phụ nữ khi tham gia học nghề được đối xử bình đẳng và thực hiện 
thường xuyên. Đặc biệt, một số cơ sở dạy nghề còn tăng cường công tác tư vấn cho lao động 
nữ trong quá trình chọn nghề đảm bảo hiệu quả, phù hợp. Số lượng lao động nữ đang làm 
việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo năm 2007 là 67.440 người, năm 2012 là 97.418 người 
và đến nay là 125.525 người. Số lao động nữ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật cũng tăng 
qua từng năm, cụ thể: Năm 2012 là 164 và năm 2017 là 649 người... 

Trong những năm qua Ngân hàng Chính sách đã cho vay vốn để giải quyết việc làm 
cho người lao động. Riêng năm 2017 có 2.227 phụ nữ được giải quyết việc làm từ nguồn vốn 
vay phát triển kinh tế gia đình với tổng giá trị trên 50 tỷ đồng (gấp 3 lần so với năm 2007). 
Ngoài ra Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 
30.486 hộ gia đình phụ nữ vay 717.492 triệu đồng, ngoài ra hội còn quản lý 5,9 tỷ đồng cho 
1.302 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình. 

3. BÌNH ĐẲNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 
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Sơn La luôn chú trọng rà soát bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ các cấp, xây dựng kế 
hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chú trọng đến nguồn cán bộ 
nữ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực hiện các chương trình học bổng hỗ trợ trẻ em gái 
và phụ nữ tham gia học tập nâng cao trình độ, ưu tiên trẻ em gái, phụ nữ nông thôn và vùng 
dân tộc thiểu số. Thường xuyên có sự phối hợp giữa ngành Giáo dục - Đào tạo với hội phụ 
nữ, đoàn thanh niên, bộ đội biên phòng trong việc xóa mù chữ và chống tái mù chữ, trong 
đó, chú trọng phụ nữ dưới 40 tuổi. Đảm bảo các chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên 
đặc biệt là với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn... 

Bố trí, tạo điều kiện, cơ hội để nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà 
nước, ngoại ngữ, tin học. Số cán bộ được cử đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên 
môn hàng năm đều tăng so với năm trước... đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn 
ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và yêu cầu, tiêu chuẩn của chức vụ, 
chức danh đảm nhiệm cụ thể: Tiến sỹ 4 người, trong đó nữ 01 người, thạc sỹ và tương 
đương: 250 người, trong đó nữ là 165 chiếm 66%, đại học và tương đương: 12.331 người; 
cao đẳng và tương đương: 7.255 người; trung cấp: 10.111 người; trình độ khác: 752 người. 
Số công chức, viên chức nữ là lãnh đạo có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên đạt 
tỷ lệ trên 70%. 

4. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ: 

Với các biện pháp tăng cường công tác thanh, kiểm tra các phòng khám, chủ động 
kiểm soát tình trạng phá thai vì lý do giới tính; tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn... Từ năm 2009 đến nay, Sơn La duy trì triển khai thực hiện mô hình “Can 
thiệp giảm thiểu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống”; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân đã góp 
phần nâng cao chất lượng dân số tại 35 xã và 11 điểm trường phổ thông dân tộc nội trú của 
tỉnh nhờ đó tỷ lệ tảo hôn giảm từ 27,7% (năm 2009) xuống còn 15% (năm 2017). Ngoài ra 
tỉnh còn thực hiện triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái” tại 04 xã, 04 trường 
trung học phổ thông và trung học cơ sở của huyện Mộc Châu về: Giảm thiểu mất cân bằng 
giới tính khi sinh, xây dựng 4 câu lạc bộ trẻ em gái tiêu biểu, 4 góc sinh hoạt dành cho trẻ 
em gái tại 01 trường trung học phổ thông và 03 trường trung học cơ sở. Hàng năm tổ chức 
tuyên truyền và ký cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi, không sinh con thứ 3 trở lên 
cho trên 600 cặp vợ chồng trẻ. 

Quản lý chặt chẽ các đối tượng mang thai tại địa phương cơ sở thông qua đội ngũ 
cộng tác viên dân số và chính quyền cơ sở không để xảy ra tình trạng phá thai do phân biệt 
giới tính khi sinh. Tính đến năm 2017, tổng số phụ nữ mang thai được tiếp cận với dịch vụ 
chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con là 11.870 người... 

5. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THÔNG TIN: 

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 
2011 - 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Phối hợp với các cơ quan 
thông tin đại chúng tuyên truyên về: Luật Bình đẳng giới, chính sách, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và kỹ năng ứng xử của các thành viên 
trong gia đình; những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tác hại của việc phân biệt 
giới tính, bạo lực gia đình; các biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong thực hiện bình đẳng 
giới, phòng, chống bạo lực gia đình; những kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng xây 
dựng gia đình văn hóa; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc 
thực hiện bình đẳng giới... 
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Bên cạnh đó, Sở Thông tin Truyền thông, tổ chức kiểm tra các hoạt động và sản phẩm 
văn hóa, thông tin có nội dung tuyên truyền ảnh hưởng đến công tác bình đẳng giới, định 
kiến giới, phân biệt giới, bất bình đẳng giới; ngăn ngừa các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt 
động và có sản phẩm văn hóa, thông tin, không đúng với mục đích. 

6. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIA ĐÌNH: 
Trong những năm qua tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức 

năng, thực hiện bình đẳng giới nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình nhằm góp 
phần “Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ hạnh phúc” là mục tiêu, là động lực của chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiêu 
biểu là việc tuyên truyền kiến thức về tiền hôn nhân cho thanh niên trong độ tuổi kết hôn, 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực gia 
đình. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn 
mạnh tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình; xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ 
gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực, thu hút sự tham gia của nam nữ thanh 
niên vào các hoạt động này. Thí điểm xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngăn ngừa và giảm 
thiểu tác hại”. Triển khai, thực hiện các hoạt động can thiệp, phòng, chống bạo lực gia đình; 
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý đối với các hành vi vi phạm. 

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được 65 mô hình phòng, chống bạo lực  
gia đình với 225 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 170 nhóm phòng chống bạo lực gia 
đình. Các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đang duy trì sinh hoạt, định kỳ 01 
quý/lần, ngoài ra các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt lồng ghép trong các buổi họp thôn, bản, tổ 
dân phố. 

7. BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phụ nữ có những đóng góp đáng ghi nhận. 
Nhiều nữ trí thức đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những giải thưởng cao quý, nhiều 
nhà khoa học nữ được tôn vinh cấp bằng lao động sáng tạo. Số lượng đề tài, dự án, chương 
trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do phụ nữ làm chủ tăng dần qua các năm 
cụ thể: Năm 2007 có 05 đề tài, năm 2012 có 08 đề tài và tính đến thời điểm 30/5/2017 có 17 
đề tài. Thành quả nghiên cứu khoa học khá đa dạng và đã được ứng dụng vào thực tiễn trong 
nhiều ngành khác nhau đem lại hiệu quả thiết thực. Những đề tài nghiên cứu dù là nghiên 
cứu cơ bản hay ứng dụng phần lớn đều là tiếp cận các vấn đề, hướng nghiên cứu khoa học 
hiện đại mà cộng đồng khoa học thế giới đang quan tâm.  
 

07. Trúc Lam. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG 
GIỚI Ở SƠN LA / Trúc Lam // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2018.- Số 
584.- Tr.72-73. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, với diện tích tự nhiên gần 
14.200km2 và 250km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào. Dân số toàn tỉnh có 1.224.755 người, gồm 12 dân tộc cùng chung sống tại 204 xã, 
phường, thị trấn ở 11 huyện và 1 thành phố, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ 49,82%, nữ 
giới chiếm tỷ lệ 50,18%. 

Thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, tỉnh Sơn La đã có những bước phát triển 
đột phá về quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế, đời sống văn hóa và an sinh xã hội được 
quan tâm. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh 
ước tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
tăng 4,72%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,76%; khu vực dịch vụ tăng 5,88%; 
thuế sản phẩm tăng 5,65%. Quy mô nền kinh tế 6 tháng theo giá hiện hành của tỉnh đứng thứ 
4/14 trong số các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và cao nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc. 
Cùng với đó, sản xuất công nghiệp cũng tăng trưởng mạnh, cơ sở hạ tầng điện, đường, 
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trường, trạm được đầu tư nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã 
hội và chính sách ưu đãi của Nhà nước, từ đó nhận thức và hiểu biết của nhân dân được nâng 
cao. 

Những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân 
dân, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị, xã hội ở Sơn La 
luôn quan tâm thực hiện công tác bình đẳng giới, qua đó giúp lực lượng lao động nữ và đội 
ngũ cán bộ nữ ngày càng khẳng định vai trò, sự đóng góp quan trọng trong sự phát triển 
chung của tỉnh. Đặc biệt, Sơn La đã có nhiều chính sách thực hiện và duy trì bình đẳng giới, 
phát huy mọi tiềm năng tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ cũng như tạo điều kiện cần thiết để chị em được 
hưởng các quyền một cách cơ bản, đầy đủ. Tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các 
chính sách về giới và bình đẳng giới được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ 
quan, tổ chức và cộng đồng, qua đó từng bước làm thay đổi tư duy, định kiến về giới, phân 
biệt giới trong nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân. 

Đặc biệt, sau khi Luật Bình đẳng giới được ban hành và có hiệu lực, Sơn La đã xây 
dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Công ước 
CEDAW về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ đến các huyện, thị xã, thành 
phố và các sở, ban, ngành trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về Luật Bình 
đẳng giới. Hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp xây dựng kế hoạch hoạt động đều 
gắn với triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản, chính sách liên quan đến 
giới, bình đẳng giới phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và lồng 
ghép mục tiêu thực hiện bình đẳng giới trong các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh. 
Đến nay, bằng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến các địa phương, công tác bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từng bước đi vào nề nếp và có những tiến bộ đáng ghi 
nhận. 

Ông Lê Viết Trực, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Sơn La cho biết: 
Thời gian qua, nhằm thực hiện các quy định bình đẳng giới, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ 
nữ có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng với yêu cầu 
đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo và đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. 
Trong quá trình xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Sơn La đã chú 
trọng nhiều hơn đến lực lượng nữ, nhất là trong công tác cán bộ. Tỷ lệ nữ được quy hoạch, 
bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo cơ hội cho chị em 
tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tỷ lệ lao động nữ được đào tạo, nữ cán bộ, 
công chức được bồi dưỡng về chính trị, hành chính, tin học và ngoại ngữ ngày càng tăng; tỷ 
lệ mù chữ và bỏ học ở trẻ em gái tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đã 
giảm rõ rệt. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
văn hóa xã hội được nâng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

Đến nay, toàn tỉnh có 339 phụ nữ có trình độ từ thạc sỹ trở lên, trong đó có 5 chị là 
tiến sỹ, 14 chị là nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ ưu tú... Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu 
Quốc hội Khóa XIV đạt 33,33%; tỷ lệ phụ nữ tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, cấp tỉnh: Có 28 đồng chí (chiếm 38,89%, tăng 4,61% so với nhiệm kỳ 
2011 - 2015); cấp huyện có 153 đồng chí (chiếm 34,77%, tăng 4,8%) và cấp xã chiếm 
31,8%, (tăng 8,3% so với nhiệm kỳ 2011 - 2015). Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 
2015 - 2020: Cấp tỉnh có 12 người tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy; cấp huyện và thành 
phố có 110 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố; cấp xã, phường tỷ lệ 
nữ tham gia cấp ủy đạt 15% trở lên là 111 xã, phường. Có 39 đồng chí nữ là lãnh đạo chủ 
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chốt trong các sở, ban, ngành của tỉnh, 11 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt tại Hội đồng nhân 
dân, UBND cấp xã, phường, thị trấn. Số lượng lao động nữ đang làm việc trong nền kinh tế 
đã qua đào tạo là 125.525/688.753 người; có 384 nữ làm chủ doanh nghiệp trên tổng số 
2.539 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 15,1%. 

Bên cạnh đó, để thực hiện các mục tiêu khác về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ 
nữ, Sơn La đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị kiện toàn bộ 
máy. Đầu năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc thành lập 
Ban Chỉ đạo lĩnh vực lao động - thương binh xã hội, trên cơ sở đó sát nhập Ban Vì sự tiến bộ 
phụ nữ vào Ban Chỉ đạo lĩnh vực lao động - thương binh xã hội, gồm: Đồng chí Phó chủ tịch 
UBND tỉnh phụ trách văn xã làm Trưởng ban, Giám đốc sở Lao động - Thương binh Xã hội 
làm Phó ban; các thành viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, 
Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động và 
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Đồng thời, kiện toàn lại Ban Vì sự tiến bộ phụ 
nữ trên cơ sở sát nhập Ban Chỉ đạo lĩnh vực lao động - thương binh xã hội cấp huyện. Để 
thuận lợi trong quá trình phối hợp chỉ đạo các hoạt động, Sơn La còn chỉ đạo các đơn vị 
đóng trên địa bàn thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan, đơn vị. 

Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu trong công tác bình đẳng giới và vì sự tiến 
bộ phụ nữ, song trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Sơn La cũng gặp một số khó khăn, 
như: Tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt còn thấp, công tác cán bộ nữ chưa được thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả. Nhận thức về giới, bình đẳng giới và sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ và ý thức 
chấp hành pháp luật về bình đẳng giới có lúc, có nơi chưa tốt, chưa đầy đủ và cập nhật. Định 
kiến giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số ở vùng sâu, vùng xa. Một số ngành, địa phương còn chưa thực sự quan tâm đến công tác 
bình đẳng giới, nên chưa bố trí nguồn lực cho hoạt động này, chưa chủ động triển khai 
nhiệm vụ theo quy định... 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, tỉnh Sơn La đã đề ra ba giải pháp trọng tâm 
nhằm nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, cụ thể là: 

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân 
phải xác định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài 
và thường xuyên ở từng cấp, từng ngành. Lên án và đề ra biện pháp khắc phục tư tưởng bất 
bình đẳng giới và coi thường phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong quản lý, lãnh 
đạo tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách đặc thù khuyến khích, 
ưu tiên cán bộ nữ tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên 
môn để tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo. 

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 
về bình đẳng giới nói chung và bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng. Tăng cường 
mở các lớp đào tạo, tập huấn về bình đẳng giới cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
của các ban, ngành, đoàn thể để có nhận thức và hành động đúng đắn trong việc lồng ghép 
giới vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng địa phương đạt hiệu 
quả. Đối với cộng đồng dân cư, cần thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục và tạo 
điều kiện phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ. 

Thứ ba, tăng cường nguồn lực cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các 
cấp. Bố trí cán bộ chuyên trách và kinh phí hoạt động cho công tác này tại cấp huyện, thành 
phố và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các sở, ngành và cơ sở. 
 

08. Nguyễn Thị Hoa. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC GẮN VỚI 
AN SINH XÃ HỘI Ở HUYỆN MỘC CHÂU / Nguyễn Thị Hoa // Tạp chí Lao động và 
xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2018.- Số 584.- Tr.54-55. 
 

Mộc Châu là huyện vùng núi cao biên giới của tỉnh  Sơn La với 13 xã và 02 thị trấn  
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gồm 226 bản, tiểu khu, dân số trên 11.500 người, trong đó khu vực nông thôn chiếm khoảng 
77,5%. Huyện có 10 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm khoảng 37,8%, 
còn lại là Thái, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú, Tày, La Ha,... Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 
2018 là 9,44%. 

Những năm gần đây huyện Mộc Châu đã quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, song với trên 61% dân 
cư là người dân tộc thiểu số, lực lượng lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo 
chiếm 40%, chủ yếu ở bậc sơ cấp và trung cấp, tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp; cơ cấu 
nguồn nhân lực phân bổ chưa hợp lý giữa thành thị, nông thôn, giữa các thành phần kinh tế; 
kỹ năng nghề nghiệp của người lao động nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn 
chế... Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội, giảm 
nghèo bền vững là yêu cầu cấp thiết hiện nay. 

Trước tình hình đó, UBND huyện đã bám sát và triệt để thực hiện chỉ đạo của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như nghị quyết, quyết định của 
Huyện ủy về phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, 
trong đó công tác giảm nghèo bền vững được đặc biệt chú trọng nhằm đưa Mộc Châu trở 
thành huyện phát triển của tỉnh Sơn La. 

Để triển khai có hiệu quả, huyện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ tính từ năm 2015 đến tháng 9/2018, huyện đã cử 26 cán 
bộ, công chức đi đào tạo và dự tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ, 5 công chức huyện và 25 công 
chức xã đi học đại học; 9 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, phối hợp mở 5 lớp bồi 
dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên với hơn 400 lượt cán bộ, công chức, 
viên chức; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho trên 500 lượt người; 100% cán bộ, công 
chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc được quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 
thuộc UBND huyện đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, 80% đạt chuẩn về lý luận chính trị; 
54,1% cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học trở lên, 30% công chức, viên chức các đơn 
vị sự nghiệp biết nói ít nhất một tiếng dân tộc tại các vùng có dân tộc thiểu số sinh sống, các 
xã biên giới; tất cả cán bộ, công chức cấp xã biết sử dụng và soạn thảo văn bản trên máy vi 
tính và biết sử dụng chương trình theo phần mềm hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn. 

Về công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, trong 3 năm 
(2016 - 2018), huyện Mộc Châu đã mở 46 lớp đào tạo nghề theo Đề án 1956 của Chính phủ 
cho 1.659 lao động nông thôn; tổ chức 161 lớp huấn luyện về nghiệp vụ du lịch, thuyết minh 
viên du lịch và nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn, bếp; huấn luyện nâng cao nhận thức về du lịch 
có trách nhiệm cho cộng đồng và tập huấn xây dựng chính sách và quy hoạch du lịch có 
trách nhiệm cho cán bộ quản lý du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp 
du lịch...; Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện cũng tổ chức 33 lớp tập huấn cho 2.450 
lượt nông dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, tỉa cành cho cây ăn quả, trồng rau, hoa chất lượng 
cao. 

UBND huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị tổ chức 26 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 3.000 lượt lao 
động nông thôn là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; quân nhân xuất 
ngũ tại các xã, thị trấn. Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện đã tổ chức thành công 
Ngày Hội việc làm lần thứ nhất thu hút 16 doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cơ sở đào tạo và 
trên 1.200 người lao động, đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 11 hội nghị tư vấn giới 
thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 1.482 lượt người tham gia. 

Trong 05 năm gần đây, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hướng dẫn hoàn thiện 
hồ sơ và giải ngân cho vay vốn giải quyết việc làm cho 4.115 lượt cá nhân, hộ gia đình với 
tổng số tiền trên 31 tỷ đồng. Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về 
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chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, sau gần 3 năm đã cho 4.164 
lượt người vay với tổng số tiền 2.387 tỷ đồng. 

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giới thiệu việc làm cho người lao động góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới huyện Mộc Châu 
sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ một số giải pháp, cụ thể: 

Một là, rà soát, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, tổng hợp nhu cầu và tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến 
cơ sở, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đổi mới công tác tuyển 
dụng và tinh giảm biên chế; ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức kiểm tra, sát 
hạch, đánh giá năng lực cán bộ để chuẩn hóa và chọn lọc được cán bộ chất lượng cao. Thực 
hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức gắn với Đề án Vị trí việc 
làm và công tác cải cách hành chính. 

Hai là, đẩy mạnh giáo dục - đào tạo nghề để hỗ trợ giải quyết việc làm người lao 
động. Mở các lớp đào tạo, quản lý cho cán bộ từ bản đến xã, tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật 
chuyên ngành cho các hộ dân và phương pháp hạch toán thu - chi trong sản xuất, kinh 
doanh, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động, dự báo cung - cầu lao động cho các cơ sở 
đào tạo, doanh nghiệp đào tạo lao động kỹ thuật để có điều chỉnh kế hoạch, nội dung và 
chương trình đào tạo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng lao động thuộc hộ nghèo; 
tập trung đào tạo các nghề phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển du 
lịch; thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp, 
có cam kết ký hợp đồng lao động và bố trí việc làm phù hợp cho người lao động tại doanh 
nghiệp. 

Ba là, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động theo 
hướng đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, phát triển 
kinh tế tập thể, khuyến khích kinh tế tư nhân và kinh tế hộ gia đình; thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài và triển khai các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với các mô hình kinh 
tế trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 

Bốn là, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người 
lao động. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 
năm 2020”. Tận dụng mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, 
của tỉnh nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nâng cao tỷ trọng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thương mại và dịch vụ. Làm tốt công tác quy hoạch 
vùng kinh tế, phát triển ngành phù hợp với điều kiện của từng xã, thị trấn, ưu tiên đầu tư phát 
triển các lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ, xuất khẩu 
hàng hóa nông sản. Đầu tư phát triển cụm công nghiệp, có chính sách thu hút đầu tư của các 
doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhà đầu tư chiến lược. 

Năm là, tăng cường tư vấn, cung cấp dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động, phấn đấu 
đưa lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh từ 1.000 - 1.200 người/năm. Coi 
trọng đào tạo nghề, đặc biệt là học tiếng nước ngoài cho người lao động phục vụ chương 
trình xuất khẩu lao động, bình quân xuất khẩu từ 30 - 50 lao động/năm. Phối hợp chặt chẽ 
giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với UBND huyện để đảm bảo thu thập thông tin 
về lao động việc làm, nhu cầu đào tạo nghề đến từng hộ gia đình, phối hợp với các doanh 
nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tổ chức ngày hội việc làm để cung cấp thông tin và tuyển 
dụng lao động. 

Thiết lập hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động thống nhất từ huyện đến xã, 
tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá, lưu trữ thông tin về số lượng, chất lượng nguồn lao 
động nông thôn, lao động thất nghiệp. Tổ chức cập nhật thông tin về cung, cầu lao động, 
thực hiện tốt quy định về chế độ báo cáo thống kê, báo cáo thông tin về quản lý nguồn lao 
động nông nghiệp từ cơ sở đến huyện. Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, dự 
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báo xu hướng việc làm, nhu cầu của người sử dụng lao động, chi phí đào tạo, tỷ lệ hoàn trả 
trong đào tạo. 

Sáu là, phát huy hiệu quả các trung tâm học tập cộng đồng trong giáo dục, hỗ trợ giải 
quyết việc làm cho người lao động. Đảm bảo các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện hiệu 
quả 3 chức năng: Giáo dục và huấn luyện; thông tin và tư vấn; phát triển cộng đồng để nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển cộng đồng thông qua việc tạo cơ hội 
học tập suốt đời cho người dân.  
 

09. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 11/10/2018.- Số 284.- Tr.1, 3. 
 

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

Báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Bí thư 
Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, năm 2017 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của 
tỉnh đạt 9,59%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 494 tỷ đồng, 
tăng 12,3% so với năm 2016; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 14.533 tỷ đồng, tăng 10,5% so 
với năm 2016. Trong 9 tháng năm 2018 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8,35%; thu 
ngân sách trên địa bàn đạt 3.392 tỷ đồng, bằng 94% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 17% so 
với cùng kỳ năm 2017. 

Về nông nghiệp, đến nay tỉnh có 53.700ha cây ăn quả, 18.507ha cà phê, 4.816ha chè, 
9.450ha mía và 6.039ha cây cao su; có 14 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ, đang tiếp tục 
hoàn thiện thương hiệu cho 3 sản phẩm: Cá tầm - Sơn La, gạo nếp Mường Và - Sốp Cộp, cá 
Sông Đà - Sơn La. Về xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 16 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. Phấn đấu hết năm 2018 có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hết năm 2020 có 35 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới. 

Về phát triển công nghiệp, tỉnh tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để các nhà máy hoạt 
động, trong đó có 3 nhà máy thủy điện lớn (Thủy điện Sơn La, Huổi Quảng, Nậm Chiến) và 
38 nhà máy thủy điện nhỏ. Đối với thu hút đầu tư, ngày 01/9/2017 Thủ tướng đã nhất trí bổ 
sung tuyến đường Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh đã làm việc về phương án chuẩn bị đầu tư 
với tỉnh Hòa Bình, đã hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư (giai đoạn 1 đoạn Hòa Bình - Mộc 
Châu). Cùng với đó, giáo dục, đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; quốc phòng - an 
ninh được giữ vững... 

Tại cuộc làm việc, tỉnh Sơn La kiến nghị với Quốc hội và các bộ, ngành, Trung ương 
tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh sớm được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc 
Hòa Bình - Mộc Châu (giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La). Đồng thời, 
đề nghị các bộ, ngành, Trung ương bố trí nguồn vốn của Đề án Chính sách hỗ trợ cho đồng 
bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, bản đặc biệt khó khăn; dân tộc thiểu số theo 
Quyết định số 2085 và Quyết định 2086 của Thủ tướng; xem xét cân đối bổ sung kế hoạch 
vốn còn thiếu để hoàn thành Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển 
dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La; hỗ trợ tỉnh triển khai 17 dự 
án cấp bách nhất là di dời khẩn cấp, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi 
nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được 
trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần chủ động, đón đầu trong quá trình tái cơ cấu 
nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là phát triển sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ; tăng cường quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường; chú trọng đối thoại với 
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nhân dân. Trước mắt tỉnh cần tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là các công trình 
đường giao thông; quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc; xây dựng tỉnh Sơn La ngày 
càng phát triển. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh 
Sơn La và sẽ chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

+ Trước đó, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh Sơn 
La đã khảo sát và trồng cây tại quảng trường thành phố Sơn La. 

 

10. Hoàng Anh. SƠN LA QUYẾT TÂM LÀM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ / Hoàng Anh 
// Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 11/10/2018.- Số 204.- Tr.7. 
 

Ngày 9/10, UBND tỉnh Sơn La và Tập đoàn Quế Lâm đã ký Biên bản thỏa thuận 
hợp tác đầu tư về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa 
bàn. Bằng việc bắt tay với một doanh nghiệp hàng đầu về các sản phẩm phân bón hữu 
cơ vi sinh, nông sản hữu cơ, Sơn La đang thể hiện quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng 
ở nơi từng được xem là “rốn” thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học... 

BÍ THƯ, CHỦ TỊCH TỈNH ĐI TÌM NHÀ ĐẦU TƯ… 

Theo thống kê, tỉnh Sơn La hiện có 51.000ha cây ăn quả, sản lượng khoảng 280.000 
tấn hàng năm (bao gồm 9.000ha xoài, 11.756ha nhãn, 1.500ha chanh leo, 13.000ha cà phê, 
4.357ha chè...). Chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, mỗi năm Sơn La trồng mới 11.000ha cây ăn 
quả nhưng lượng xuất khẩu mới chỉ đạt mức 20.000 tấn (khoảng 8% tổng sản lượng). Vấn đề 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm nông nghiệp, sử dụng quá nhiều phân bón vô 
cơ và tập quán canh tác kiểu cũ, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng vẫn đang còn 
nhức nhối ở địa phương này. 

Chính vì vậy suốt thời gian qua, Sơn La miệt mài tìm nhà đầu tư cho mục tiêu: Bằng 
mọi giá phải xây dựng nền nông nghiệp dịch chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ. Minh chứng cho sự quyết tâm này là giữa tháng 9 vừa rồi, đích thân Bí thư Tỉnh ủy 
Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh dẫn đầu đoàn công tác bao gồm hầu 
hết các sở, ban, ngành và lãnh đạo nhiều huyện thị vào tận tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm hiểu 
các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ mà Tập đoàn Quế Lâm đang thực hiện. 

Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định: Sơn La là một tỉnh miền 
núi có tỷ lệ hộ nghèo còn trên 29%. Tuy nhiên vẫn có những lợi thế riêng đó là hệ thống giao 
thông không còn khó khăn như trước, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật đang được chú trọng 
và diện tích đất canh tác rất rộng lớn. 

“Điều cần thiết của Sơn La bây giờ chính là hợp tác với những doanh nghiệp hàng đầu 
về lĩnh vực hữu cơ. Bởi canh tác ở miền núi chủ yếu trên địa hình đất dốc, càng canh tác trên 
đất dốc thì cần phải giảm lượng phân vô cơ và sử dụng phân hữu cơ. Nói cách khác, bây giờ 
Sơn La xác định, muốn phát triển bền vững phải sản xuất nông nghiệp hữu cơ”. 

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, thực tế đã có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, mong mỏi của chính quyền cũng như người 
dân Sơn La là cần có một liên kết chuỗi, đặc biệt là lĩnh vực hữu cơ. Bởi chỉ có sản xuất 
nông nghiệp hữu cơ mới thực sự bền vững. 

Đặc biệt, trong quá trình tìm hiểu, Sơn La nhận thấy Tập đoàn Quế Lâm là doanh 
nghiệp chuyên sử dụng những sản phẩm phụ của ngành nông nghiệp để sản xuất phân bón 
hữu cơ vi sinh, giải quyết tối ưu bài toán môi trường... Hiện trên địa bàn Sơn La đang có 
những nguyên liệu có thể sản xuất phân hữu cơ tốt như bã mía, phân bò, vỏ chanh leo, vỏ cà 
phê, bã nhà máy chế biến tinh bột sắn... Chính vì vậy, Sơn La kỳ vọng, trong thời gian tới, 
Tập đoàn Quế Lâm có thể nghiên cứu, xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại tỉnh 
này để phục vụ diện tích cây trồng đang liên tục mở rộng. 

Sau chuyến công tác tại Thừa Thiên - Huế, gần như ngay lập tức lãnh đạo tỉnh Sơn La 
đã mời Tập đoàn Quế Lâm lên Sơn La khảo sát tình hình. Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch 
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Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm, Phó chủ tịch Hiệp hội phân bón Việt Nam cùng đoàn 
công tác bao gồm nhiều lãnh đạo và các nhà khoa học của tập đoàn đã đi thăm mô hình trồng 
cam tại xã Mường Thải và cánh đồng lúa Mường Tấc, huyện Phù Yên; thăm khu nuôi bò sữa 
của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu và mô hình trồng rau an toàn của Hợp tác xã 
sản xuất rau an toàn bản Tự Nhiên, xã Đông Sang (Mộc Châu); thăm Nhà máy Mía đường 
Sơn La, Nhà máy tinh bột sắn Sơn La, Khu công nghiệp Mai Sơn và các mô hình trồng cây 
ăn quả ở huyện Mai Sơn... 

CÙNG HƯỚNG VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN 

Nội dung Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Sơn La và Tập đoàn Quế Lâm gồm: 
Rà soát quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 
hữu cơ gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ trong nước, tiến tới xuất khẩu; hợp tác đào tạo 
tập huấn cho cán bộ và nông dân tham gia về quy trình kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ, hướng dẫn nông dân sử dụng có hiệu quả các loại phân bón hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ 
khoáng, các chế phẩm sinh học mang thương hiệu Quế Lâm trong sản xuất nông nghiệp; hợp 
tác xử lý các chất phế thải chăn nuôi trên địa bàn để hạn chế ô nhiễm môi trường và làm 
vùng nguyên liệu, phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; nghiên cứu 
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phân hữu cơ vi sinh tại Khu công nghiệp Mai Sơn, công 
suất 10.000 tấn/năm giai đoạn 2019 - 2022... 

Trên cơ sở hợp tác, Sơn La mong muốn Tập đoàn Quế Lâm tư vấn giúp tỉnh rà soát 
quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ 
gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ trong nước, tiến tới xuất khẩu; khảo sát, nghiên cứu 
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phân bón hữu cơ vi sinh tại Khu công nghiệp Mai Sơn với 
công suất 20.000 tấn/năm; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hữu cơ tại Sơn La; 
liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ thịt bò hữu cơ tại các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Mộc 
Châu; nghiên cứu, đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống siêu thị giới thiệu và bán 
các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của tỉnh tại thị trường trong và ngoài tỉnh… 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất cam kết, tỉnh Sơn La sẽ tạo điều kiện để Tập đoàn 
Quế Lâm được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và thường xuyên 
phối hợp giải quyết nhanh, kịp thời các vướng mắc phát sinh; tạo điều kiện cho Tập đoàn 
Quế Lâm liên kết với các doanh nghiệp và các hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn… 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam xem việc ký kết  
này là một trọng trách lớn mà lãnh đạo và nhân dân Sơn La gửi gắm. Trước mắt Quế Lâm và 
Sơn La sẽ bắt tay công tác tuyên truyền để thay đổi tư tưởng của người dân, để người dân 
nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của sản xuất hữu cơ. Tiếp đó sẽ lựa chọn bước đi phù 
hợp, hợp tác từng mô hình… 

Sau khi khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Sơn La, nhiều nhà khoa học 
khẳng định: Khả năng phát triển nền nông nghiệp sạch của Sơn La có nhiều lợi thế. Người 
dân Sơn La rất tin vào những chủ trương của Nhà nước, mấy năm gần đây, tư duy, trách 
nhiệm, nhận thức của lãnh đạo Sơn La về nông nghiệp cũng có nhiều thay đổi. Trước đây 
nói đến tái cơ cấu nông nghiệp là nói đến cây gì, con gì, còn bây giờ nói đến tái cơ cấu là 
nói đến sản xuất theo hướng hữu cơ. Nếu chúng ta sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ 
thì có lẽ không phải giải cứu nữa mà là làm giàu cho người nông dân, khôi phục lại tài 
nguyên đất và cuộc sống bình an lâu dài. 

DOANH NGHIỆP PHẢI “KÉO ĐƯỢC NGƯỜI DÂN ĐI CHUNG ĐƯỜNG” 

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm cho rằng, với 
quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, cũng như tiềm năng còn rộng lớn của Sơn La, đặc biệt là phát 
triển nông nghiệp hữu cơ để xây dựng thương hiệu, hướng tới tiêu thụ, xuất khẩu. Tuy nhiên, 
người đứng đầu Tập đoàn Quế Lâm khẳng định: Điều cốt lõi trong quá trình hợp tác là thái 
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độ, tư duy của lãnh đạo địa phương nhìn nhận về nông nghiệp hữu cơ như thế nào và vấn đề 
xây dựng lòng tin lẫn nhau. 

“Vấn đề quan trọng nhất là xây dựng lòng tin. Bởi thực tế hiện nay, lòng tin giữa 
người dân với doanh nghiệp, giữa người tiêu dùng với người sản xuất đang ở mức báo động. 
Chúng ta kêu gọi, hô hào liên kết 4 nhà nhưng không hiếm khi 4 nhà lại đi 4 đường nên điều 
cốt lõi là xây dựng được lòng tin với nhau, để cùng nhau đi trên một con đường. Chính vì 
vậy, quan điểm của chúng tôi khi hợp tác với các địa phương là chỉ khi nào ý chí lãnh đạo 
tỉnh đồng hành với doanh nghiệp, đồng hành với người nông dân, đồng hành với nhà khoa 
học thì lúc ấy mới có thể hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ. Bởi vì mấu chốt của nông 
nghiệp hữu cơ là phải kéo được người dân đi chung đường với mình. Mà điều này thì cần sự 
liên kết, sự chung tay chung sức thật sự”. 
 

11. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ SƠN LA / Quang Khánh // Đại 
biểu nhân dân .- Ngày 12/10/2018.- Số 285.- Tr.1, 3. 
 

Sáng 11/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Sơn La về công tác quy hoạch tổng thể 
thành phố Sơn La. 

Báo cáo về công tác quy hoạch tổng thể thành phố Sơn La, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân thành phố Sơn La Nguyễn Thái Hưng cho biết, quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội thành phố Sơn La giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2025 đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1445. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã triển khai 
các kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm phù hợp, đúng định 
hướng của quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt. 

Theo Quyết định của Thủ tướng về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Sơn La đến năm 2020 đã xác định xây dựng thành phố Sơn La trở thành đô thị hiện đại 
mang bản sắc văn hóa các dân tộc đặc thù của tiểu vùng Tây Bắc; là một trong những trung 
tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đa ngành của tiểu vùng Tây Bắc. Thực hiện các 
quyết định trên, thành phố Sơn La đã rà soát, lập và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Đến nay, kinh tế thành phố phát triển khá, giá trị sản xuất hàng năm tăng bình quân 
12% (năm 2018 dự ước tăng 12%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng 
ngành dịch vụ chiếm 46 - 47%, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 44 - 45%, ngành nông, 
lâm nghiệp, thủy sản chiếm 9 - 10%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng qua các năm, năm 
2018 ước tính khoảng 530 tỷ đồng tăng gần 4 lần so với năm 2011. Định hướng phát triển 
các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao: Xã Chiềng Xôm phát 
triển rau, hoa; xã Chiềng Ngần phát triển cây ăn quả, chăn nuôi bò, ngựa. Thành phố Sơn La 
đã có 3/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến tháng 11/2018 sẽ có 
thêm 1 xã đạt chuẩn. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống 
các đối tượng chính sách được ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, năm 2018 còn 
1,18% theo tiêu chí mới. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; duy trì và nâng cao hiệu quả 
công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào và mối quan hệ với các đô thị trong cụm đô thị miền 
núi phía Bắc và các đô thị trong Hiệp hội Đô thị Việt Nam. 

Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đô thị, thành phố gặp những 
khó khăn, vướng mắc chủ yếu là nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng 
nông thôn mới còn hạn chế. Triển khai các dự án có liên quan đến giải phóng mặt bằng, nhất 
là các dự án trên địa bàn các phường trung tâm còn gặp nhiều khó khăn nên một số dự án 
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chậm, kéo dài. Việc triển khai các tiêu chí đô thị loại II còn nhiều khó khăn, đặc biệt là do 
đặc thù đô thị miền núi mật độ dân số thấp, chưa đáp ứng tiêu chuẩn của đô thị loại II. 

Tại cuộc làm việc, thành phố Sơn La đề nghị Trung ương quan tâm bố trí ngân sách 
để thực hiện dự án thoát lũ từ khu vực phường Chiềng Sinh về trung tâm thành phố Sơn La; 
kịp thời bố trí vốn để thực hiện dự án tuyến Quốc lộ 6. Quốc hội có ý kiến với Chính phủ, 
Bộ Xây dựng xem xét về tiêu chí mật độ dân số đối với đô thị loại II của thành phố Sơn La. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu 
dương các thành tích thành phố Sơn La đạt được. Thành phố đã phát huy được lợi thế là 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt; giữ được 
sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, giữ vững truyền thống đào 
tạo đội ngũ cán bộ trưởng thành; công tác đối thoại với dân, tiếp xúc cử tri, vận động quần 
chúng được thực hiện tốt; xây dựng nông thôn mới tiến hành nhanh với cách làm thận trọng. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, vấn đề công nhận xã nông thôn mới thành phố 
Sơn La không được nóng vội, cần làm chắc chắn. Đây là một cuộc cách mạng trong nông 
nghiệp, nông thôn và nông dân, với mục tiêu đời sống và trình độ dân trí của người dân là 
chính, sự hạnh phúc của người dân là cơ bản. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, đối với việc quy hoạch tổng thể thành phố 
Sơn La thì điều đầu tiên cần chú trọng, quan tâm là mở rộng không gian theo hướng mở rộng 
thêm trục đường 6. Đối với phương án đạt các tiêu chí đô thị loại II, Phó Chủ tịch Thường 
trực Quốc hội đề nghị, thành phố cần khảo sát xem xét kỹ lưỡng đến các yếu tố về địa chính, 
dân số, kết cấu hạ tầng; xem xét các thiết chế về kinh tế - xã hội, văn hóa và các thiết chế 
khác, quy hoạch dọc suối Nậm La và khu đô thị mới cần tính toán kỹ. Khi xác định vấn đề 
liên quan kiến trúc, độ cao nhà cần phải bảo đảm việc giữ được bản sắc văn hóa các dân tộc 
đặc thù của Sơn La. Cơ cấu kinh tế cho nhiệm kỳ tới khi được công nhận thành phố loại II 
thì bước đi này là tốt theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp. Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội cũng lưu ý, thành phố Sơn La cần quan tâm đến vấn đề môi trường, từ công trình 
thoát nước thải, cây xanh, rừng cho đến môi trường không khí, tiếng ồn cần bảo đảm đủ tiêu 
chuẩn... 
 

12. Quang Đạo. SƠN LA: CẤP NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ PHỔNG LÁI 
THUẬN CHÂU”/ Quang Đạo // Nông thôn ngày nay.- Ngày 12/10/2018.- Số 245.- Tr.10. 
 

Ngày 13/10 tới, UBND huyện Thuận Châu sẽ tổ chức Ngày hội Nông sản năm 2018 
và công bố quyết định nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phổng Lái Thuận Châu”. Sự kiện này hứa 
hẹn sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho cây chè Phổng Lái. 

Tính đến tháng 8/2018, toàn xã Phổng Lái hiện có hơn 300ha chè, trong đó diện tích 
đang cho thu hoạch là trên 250ha, năng suất bình quân đạt 9 tấn/ha. Chỉ tính riêng 8 tháng 
đầu năm nay, đã có 850 tấn chè Phổng Lái được xuất khẩu sang thị trường Đài Loan (Trung 
Quốc). 

 

13. Nguyễn Lân Hùng. VÌ SAO BÒ Ở MỘC CHÂU CHO NHIỀU SỮA? / Nguyễn Lân 
Hùng // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 12/10/2018.- Số 205.- Tr.11. 
 

Cứ tới ngày 15/10, ở Mộc Châu lại có cuộc thi “Hoa hậu bò sữa”. Năm nào tôi 
cũng bố trí lịch để lên dự với lễ hội này. Càng ngày, lễ hội càng vui! Dân tứ xứ đổ về. 
Khách du lịch từ mọi miền kéo tới, Tây có, ta có. Đồng bào các dân tộc ở quanh vùng 
kéo xuống đông nghịt. Đủ các sắc màu… 

Thật thú vị vì vùng đất này đổi thay từng ngày. Dân giàu lên trông thấy. Họ thực sự 
hạnh phúc. Những gia đình thu tới bạc tỷ trong năm không còn hiếm nữa. Cuộc sống của 
người chăn bò ở đây đã khác xa ngày xưa. Họ được tận hưởng kết quả lao động của mình 
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một cách xứng đáng nhất. Khó có nghề nào trong nông nghiệp mà người sản xuất được 
hưởng thành quả của mình cao như nuôi bò sữa ở Mộc Châu. 

Khi sinh thời, ngay trong thời điểm mà nghề nuôi bò sữa còn nhiều hạn chế, nguyên 
Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã nói với chúng tôi: “Phải khắc phục mọi thiếu sót để vực 
ngành nuôi bò sữa vươn lên. Nuôi bò sữa sẽ là ngành mang lại lợi nhuận cao nhất cho nông 
dân…”. Lời tiên tri của ông nay đã thành hiện thực. 

Bình quân mỗi hộ nuôi bò sữa ở Mộc Châu có thu nhập hàng tháng từ 40 - 45 triệu 
đồng. Nhiều gia đình còn có mức thu cao gấp 2, gấp 3 lần. Đột xuất có những nhà mỗi tháng 
thu tới 100 - 200 triệu đồng! Tôi vẫn nghĩ rằng, đó là cái mốc tuyệt vời mà bà con nông dân 
chúng ta hằng ao ước. 

Mỗi vùng đều có những thế mạnh riêng. Chúng ta cần phát huy các thế mạnh đó để 
giúp cho bà con vươn lên làm giàu. Vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kêu gọi từng 
địa phương phải triệt để tận dụng những lợi thế của mình để tổ chức sản xuất và tạo ra được 
các sản phẩm có giá trị cao. Khẩu hiệu “Mỗi miền một sản phẩm” được bà con ở khắp nơi 
hưởng ứng. Trăm hoa đua nở. Tiềm năng sinh học ở từng địa phương được khơi dậy. Đã đến 
lúc, chúng ta cần xem xét và chọn lọc cho từng vùng những hoạt động sản xuất đạt hiệu quả 
cao nhất để bà con chúng ta hướng tới. 

Nuôi bò sữa đang trở thành một nghề thịnh hành. Rất nhiều vùng đã tổ chức nuôi bò 
sữa. Suốt từ Bắc vào Nam, có rất nhiều nơi đã đưa con bò sữa thành đối tượng chăn nuôi 
chính. Hiệu quả tuy có khác nhau nhưng nhìn chung, bà con đều phấn khởi. Nhờ nuôi bò sữa 
mà cuộc sống của họ được nâng cao. Tuy nhiên, để bò sữa có thể cho ta năng suất cao nhất, 
chúng ta cần nắm vững các yêu cầu của nó. 

Trước hết là giống. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, chúng ta nghe nói về con bò 
giống Castrôm cho 50 lít sữa mỗi ngày là đã hết sức ngưỡng mộ. Nhưng nay ở Mộc Châu, 
tại các hội thi “Hoa hậu bò sữa”, người ta đã chọn ra được những con bò cho tới 60kg sữa 
mỗi ngày. Chúng đoạt danh hiệu hoa hậu trước sự thán phục của hàng trăm người tới dự lễ 
hội. Thế nhưng gần đây, con nhận giải hoa hậu đã cho một lượng sữa tới 75,6kg/ngày. Bạn 
hãy tưởng tượng xem, con bò đó sáng cho ta 25kg sữa; trưa cho ta 25kg sữa và tối tiếp tục 
cho ta 25,6kg sữa nữa! Với lượng sữa lớn như vậy thì người nuôi làm sao không giàu được. 
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu hết sức quan tâm tới việc cung cấp giống tốt cho 
các hộ chăn nuôi. Từ đàn bò gốc do các bạn Cu-ba hỗ trợ 60 năm trước đây, công ty đã chọn 
lọc tinh đực giống có các tính trạng vượt trội về năng suất và chất lượng sữa cũng như du 
nhập nhiều giống bò tốt từ các nước: Mỹ, Canađa, Israel, Nhật Bản, Australia… vào Mộc 
Châu. Giống là yếu tố hết sức quan trọng. 100% số bò sữa ở đây được theo dõi kỹ càng về 
nguồn gốc, về năng suất và chất lượng sữa. Bò ở đây luôn luôn được chọn lọc để có được 
những dòng bò có ngoại hình đẹp và khả năng cho sữa nhiều thông qua hệ phả và ghép đôi 
giao phối. 

Vấn đề thứ hai là thức ăn. Thức ăn cho bò sữa hết sức quan trọng. Ngoài việc tổ chức 
trồng các loại cỏ cho năng suất và chất lượng tốt (như cỏ VA06, cỏ mombasam, cỏ 
paspalum, cây yến mạch…), công ty còn chỉ đạo các hộ tích cực trồng ngô lai (có năng suất 
trên 60 tấn/ha) để ủ chua cho bò. Ngoài ra, công ty còn chủ động hợp tác với các địa phương 
để mỗi năm họ cung cấp cho công ty 200.000 tấn cây ngô và 15.000 tấn hạt ngô. Số ngô này 
được cấp lại cho các cơ sở nuôi bò sữa. 

Công ty cũng đã xây dựng được nhà máy TMR với công suất 150 tấn/ngày để sản 
xuất thức ăn tổng hợp dùng cho bò sữa. Đây là loại thức ăn tổng hợp tiên tiến nhất trên thế 
giới. Ngoài ra, công ty còn có một nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp công suất 8 tấn/giờ sản 
xuất ra 35.000 tấn/năm để cung ứng đủ thức ăn cho bò và kiểm soát được chất lượng. 
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Vấn đề thứ ba là việc tích cực và chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi 
bò sữa. Điển hình là việc công ty sử dụng tinh phân định giới tính với tỷ lệ phôi chửa đạt 56 
- 57% và tỷ lệ bê cái được sinh ra tới trên 87%. 

Công ty còn áp dụng các phần mềm để quản lý đàn bò, quản lý về dinh dưỡng, về sinh 
trưởng, phát triển và vấn đề vệ sinh phòng bệnh, về thức ăn v.v… 

Công ty đã chủ động nhập giống cỏ Alfalfa về để cấp cho các hộ nuôi. Loại cỏ này hỗ 
trợ đắc lực cho việc tạo sữa của đàn bò. 

Công ty cũng xây một số trại nuôi tập trung với số bò từ 500 - 1.000 con/trại theo 
công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để chủ động cung cấp giống cho các trại và đi đầu trong 
việc áp dụng các kỹ thuật tiên tiến mới. 

Vấn đề thứ tư là công tác quản lý. Làm tốt công tác quản lý thì quan hệ giữa công ty 
với các hộ sản xuất sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau. Vì vậy, trong tất cả các khâu từ tổ chức sản 
xuất đến công tác khuyến nông, kiểm tra giám sát đã được thực hiện rất chặt chẽ. Công ty 
chủ động gây quỹ bảo hiểm cho đàn bò, bảo hiểm giá sữa và đảm bảo trong bất cứ hoàn cảnh 
nào cũng thu mua hết sữa cho bà con. (Trong lúc ở một số công ty khác, khi gặp khó khăn là 
công ty ngừng thu mua sữa. Dân phải đổ sữa ra đường…). Ngoài ra công ty còn cho các hộ 
vay vốn để đầu tư thêm con giống, mở rộng trang trại, mua thêm dụng cụ, máy móc và dự 
trữ thức ăn cho bò. Nhiều gia đình còn đầu tư để nâng cấp hạ tầng như điện, nước, đường 
giao thông vào tận cơ sở và nhiều nhà đã mua cả ô tô để tiện cho việc vận chuyển phục vụ 
chăn nuôi. Những thay đổi này diễn ra từng ngày ở Mộc Châu. Đàn bò ở đây đã được công 
nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP ngay từ 2013. 

Điều cuối cùng, mà không phải ở đâu muốn mà cũng có được, đó là thời tiết. Trời ban 
cho Mộc Châu một tiểu vùng khí hậu tuyệt vời. Nó rất thích hợp với đàn bò sữa hiện nay. 
Cây cối trên này cũng mọc rất tốt. Cỏ cao tới  2 - 3m. Ngô lên cũng không kém. Cây gì ở đây 
cũng xanh mơn mởn. 

Có giống tốt, khí hậu tốt, thức ăn tốt và kỹ thuật chăn nuôi tốt thì làm sao đàn bò ở 
đây không cho sữa nhiều và sữa tốt. Việc gì phải đi mua sữa bột về pha trộn như một số công 
ty đã làm. Tôi luôn đánh giá sữa Mộc Châu là sữa an toàn và ngon nhất. Hàng ngày tôi chỉ 
dùng duy nhất có sữa Mộc Châu. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phải chăng đây là một mẫu mực để mọi nơi 
học tập. Cứ nhìn bộ mặt và cơ ngơi của những người chăn nuôi bò sữa ở đây thì chúng ta đã 
đủ để đánh giá việc làm ăn của họ. Tôi nghĩ, đó là mô hình của chủ nghĩa xã hội hiện đại. 

Ai muốn biết rõ hơn, xin tới 15/10 hãy lên thăm Mộc Châu và dự luôn lễ hội thi “Hoa 
hậu bò sữa” ở đây. Người Mộc Châu hiếu khách lắm, xin đừng ngại ngùng… 

“Tôi vẫn nhớ câu nói của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty 
Trần Công Chiến. Anh tâm sự: “Công ty muốn lớn mạnh thì bà con chăn nuôi với công ty 
phải luôn làm ăn tốt. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, quyền lợi của bà con phải được 
đặt lên trên hết. Do đó, mọi vấn đề cần hỗ trợ để bà con chăn nuôi tốt chúng tôi đều đảm 
nhận cả. Vì vậy, giữa công ty và bà con đã có quan hệ như người nhà. Chúng tôi luôn cùng 
nhau đi lên…”. Có lẽ, đó là chân lý để thành công. 
 

14. Chu Khôi. CHÈO LÁI ĐƯA MỘC CHÂU VƯƠN LÊN: ÔNG TRẦN CÔNG CHIẾN ĐẶT 
NỀN MÓNG CHO NGÀNH BÒ SỮA VIỆT NAM / Chu Khôi // Thời báo kinh tế Việt 
Nam.- Ngày 12-13/10/2018.- Số 245+246.- Tr.23. 
 

Năm 2018 kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nông trường Mộc Châu cũng là dấu 
mốc chặng đường gian nan của ngành bò sữa của Việt Nam, bởi đây là nơi đầu tiên 
chăn nuôi bò sữa ở nước ta. Đằng sau gần 600 nông dân giàu có nhờ chăn nuôi bò sữa ở 
Mộc Châu ngày nay là ông Trần Công Chiến người đã suốt 30 năm qua chèo lái đưa 
Mộc Châu Milk vượt qua sóng gió đi lên. 
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Cho dù hiện nay, Sơn La không phải là địa phương có đàn bò lớn nhất cả nước và 
Mộc Châu Milk cũng không phải doanh nghiệp có sản lượng sữa lớn nhất, nhưng Mộc Châu 
và Mộc châu Milk chính là nơi đặt nền móng cho ngành bò sữa Việt Nam. Mộc Châu được 
thiên nhiên ưu đãi điều kiện thổ nhưỡng tuyệt vời để phát triển chăn nuôi bò sữa. Với cao 
nguyên rộng lớn độ cao trên 1.050m, khí hậu mát mẻ quanh năm, Mộc Châu được ví như 
một cỗ máy điều hòa khổng lồ. Đất đai Mộc Châu rất màu mỡ, trồng cây gì cũng xanh tốt. 

BÒ SỮA MỘC CHÂU QUA BAO KHÚC THĂNG TRẦM 

Cách đây 60 năm, những chiến sỹ của Sư đoàn 25, sau khi chiến đấu ở Lào về được tổ 
chức thành lập Nông trường Mộc Châu vào ngày 8/4/1958. Ban đầu là nông trường quân 
đội, đến năm 1961 mới làm lễ hạ sao để thành nông trường quốc doanh, trực thuộc Bộ Nông 
trường quản lý. Vật nuôi đầu tiên ở đây là giống bò lai Sin, nhỏ bé, cho năng suất sữa chỉ 4 
lít mỗi ngày. 

Ngày 16/9/1973, Chủ tịch Cu Ba Phiđen Caxtơrô đến Việt Nam, thăm chiến trường 
Quảng Trị. Phiđen quyết định giúp Việt Nam 5 công trình, dự án: Trại gà giống Tam Đảo, 
Trang trại bò ở Mộc Châu, Trung tâm tinh đông viên Monkada ở Ba Vì, Bệnh viện Đồng 
Hới và xây dựng tuyến đường từ Xuân Mai đi Sơn Tây. Nông trường Mộc Châu được Cu Ba 
giúp cho 884 con bò sữa giống. Với chức năng là nơi nuôi giữ giống bò sữa ông bà, bố mẹ, 
thời kỳ đầu, Nông trường Mộc Châu đã nhân đàn, cung cấp khoảng 5.000 con bò giống cho 
các địa phương trên cả nước. Khi thực hiện Chương trình phát triển những vùng kinh tế mới, 
Nhà nước đã điều một số lượng bò của Mộc Châu, cùng với một số cán bộ đi phát triển vùng 
kinh tế mới Đức Trọng (Lâm Đồng). 

Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Mộc Châu Milk kể lại, thời kỳ bao 
cấp, nông trường sản xuất theo chỉ đạo của Bộ Nông trường. Toàn bộ sản phẩm sữa, thịt thu 
hoạch được vận chuyển về giao nộp hết cho Nhà nước. Cán bộ, công nhân nông trường được 
Nhà nước trả lương. Họ cũng được mua lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm theo 
tem phiếu và cũng nghèo đói với tình trạng chung thời ấy, không ai có tiền tích lũy. “Đến 
những năm 1987 - 1988, cơ chế bao cấp được xóa bỏ, nông trường phải tự tìm đầu ra tiêu thụ 
sản phẩm. Tôi được tiếp quản là Giám đốc Nông trường Mộc Châu từ lúc khó khăn nhất ấy. 
Sản phẩm không tiêu thụ được hết, chỉ có cách đưa về Hà Nội bán cho Công ty sữa Việt 
Nam với giá rẻ. Nông trường đứng trước nguy cơ bị “diệt vong”, cũng là hậu quả của cơ chế 
sản xuất tập thể. Công nhân đi cắt cỏ, được 10kg thì họ báo lên 15kg. Tiêu tốn thức ăn cho 
bò cao, giá thành cao, cuối cùng con bò chịu hết. Lúc đó, bò không có thức ăn, người cũng 
không có lương thực. Chỉ trong một năm, chúng tôi phải giết thịt 600 con bò. Từ 1.800 con 
xuống chỉ còn 1.200 con”, ông Chiến nhớ lại. 

CƠ CHẾ KHOÁN MỞ RA LỐI THOÁT 

Ông Chiến tâm sự: “Công nhân đói, nông trường ngày càng lụn bại. Phải nghĩ kế sách 
để cứu nông trường, cứu công nhân. Chúng tôi nghĩ ra mô hình khoán, từ cán bộ đến công 
nhân, giao cho mỗi người 3 - 10 con bò cùng với đất trồng cỏ. Ban lãnh đạo nông trường lo 
khâu thu mua và tiêu thụ sản phẩm sữa. Thuở ấy, đất của chúng tôi còn rộng, tới 1.800ha, 
nên diện tích đất trồng cỏ chia kèm cho mỗi đầu bò lên tới 4.500m2”. 

Giao khoán bò cho công nhân, nhưng phát triển chăn nuôi vẫn gian nan. Tiền thu mua 
mỗi kg sữa chỉ bằng giá 1 chai Lavie, bằng 1,2kg ngô hạt. Người nuôi bò lỗ nặng, bởi chi phí 
thức ăn cho bò cao hơn tiền bán sữa. Nhưng, công nhân vẫn thích cơ chế khoán, bởi với diện 
tích đất canh tác được chia theo đầu bò rất rộng, họ chỉ dành một phần nhỏ để trồng cỏ, phần 
diện tích lớn hơn họ trồng ngô, sắn, lúa... đủ lương thực đảm bảo cuộc sống. Lúc ấy, công 
nhân coi chăn nuôi bò chỉ là phụ. Nhưng sữa được nông trường thu mua phải vận chuyển về 
Hà Nội bán nguyên liệu cho nhà máy sữa của Vinamilk. Giá bán sữa thấp, nên nông trường 
không thể trả tiền cao cho người nuôi bò. Ông Chiến và ban lãnh đạo nông trường nhận ra 
nguyên nhân khiến chăn nuôi bò ở Mộc Châu khó phát triển là do chưa có nhà máy chế biến. 
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Với chức vụ giám đốc nông trường, ông liều viết dự án, xin vay vốn từ Quỹ hỗ trợ 
phát triển dự án 27 tỷ đồng và huy động tiền từ cán bộ đến công nhân nông trường được 3 tỷ 
đồng, vay thêm một số nguồn khác, cả thảy được 37 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng nhà máy 
sữa tiệt trùng. Đó là vào năm 2003. “Chúng tôi lắp đặt dây chuyền chế biến sữa của Tetra 
Pak từ Thụy Điển, với công suất ban đầu 3 tấn sữa tiệt trùng/giờ, cùng với máy rót thế hệ cũ 
công suất 7.500 hộp/giờ. Tôi hỏi họ có thiết bị nào nhỏ hơn thì lắp, nhưng họ nói không còn 
thiết bị nào nhỏ hơn nữa. Nhờ có nhà máy chế biến sữa, chúng tôi chủ động được khâu tiêu 
thụ, không còn phải chở sữa tươi nguyên liệu về Hà Nội bán giá rẻ cho Vinamilk nữa”, ông 
Chiến cho biết. 

LÀM GIÀU TỪ CHĂN NUÔI BÒ SỮA 

Từ khi có nhà máy chế biến, Mộc Châu Milk thu mua sữa của người chăn nuôi bò với 
giá cao. Đạt lợi nhuận lớn, các hộ chăn nuôi ngày càng tích lũy được nhiều vốn, họ rất phấn 
khởi, liên tục tăng đàn mở rộng sản xuất. Hiện có 566 hộ chăn nuôi bò sữa liên kết với Mộc 
Châu Milk, với tổng đàn 25.000 con, quy mô bình quân mỗi hộ nuôi 45 con bò. Quy mô này 
đã ngang bằng với Hàn Quốc (hiện ở Hàn Quốc 45 con, Nhật Bản 80 con). Trong đó, hơn 
một nửa số hộ đạt lợi nhuận mỗi năm từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng. Nhiều hộ đã đầu tư cơ 
giới hóa, hiện đại hóa chăn nuôi với nhiều máy móc, trang thiết bị, giúp làm giảm công lao 
động. 

“Tôi vẫn khuyên nông dân, nếu quy mô dưới 10 con thì không nên chăn nuôi. Phải 
chăn nuôi quy mô lớn mới đạt lợi nhuận cao, có điều kiện cơ giới hóa, tự động hóa, hiện đại 
hóa chăn nuôi. Chăn nuôi bò sữa không thể từng hộ tự “bơi”, mà phải có bàn tay của doanh 
nghiệp. Bởi vì, rất nhiều khâu, từng hộ nông dân không thể làm được, mà phải do doanh 
nghiệp đảm nhiệm”, ông Chiến cho biết. Trong mối liên kết với nông dân, Mộc Châu Milk 
đảm nhiệm các khâu: Giống, cung cấp thức ăn tinh, phòng dịch bệnh, tư vấn và giám sát kỹ 
thuật, tiêu thụ sản phẩm. 

Trong thụ tinh nhân tạo, nông dân không thể biết chọn con giống như thế nào, chọn 
tính trạng ra làm sao. Trước đây chọn con đực giống, cứ phải là sản lượng sữa cao. Nhưng 
giờ không chỉ quan tâm sản lượng sữa cao, mà phải chọn tính năng sản xuất cho sữa có tỷ lệ 
đạm cao, tỷ lệ mỡ sữa cao, tỷ lệ vật chất khô cao. Doanh nghiệp hỗ trợ người chăn nuôi 
nhiều công trình hạ tầng như: Đường điện, nước, đường đi. “Đặc biệt, doanh nghiệp phải có 
hợp đồng thu mua hết sản phẩm cho họ với giá ổn định. Người chăn nuôi bò ở Mộc Châu, 
sản xuất ra lượng sữa bao nhiêu đều được Mộc Châu Milk thu mua hết, nên họ rất yên tâm 
đầu tư. Tôi đang cam kết với nông dân là sẽ không có quota, không khống chế sản lượng 
sữa, nhưng chất lượng sữa các hộ phải đảm bảo cho tốt. Chúng tôi đưa ra quy trình chăn nuôi 
với tiêu chuẩn cao hơn VietGap rất nhiều”, ông Chiến chia sẻ. 

TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO CHẾ BIẾN 

Năm 2005, Mộc Châu Milk là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên của ngành chăn nuôi 
đi tiên phong triển khai cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. 
Lúc ấy, doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh, nhưng lại làm nhiệm vụ công ích nhân giống 
quốc gia, nên Nhà nước giữ 51% cổ phần; cán bộ công nhân viên và người lao động mua 
49% cổ phần. 

Từ năm 2016, thực hiện chính sách thoái hết vốn Nhà nước ra khỏi những doanh 
nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, Mộc Châu Milk cũng nằm trong  số đó. GTNfoods 
đã mua toàn bộ cổ phần từ Nhà nước. Ông Chiến cho biết: “Hiện tại, GTNfoods nắm cổ 
phần chi phối ở Mộc Châu Milk, nhưng họ vẫn chưa đưa người của họ đến làm lãnh đạo tại 
đây. Mặc dù năm nay là năm thứ ba, song họ vẫn để cho chúng tôi tự quyết định các phương 
hướng sản xuất, tự đưa ra những chính sách của công ty. Tôi là Chủ tịch hội đồng quản trị, 
nhưng không giữ cổ phần chi phối, tức là tôi chỉ làm thuê thôi. Việc họ tin tưởng, càng tăng 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 21 năm 2018 26

thêm động lực cho tôi chèo lái con thuyền đưa Mộc Châu Milk tiếp tục tiến lên, với rất nhiều 
mục tiêu ở phía trước”. 

Hiện mỗi năm, Mộc Châu Milk nộp thuế cho Nhà nước 170 tỷ đồng, ở Sơn La, chỉ 
đứng sau thủy điện. Mặc dù Mộc Châu Milk giờ đây đã lớn mạnh, nhưng ông Chiến khiêm 
tốn bày tỏ: “Tôi cũng chưa phải thành công mấy đâu. Tôi rất khâm phục bà Mai Kiều Liên 
lãnh đạo Vinamilk, bà Thái Hương lãnh đạo TH Trumilk. Họ đã quản trị doanh nghiệp tốt, 
đưa ngành sữa đi lên, thậm chí còn xuất khẩu được sản phẩm sữa. Đó là những hình mẫu 
quản trị doanh nghiệp, mà chúng tôi đã và sẽ học tập”. 

Nói về những dự định thời gian tới, ông Chiến cho biết: “Chúng tôi sẽ xây dựng thêm 
nhà máy chế biến sữa, bởi nhà máy hiện tại đã hoạt động hết công suất. Mục tiêu của Mộc 
Châu Milk là phải đưa tiến bộ kỹ thuật vào để tăng năng suất và sản lượng, mỗi con bò tăng 
sẽ thêm 500kg sữa cho 1 chu kỳ 305 ngày, so với bình quân 8.500kg sữa/chu kỳ hiện nay. 
Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ chọn những giống cỏ, giống cây thức ăn có năng suất cao 
và hàm lượng dinh dưỡng cao. Chủ trương sẽ giảm bớt tỷ lệ cỏ voi và cỏ VA06, vì những 
giống cỏ này chỉ giải quyết về khối lượng thức ăn, hàm lượng dinh dưỡng không cao. 
Nguyên tắc của Mộc Châu Milk là làm ra sản lượng sữa tươi tốt, đưa hàm lượng mỡ sữa từ 
3,75% lên 3,9%; tỷ lệ đạm từ 2,95% lên 3,15%. ' 

Khâu chế biến sản phẩm cũng phải đa dạng thêm mẫu mã, chủng loại. Bây giờ đối 
tượng tiêu dùng sữa không chỉ là trẻ em, mà cả phụ nữ, cụ già, người trung niên. Vì vậy, 
phải có những sản phẩm phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng. Cùng với đó, phải bắt 
kịp xu hướng tiêu dùng, sẽ trộn sữa với nhiều loại trái cây, trộn sữa tươi với trà, bổ sung 
dưỡng chất, vi chất vào sữa... Hiện Mộc Châu Milk có 40 loại sản phẩm sữa, mục tiêu đưa 
lên 100 loại sản phẩm. 
 

15. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG THỊ SÁT TÌNH HÌNH SẠT LỞ TẠI QUỐC LỘ 6 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 13/10/2018.- Số 286.- Tr.1, 2. 
 

Ngày 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã đi thị sát tình hình sạt lở tại Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội về tình hình sạt lở do ảnh hưởng 
mưa bão vừa qua, đại diện Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, thời gian qua do 
liên tiếp chịu ảnh hưởng những đợt mưa lớn kéo dài và nhất là hai cơn bão số 3 và số 4 đã 
khiến Quốc lộ 6 - con đường huyết mạch nối từ Hà Nội với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và 
Điện Biên - sạt lở, sụt trượt mái ta luy âm khiến đoạn đường bị đứt gãy, hư hỏng công trình 
gây ách tắc giao thông nhiều vị trí. Theo thống kê có 39 điểm sạt lở trên toàn tuyến Quốc lộ 
6, một số nơi tình trạng sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, nhất là km253 + 900 trên địa bàn xã 
Chiềng Đông và km230 + 360 trên địa bàn xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu là hai nơi bị sạt 
lở nghiêm trọng nhất. Tổng thiệt hại do mưa lũ từ đầu năm đến ngày 30/9 ước tính hơn 687 
tỷ đồng. 

Ngay sau khi mưa lũ gây sạt lở, làm ách tắc giao thông, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh 
Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khôi phục bảo đảm giao thông tạm thời, không để 
ách tắc kéo dài. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đoạn trên Quốc lộ 6 bị sạt lở, đứt gãy nghiêm 
trọng cần nhanh chóng được sửa chữa, khắc phục để bảo đảm an toàn cho người tham gia 
giao thông qua đây. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương Sở Giao thông - Vận 
tải và các đơn vị chức năng của Sơn La đã triển khai các phương án di dân kịp thời trước khi 
xảy ra sạt lở nên không có thiệt hại về người. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, thời 
gian tới Sở Giao thông - Vận tải và các ngành chức năng cần khẩn trương khắc phục, sửa 
chữa mặt đường không để tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng hơn. Đồng thời, có các biện 
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pháp, biển báo hiệu, cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông qua 
các đoạn nguy hiểm. 

+ Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử Bác Hồ, thuộc huyện Yên Châu. 

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương 
thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, giữ gìn và phát huy giá trị 
của các khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tham quan khu vực khuôn viên của 
khu di tích; nghe giới thiệu truyền thống hào hùng của nhân dân các dân tộc huyện Yên 
Châu, như câu chuyện Bác Hồ về thăm và thổi khèn bè của dân tộc Thái Yên Châu; câu 
chuyện về những cô gái Thái Yên Châu dũng cảm, kiên cường bắn rơi máy bay Mỹ; nét văn 
hóa vòng xòe hoa của đồng bào dân tộc Thái... 

Nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân huyện Yên Châu, Phó Chủ tịch Thường 
trực Quốc hội mong muốn, Yên Châu tiếp tục quan tâm từng bước nâng cao đời sống cho 
cán bộ và nhân dân trong huyện; duy trì và phát huy những truyền thống, nét văn hóa đặc sắc 
của huyện Yên Châu nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung, phục vụ tốt việc phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 

16. Nguyên Bình. CỦNG CỐ NỀN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH TRÊN 
BIÊN GIỚI SƠN LA / Nguyên Bình // An ninh biên giới.- Ngày 14/10/2018.- Số 41.- 
Tr.2. 
 

Để tăng cường đấu tranh tội phạm ma túy, nhất là tội phạm ma túy có vũ trang tại địa 
bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội 
Biên phòng đã tăng cường gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ, 30 chó nghiệp vụ luân phiên làm 
nhiệm vụ tuần tra biên giới và làm công tác dân vận, đấu tranh phòng, chống các loại tội 
phạm, trong đó có tội phạm ma túy có vũ trang. Đặc biệt các công trình, dự án của bộ đội 
biên phòng giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn 
mới ở 4 xã biên giới đã góp phần vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an 
ninh biên giới, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh. 
 

17. Mai Chiến. GIỐNG LÚA LAI 3 DÒNG LY 2099 “GHI ĐIỂM” TRÊN SƠN LA / 
Mai Chiến // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/10/2018.- Số 206.- Tr.10. 
 

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Yên Bái phối hợp với Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Hạt giống Việt (Vietseed) vừa tổ chức hội thảo đầu bờ, đánh giá sản xuất 
giống lúa lai 3 dòng LY 2099 tại xã Huy Thượng (huyện Phù Yên, Sơn La). 

Vừa đặt chân xuống khu vực hội thảo, đại diện Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi 
Yên Bái mở nắp nồi cơm điện, xới cơm mời bà con ăn thử tại ruộng. Ai cũng gật đầu khen 
cơm mềm, dẻo, có mùi thơm, vị đậm. 

Chỉ tay vào ruộng lúa chín vàng đồng sắp đến ngày thu hoạch, ông Đinh Văn Long 
(bản Kíu 1, xã Huy Thượng) cười tươi và nói: “Gia đình tôi trồng 2.000m2 giống lúa lai 3 
dòng LY 2099. So với các giống khác, giống LY 2099 đẻ nhánh khỏe. Cấy chỉ 1 - 2 dảnh 
mạ/khóm, vậy mà sau 3 tháng theo dõi, tôi đếm đã lên đến 25 - 30 bông lúa/khóm. Có khóm 
lên tới gần 40 bông”. 

Ông Long đánh giá, giống LY 2099 sinh trưởng ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, ít 
dịch bệnh hơn so với các giống lúa khác mà gia đình ông đã từng sản xuất. Ngoài ra, giống 
này thích ứng rất tốt với vùng đất nơi đây, cứng cây và khỏe bông... 
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Cầm bông lúa trên tay, bà Bạc Thị Ẻm (bản Kíu 2, xã Huy Thượng) khoe: “Vụ này, 
gia đình tôi chắc chắn thắng to. Tôi vừa đếm, một bông lúa có đến gần 300 hạt, cao hơn so 
với giống khác”. 

Bà Ẻm phân tích, với mảnh ruộng 500m2 của gia đình, nếu trồng giống BC15, mỗi vụ 
gia đình bà chỉ thu về 2,7 - 2,9 tạ thóc. Nhưng nếu trồng giống LY 2099, thì chắc chắn thu 
về hơn 3 tạ. 

Ngoài ưu điểm cho năng suất cao, chất lượng tốt…, giá bán thương phẩm thóc LY 
2099 còn cao hơn so với Nhị ưu 838 từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Do đó, bà Ẻm và người dân 
nơi đây rất “ưa chuộng” giống này. Các vụ tiếp theo, bà vẫn tiếp tục cấy giống LY 2099 để 
nâng cao thu nhập gia đình. 

Theo các chủ đại lý buôn bán thóc giống hoạt động trên địa bàn huyện Phù Yên, giống 
LY 2099 đang “ghi điểm” với bà con nông dân nơi đây. Bởi, những ưu điểm nổi trội, chi phí 
đầu vào thấp. 

Anh Nguyễn Việt Trì, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Trì (thị trấn Phù Yên) 
bộc bạch, vụ xuân 2018, khi mới đưa giống LY 2099 về cửa hàng để giới thiệu, quảng bá, 
anh chỉ bán được 2 - 3 tạ vì nhiều người chưa biết đến giống lúa này. Tuy nhiên, sau khi cấy 
thử giống LY 2099 ở vụ xuân, bà con nhận thấy giống này cho năng suất cao, cơm dẻo, vị 
đậm nên khi mới chuẩn bị bước vào vụ mùa, nhiều người đã đến cửa hàng anh để “đặt hàng” 
trước. 

“Vụ mùa 2018, cửa hàng bán được hơn 1 tấn thóc giống LY 2099, chắc chắn những 
vụ sau số lượng người mua giống này sẽ tăng lên. Đây là giống lúa lai cho năng suất cao, 
chất lượng thơm ngon nên bà con nơi đây đang có hướng chuyển sang trồng giống này. Bên 
cạnh đó, xét về giá bán thương phẩm, gạo LY 2099 hiện đang được bán với giá 19.000 - 
20.000 đồng/kg, cao hơn các loại gạo khác”, anh Trì thổ lộ… 
 

18. Thanh Hà. GIẢI THỂ DỤC DƯỠNG SINH, CỜ TƯỚNG, VĂN NGHỆ NGƯỜI CAO TUỔI 

HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: HỘI TỤ VÀ LAN TỎA TINH THẦN VĂN NGHỆ, 
THỂ THAO / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 16/10/2018.- Số 165.- Tr.8-9. 
 

Hơn 500 vận động viên, diễn viên tham gia. Hàng nghìn người dân đến xem, cổ 
vũ. Cụ già trên 80 tuổi đề nghị được công diễn với cây đàn măng-đô-lin. Hầu hết người 
cao tuổi làm kinh tế giỏi đều ủng hộ vật chất, tinh thần. Đêm tổng kết trao giải, đông 
đảo hội viên người cao tuổi, nhân dân đến xem cổ vũ chật kín hội trường nhà văn hóa 
trung tâm... 

Suốt ba ngày thi đấu sôi nổi, Giải thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, văn nghệ người cao 
tuổi huyện Mộc Châu với tinh thần giao lưu học hỏi, vui khỏe, đoàn kết đã thành công tốt 
đẹp; để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong cộng đồng. 

QUY MÔ 

Đây là lần đầu tiên UBND huyện tổ chức quy mô, là một trong chuỗi hoạt động chào 
mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), hưởng ứng “Tháng hành động vì Người cao tuổi 
Việt Nam” năm 2018; đồng thời động viên, khuyến khích người cao tuổi “sống vui, sống 
khỏe”, lựa chọn cho mình bộ môn thích hợp để tập luyện, nâng cao sức khỏe, tinh thần, nêu 
gương sáng về tinh thần tập luyện thể dục thể thao và hoạt động văn hóa văn nghệ cho thế hệ 
trẻ noi theo. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Những năm qua, Thường 
trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, cá 
nhân luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi. Phong trào tập luyện 
thể dục dưỡng sinh cờ tướng, văn nghệ phát triển sâu rộng. Nhiều người cao tuổi thường 
xuyên tập luyện dưỡng sinh đã nâng cao sức khỏe, hạn chế bệnh tật, tạo khí huyết lưu thông, 
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tinh thần sảng khoái. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự ấm áp, vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc 
của nhiều gia đình. 

Phát biểu tổng kết giải, ông Nguyễn Đức Nguyên, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, 
Trưởng ban Giám khảo nhận xét: Các đoàn về tham dự hội thi với nhiều phần thi sôi động, 
hấp dẫn gây được cảm tình sâu sắc với khán giả. Trong số 24 đoàn tham gia, thị trấn Nông 
trường có 7 đoàn, thị trấn Mộc Châu 6 đoàn, còn lại 11 đoàn các xã. Hội thi nhận được sự 
ủng hộ về vật chất, tinh thần của 48 tổ chức, cá nhân, trong đó nhiều doanh nghiệp, nhiều 
người cao tuổi làm kinh tế giỏi. 

Để giúp Ban tổ chức triển khai thành công, ngay từ tháng 6, Hội Người cao tuổi 
huyện đã tham mưu ban hành các văn bản gồm kế hoạch, quy chế, hướng dẫn chỉ đạo tổ 
chức hội thi từ huyện đến cơ sở. Chuẩn bị chu đáo từ điều kiện vật chất, trang trí khánh tiết, 
thiết bị âm thanh ánh sáng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, địa điểm tổ chức hội thi, kinh 
phí… Các đoàn khắc phục khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính 
quyền, các nhà tài trợ, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, lực lượng diễn viên, tổ chức luyện tập. 

ẤN TƯỢNG 

Thật không gì ấn tượng hơn khi chứng kiến các cụ ông cụ bà mái tóc bạc phơ vẫn 
hăng say trình diễn các bài tập dưỡng sinh, đăm chiêu trên bàn cờ tướng và hào hứng tham 
gia biểu diễn văn nghệ, thu hút sự theo dõi, cổ vũ nồng nhiệt của người xem. Nhiều người 
cao tuổi  đã 70, 80 vẫn chất giọng khỏe khoắn, mượt mà; múa uyển chuyển; động tác dưỡng 
sinh dứt khoát, mạnh mẽ. Nhiều đội dày công nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo trong hình thức 
thể hiện, đầu tư về trang phục đạo cụ, đã làm cho hội thi thực sự sôi động và tươi vui. 

Đại diện người cao tuổi tiểu khu 2, thị trấn Mộc Châu, Chi hội trưởng Phạm Văn Quế 
cho biết: “Câu lạc bộ Văn thể sinh hoạt sôi nổi lắm. Hội viên tự nguyện đóng góp kinh phí 
hoạt động, được thăm hỏi ốm đau và tặng quà nhân dịp lễ tết”. Là hội viên tiểu khu tham gia 
giải, bà Hoàng Thị Oán, không giấu nổi hào hứng: “Sáng nào chúng tôi cũng tập dưỡng sinh, 
tối thì tập văn nghệ. Câu lạc bộ của tôi vừa tham gia hội thi bóng chuyền hơi người cao tuổi 
thị trấn, đội nam đoạt giải Nhất, nữ đoạt giải Ba”. 

Đến từ Chi hội Người cao tuổi bản Ôn, thị trấn Nông trường, hai bà Nguyễn Thị Lan, 
Đặng Thị Thu, cùng 60 tuổi phấn khởi cảm ơn nhà tài trợ đã ủng hộ người cao tuổi để đẩy 
mạnh phong trào ở cơ sở. Bà Lan bảo: “Từ khi tham gia Câu lạc bộ Văn thể, hội viên đều 
vui, khỏe, đẹp ra. Đã 5 năm, ngày nào chúng tôi cũng đến nhà văn hóa tập luyện. Đặc biệt, 
nhiều cặp vợ chồng thu xếp việc gia đình, con cháu để cùng sinh hoạt câu lạc bộ, trở thành 
hạt nhân phong trào. Lần này, có đến 3 cặp vợ chồng cùng tham gia”. 

Đã 83 tuổi mà cụ Bá Thị Thành, ở tiểu khu 7, thị trấn Mộc Châu không bỏ theo dõi 
trận nào. Cụ cổ vũ cho tất cả các đội và mong muốn giải được tổ chức hằng năm, tạo sân 
chơi bổ ích cho người cao tuổi. 

Tại Hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 12 giải Khuyến khích 
toàn đoàn; 2 giải người cao tuổi nhất nam, nữ; 30 giải cặp vợ chồng cùng tham gia hội thi và 
hàng chục giải cho các nội dung văn nghệ, dưỡng sinh, cờ tướng. Đồng thời trao giấy chứng 
nhận vinh danh những tấm lòng vàng đã ủng hộ vật chất, góp phần quan trọng làm nên thành 
công của giải. Bà Nguyễn Thị Tiện, Phó trưởng ban Thường trực Ban đại diện Hội Người 
cao tuổi huyện xúc động: “Đây thực sự là nơi hội tụ và lan tỏa tinh thần văn nghệ, thể thao; 
đồng thời thể hiện những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng vàng và trách nhiệm của các 
cấp, các ngành, các doanh nghiệp với lớp người cao tuổi”.  
 

19. Ngọc Mai. TRỒNG XEN CANH TRÊN ĐẤT NƯƠNG, THU NHẬP KHÁ / Ngọc 
Mai // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/10/2018.- Số 250.- Tr.11. 
 

Chị Lò Thị Dưng - người dân tộc Thái, ở bản Quỳnh Thuận (xã Chiềng Pha, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn trồng nhiều loại cây trên cùng mảnh 
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đất nương của mình: Cà phê, thanh long, cam, bưởi, chanh leo, sa nhân... mỗi loại cây 
ở một khu riêng. Cách làm này giúp gia đình chị thu hơn 300 triệu đồng mỗi năm. 

Giữa tháng 10, trong tiết trời se lạnh, chúng tôi đến thăm gia đình chị Lò Thị Dưng - 
người phụ nữ nức tiếng về sự đảm đang, chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình. Nhà chị 
Dưng là ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái, xung quanh nhà cây cối xum xuê, vườn 
cà phê, thanh long, cam, bưởi... xanh mướt phủ kín khắp triền đồi. Trong nhà đầy đủ đồ đạc 
tiện nghi, là thành quả sau những tháng ngày bới đất, lật cỏ, trồng cây ăn quả của gia đình 
chị Dưng. 

Kể về ngày tháng lập nghiệp trên vùng đất mới, chị Dưng cho hay: Năm 2007, gia 
đình chị cùng 29 hộ dân bản Nghe Tỏng của xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, chuyển 
về tái định cư tại bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu để nhường đất xây 
dựng công trình Thủy điện Sơn La. Những ngày đầu chuyển về vùng đất mới, cũng như các 
gia đình khác thuộc diện tái định cư, gia đình chị gặp nhiều khó khăn do chưa quen với môi 
trường và khí hậu, thời tiết, đặc biệt là cách thức canh tác mới, bởi trước đây ở quê cũ chủ 
yếu là trồng lúa nước. 

Với diện tích đất được giao hơn 4ha, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền 
địa phương và người dân sở tại, gia đình chị Dưng sớm ổn định sản xuất. Với tính cần cù, 
chị Dưng và gia đình không ngại khó, ngại khổ, tập trung phát triển diện tích đất sản xuất 
được giao, chia thành nhiều khoảnh vườn nhỏ, mỗi mảnh rộng chừng 2.000 - 3.000m2. 

Trên mỗi mảnh nương chị Dưng trồng một loại cây, gồm cà phê, thanh long, cam, 
bưởi, chanh leo, sa nhân... Chỉ sau 1 - 3 năm, loại cây nào cũng cho thu hoạch, năm nào gia 
đình chị cũng thu hơn 300 triệu đồng. 

“Sau khi tiếp nhận diện tích cây cà phê, nhờ thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc, cây 
phát triển tốt cho thu hoạch khoảng 8 tấn quả/ha, thấy lợi ích của cây cà phê, tôi mở rộng lên 
gần 2ha, trồng xen với đào Pháp và mận tam hoa. Diện tích còn lại, gia đình tôi không trồng 
ngô hay lúa nương mà cải tạo để trồng cây cam, bưởi, thanh long và chanh leo, diện tích 
nương ở khu vực đồi đá thì trồng cây sa nhân” - chị Dưng nói. 

Để có vốn, gia đình chị vay Ngân hàng Chính sách xã hội gần 100 triệu đồng, đầu tư 
mua trang thiết bị, lắp đặt hệ thống tưới ẩm tự động. Sau những tháng ngày đổ mồ hôi, sôi 
nước mắt; khu đồi đá trọc lốc, nắng cháy ngày nào, giờ đã trở thành khu vườn xum xuê cây 
trái, xanh tốt. Mùa nào nhà chị Dưng cũng có sản phẩm để bán, thu nhập hàng năm trên 300 
triệu đồng. 

“Có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực gia đình là sự giúp đỡ của 
chính quyền và bà con địa phương, tạo điều kiện cho tôi tham quan học tập các mô hình làm 
kinh tế giỏi ở các địa phương”. Chị Lò Thị Dưng. 

 




	Page 1
	Page 1
	Page 1

