




Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 22 năm 2018 1

01. Duy Quang. KHÔNG ĐỂ HUYẾT MẠCH GIAO THÔNG NGỪNG CHẢY / Duy 
Quang // Quân khu 2.- Kỳ 3.- Tháng 10/2018.- Số 1013.- Tr.4. 
 

Trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (thuộc địa phận xã Cò Nòi, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là nơi giao điểm đường 13 từ căn cứ địa Việt Bắc sang và 
đường 41 (nay là Quốc lộ 6) từ các tỉnh đồng bằng lên, mọi hoạt động chi viện lực lượng, 
vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm cho mặt trận đều phải qua đây. Do đó, địch đã 
huy động tối đa lực lượng không quân, bom đạn hòng chặt đứt “yết hầu” tuyến cung cấp hậu 
cần cho chiến trường Điện Biên Phủ. 

Cuộc chiến đấu trên mặt trận tiếp tế, vận tải, tháo dỡ bom mìn đảm bảo giao thông, 
liên lạc diễn ra khẩn trương, quyết liệt ngay từ ngày mở màn đến lúc kết thúc chiến dịch. Để 
phục vụ kháng chiến, Tổng đội thanh niên xung phong Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho đội 
thanh niên xung phong 40 trực tiếp bám trụ phục vụ tuyến đường từ Yên Bái đến ngã ba Cò 
Nòi. Đội thanh niên xung phong số 40 gồm 10 đại đội với tổng quân số khoảng 1.500 người. 
Trực tiếp làm nhiệm vụ tại trọng điểm ngã ba Cò Nòi là các Đại đội 300, 301, 303 và 403. 

Từ sau đợt tiến công thứ nhất của quân ta vào Điện Biên Phủ cho đến lúc kết thúc 
chiến dịch, địch huy động mọi phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ liên tục ném 
bom, nhằm chặt đứt con đường tiếp tế của ta đoạn từ ngã ba Cò Nòi lên chiến trường Điện 
Biên Phủ. Lúc đầu là loạt bom phá, bom nổ chậm, tiếp đến là bom bướm, bom na pan với 
mức độ ác liệt ngày càng gia tăng, trung bình cứ 13 phút địch lại ném bom bắn phá một lần. 
Có ngày chúng ném xuống đây 300 quả bom các loại, với trọng lượng 69 tấn thuốc nổ nhằm 
phá hủy kho tàng, vũ khí, lương thực, lán trại trú quân và sát thương bộ đội, dân công, lực 
lượng thanh niên xung phong của ta làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu tại ngã ba trọng điểm 
này. 

Dưới mưa bom, lửa đạn, lực lượng thanh niên xung phong ở ngã ba Cò Nòi vẫn hiên 
ngang trực diện với kẻ thù, dũng cảm làm nhiệm vụ phá bom nổ chậm, thông đường, vận 
chuyển lương thực, vũ khí ra mặt trận, đảm bảo mạch máu giao thông vẫn chảy đều trên 
tuyến lửa. Quá trình tham gia phục vụ chiến dịch đã có hơn 100 thanh niên xung phong và 
nhiều người dân địa phương hy sinh anh dũng tại ngã ba chiến lược này. Chiến công thầm 
lặng của lực lượng thanh niên xung phong tại ngã ba Cò Nòi đã góp phần quan trọng vào 
thắng lợi chung của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng 
oanh liệt của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. 
 

02. Sơn Thủy. TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM (VINATEA): MỞ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG TỪ CÂY CHÈ MỘC CHÂU / Sơn Thủy // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 
18/10/2018.- Số 275.- Tr.9. 
 

Cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với các 
điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp cho cây chè phát triển. Các sản phẩm từ 
cây chè mang hương vị độc đáo của núi rừng Tây Bắc đang từng bước khẳng định vị 
trí trong nước và quốc tế. Nhờ có cây chè, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở đây 
ngày càng ổn định, khấm khá hơn. 

Đã từ lâu, sản phẩm chè là một phần không thể thiếu trong các gia đình người Việt, 
trở thành một nét văn hóa lâu đời ở Việt Nam. Vùng chè ở miền Bắc nổi tiếng với nhiều đặc 
sản chè quý, mang lại hương vị khó quên. Không gian ở đây trải dài với màu xanh mướt, mát 
lành, quyến rũ đến lạ tại những đồi chè Nông trường Mộc Châu. 

Những đồi chè xanh mướt, uốn lượn ôm cả mảnh đất cao nguyên đã trở thành một 
biểu tượng đẹp của Mộc Châu từ nhiều năm qua, trở thành niềm cảm hứng bất tận cho các 
tay máy, dân du lịch, thích trải nghiệm và các cặp đôi... Đồi chè cũng là địa điểm chụp ảnh 
cưới lý tưởng nhờ những view rộng, đẹp và nhiều cảnh đẹp nên thơ và hấp dẫn. 
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Để phát huy tiềm năng thế mạnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, những năm gần 
đây các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè trên cao nguyên Mộc 
Châu đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại từ khâu trồng đến chăm sóc chế biến theo 
tiêu chuẩn VietGap, đảm bảo nguyên liệu sản xuất đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thông 
qua việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu chè Mộc Châu ngày càng có 
uy tín. Sản phẩm chè đa dạng về các mẫu mã chủng loại, chất lượng từng bước đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

Đặc biệt, các sản phẩm chè Mộc Châu đã từng bước được giới thiệu đến các thị 
trường nước ngoài. Phát triển cây chè theo hướng xuất khẩu cũng chính là hướng đi được 
huyện Mộc Châu chú trọng để phát triển bền vững cây chè trong những năm tiếp theo. 

Bà Lưu Thị Xuyến - Cán bộ nông nghiệp của Vinatea chia sẻ, hiện nay Vinatea Mộc 
Châu có gần 600ha chè bao gồm có giống chè shan tuyết Mộc Châu, giống chè kim tuyên, 
bát tiên… Công ty chủ yếu đang kinh doanh và chế biến chè shan tuyết là chủ yếu và chè 
shan tuyết tại Mộc Châu rất đa dạng mặt hàng, nơi đây chính là nguồn cung cấp nguyên liệu 
từ cây chè, tạo ra các sản phẩm trà sạch, đa dạng và phong phú đến từ Vinatea. 

Trong đó, những sản phẩm đặc biệt như chè thế kỷ ở nơi đây được hái rất công phu 
theo công thức một tôm và hai lá, đặc biệt búp chè yêu cầu phải còn tôm và thu mua nguyên 
liệu chè tươi là 30 nghìn đồng/kg. Những sản phẩm chè khác như Ô Long cũng phải hái 
bằng tay… nhưng đại đa phần hiện nay, vùng chè nơi đây chủ yếu ứng dụng khoa học máy 
móc để thu hoạch là cắt máy. 

Hiện nay, vùng nguyên liệu chè Mộc Châu phát triển mở rộng còn góp phần mang lại 
cuộc sống ổn định cho nông dân và xóa bỏ tình trạng du canh du cư của đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng cao biên giới. 

Ông Lại Cao Lê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Chè Việt Nam cho biết: 
“Vinatea hiện đang là nhà sản xuất có quy mô và địa bàn hoạt động lớn nhất ngành chè tại 
Việt Nam với tổng diện tích trồng chè gần 4.700ha, các vườn chè năng suất cao, chất lượng 
tốt, các nhà máy chế biến hiện đại, hệ thống phụ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh hoàn 
chỉnh cùng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Tổng sản 
lượng tiêu thụ của Vinatea ước đạt hơn 8.500 tấn năm 2016, cán mốc 10.000 tấn năm 2017, 
trong đó, các vùng nguyên liệu Mộc Châu, Thanh Sơn - Phú Thọ và một số vùng chè khác 
đóng góp sản lượng là 3.000 tấn, 5.500 tấn và 1.500 tấn. Kết thúc năm 2017, tổng doanh thu 
của Vinatea đạt 496 tỷ đồng, vượt xa con số 374 tỷ của năm 2016”. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinatea bày tỏ, song song với chiến lược mở rộng thị 
trường chè nguyên liệu, Vinatea cũng đạt được những thành công đáng kể khi cho ra mắt các 
sản phẩm trà thương hiệu dành cho thị trường nội địa vào tháng 11/2016, như trà thượng 
đỉnh (với 4 loại là Bạch Trà trăm năm, Trà Ô Long thượng hạng, Bạch Trà Nén và Bộ sản 
phẩm Trà Hương Việt); dòng trà phổ thông (Trà xanh Thái Nguyên, Trà Hoa Nhài và Trà 
Đen Thượng hạng); dòng trà thảo mộc (Trà Ngủ ngon, Trà Gừng, Trà Hoa Cúc Mật). 

“Suốt 60 năm qua, công ty vẫn luôn giữ vững tôn chỉ hoạt động của công ty, luôn 
hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; cung ứng các sản phẩm chất 
lượng cao, an toàn và thân thiện với môi trường. Trong kế hoạch, Vinatea sẽ phát triển ngành 
trà thành tổ hợp sản phẩm nông nghiệp - ẩm thực - văn hóa - du lịch, kiến tạo những nguồn 
cảm hứng mới cho công chúng và nâng cao tầm vóc tương xứng với vị thế của doanh nghiệp 
quan trọng nhất và lâu năm nhất trong ngành Chè Việt Nam”, ông Lại Cao Lê nhấn mạnh. 

Với sự phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, cây chè đã trở thành mũi nhọn trong 
phát triển kinh tế ở cao nguyên Mộc Châu. Không những thế, khi Khu du lịch Quốc gia Mộc 
Châu đang dần được hoàn thiện, thì những đồi chè trải dài ở đây sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt 
với du khách gần xa khi đến vùng đất này. 
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Đây cũng là một trong những định hướng phát triển lâu dài mà tỉnh Sơn La đang 
hướng đến để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn bền vững theo hướng công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

Hướng tới mục tiêu mỗi người dân Mộc Châu sẽ là một đại sứ du lịch để giới thiệu 
với bạn bè và du khách về cảnh đẹp, sản phẩm của Mộc Châu. Đặc biệt, với tiềm năng, lợi 
thế sẵn có cây chè sẽ là loại cây đa mục tiêu, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương 
và là sản phẩm hấp dẫn của khách du lịch. 

Tổng Công ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vinatea) được thành lập năm 1958, 
vốn là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và là 
doanh nghiệp có quy mô và địa bàn hoạt động lớn nhất ngành Chè Việt Nam, sau cổ phần 
hóa (9/2017), Vinatea trở thành công ty cổ phần. 

Hiện nay, doanh nghiệp có 4.700ha chè năng suất cao, chất lượng tốt, các nhà máy 
chế biến hiện đại tại các vùng chè lớn nhất cả nước như Mộc Châu (Sơn La), Thái Nguyên… 
Ngoài ra, Vinatea còn có hệ thống phụ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh cùng 
đội ngũ cán bộ và công nhân có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. 

Vinatea với hơn 50 năm kinh nghiệm cung cấp các sản phẩm trà sạch, đảm bảo chất 
lượng, hình thức hiện đại, tiện dụng đáp ứng nhu cầu của cả người yêu trà Việt và trên thế 
giới. Hiện công ty có quan hệ thương mại với trên 120 công ty và tổ chức thương mại tại 
trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các dòng sản phẩm chủ lực như: chè Ô Long, chè đen 
theo công nghệ Orthordox, chè xanh theo công nghệ Nhật Bản, các loại chè thảo dược… 
 

03. Nguyễn Văn Chiến. VÙNG CAO THUẬN CHÂU ĐÁNH BẬT CÂY THUỐC 
PHIỆN / Nguyễn Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/10/2018.- Số 251.- Tr.7. 
 

Nhiều năm trước, cụm xã vùng cao huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) là địa bàn 
phát triển rất mạnh cây thuốc phiện với những phận đời tăm tối bởi đói nghèo, lạc hậu 
và du canh du cư... Nhưng hôm nay, cũng chính trên mảnh đất này, sắc màu cuộc sống 
đã thay đổi hoàn toàn... 

QUÁ KHỨ ĐẮNG CAY 

Cụm xã vùng cao huyện Thuận Châu bao gồm 5 xã: Co Mạ, Long Hẹ, Mường Bám, É 
Tòng, Co Tòng. Bí thư Đảng ủy xã Co Mạ - ông Sùng Chờ Nó tâm sự: Cụm xã vùng cao này 
xưa nay “nổi tiếng” bởi xa xôi cách trở, đói nghèo, lạc hậu và du canh du cư. Người vùng 
cao Co Mạ đã từng “vác nhà trên lưng ngựa” du cư đến nhiều miền trong nước. Nguyên 
nhân sâu xa của sự đói nghèo lạc hậu ấy có một phần không nhỏ bởi tệ nạn trồng cây thuốc 
phiện và sử dụng nhựa thuốc phiện. 

“Khi tôi còn nhỏ thì thuốc phiện là thứ cây mà hầu như gia đình nào ở đây cũng trồng, 
bởi với người Mông khi ấy, thuốc phiện không chỉ là thứ để đổi lấy gạo, ngô, quần áo... mà 
còn là một phần văn hóa của người vùng cao” - ông Nó nói. 

Đi sâu tìm hiểu về cây thuốc phiện ở mảnh đất “Chuồng Ngựa” (tiếng Thái, Co Mạ 
nghĩa là chuồng ngựa”), chúng tôi được những người già nơi đây giải thích rằng: Trong cụm 
5 xã vùng cao này thì Co Mạ là trung tâm. Từ Co Mạ, người ta đi lên Điện Biên, đi về Sông 
Mã hoặc sang nước bạn Lào; đi về huyện lỵ Thuận Châu... “Hành trình ấy ngày trước được 
thực hiện bởi cách duy nhất là trên lưng ngựa. Trong hành trình xa xôi ấy, Co Mạ trở thành 
nơi nghỉ chân và cái tên “Chuồng Ngựa” có lẽ ra đời từ đấy” - ông Vừ Súa Ly - một già bản 
ở Co Mạ bảo vậy. 

Cũng theo ông Ly thì với người dân vùng cao ngày xưa, việc trồng thuốc phiện phổ 
biến hơn cả người vùng xuôi trồng rau ăn hàng ngày, bởi người vùng cao chỉ dựa vào rau 
rừng tự kiếm được: “Trồng cây thuốc phiện nhiều nhưng không phải ai cũng trồng để lấy 
nhựa hút. Thuốc phiện ở vùng cao ngày trước là một trong những lễ vật cần có khi hỏi, cưới, 
ma chay, lễ lạt... Tất cả những sự kiện lớn với đời sống con người vùng cao thì hầu như 
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không thể thiếu thuốc phiện. Bên cạnh đó, người vùng cao ngày xưa còn dùng thuốc phiện 
như một kháng sinh đặc trị nhiều loại bệnh cho cả con người và gia súc” - ông Ly tâm sự 
vậy. 

Ông Sùng Chờ Nó cũng bảo: Cũng chính bởi vai trò của cây thuốc phiện với vùng cao 
ngày trước, lớn như thế nên hầu như mọi nhà đều trồng cây thuốc phiện. Để có đất trồng 
thuốc phiện thì phải phá những cánh rừng tốt nhất và cũng chỉ trồng được mấy vụ là đất bạc 
màu. Nếu không muốn phá rừng thì lại phải du canh, du cư. Còn đói nghèo thì sinh ra buồn, 
chán và hút xách. Cái vòng đời luẩn quẩn quanh cây thuốc phiện đã làm khốn khó bao người 
vùng cao như thế... 

“5 CÓ - 5 KHÔNG” ĐẨY LÙI MA TÚY 

Bước vào thập kỷ 90 vừa qua, khi tỉnh Sơn La quyết tâm chuyển đổi sản xuất - xóa bỏ 
cây thuốc phiện thì cuộc sống ở những vùng đất chuyên canh cây thuốc phiện mới bắt đầu 
thay đổi. Ông Sùng Chờ Nó bảo, tỉnh Sơn La triệt phá cây thuốc phiện rất bài bản. Đi cùng 
với những chiến dịch tuyên truyền, triệt phá là sự đầu tư một cách có hệ thống về tri thức 
làm ăn mới được khuyến nông đưa về, hỗ trợ cây - con giống mới, xây dựng hệ thống y tế cơ 
sở, bố trí cán bộ y tế bản, cán bộ văn hóa bản... Những nỗ lực ấy từng bước làm thay đổi 
nhận thức người dân, chỉ rõ sự bất lợi của cây thuốc phiện cũng như những lợi ích trước mắt 
và lâu dài của chuyển đổi sản xuất gắn với thị trường hàng hóa trong nông nghiệp. 

“Không chỉ có những chiến dịch tổ chức tố giác, phát giác và triệt phá với địa bàn 
trồng, với người sử dụng, buôn bán nhựa cây thuốc phiện; tỉnh Sơn La đã đưa đến cho nông 
dân chúng tôi những giải pháp triệt để, giúp người dân từ bỏ cây thuốc phiện dễ hơn và hiệu 
quả hơn. Ai nghiện hút thì được đưa đi cai nghiện với tính chất là một “người bệnh”. Ai lén 
lút trồng thì được tuyên truyền, giải thích; mọi người được “cầm tay - chỉ việc” với những 
cách làm mới: Trồng ngô lai, lúa lai, trồng cây ăn quả, nuôi gà công nghiệp, nuôi cá, nuôi 
lợn... các bản làng đều xây dựng quy ước, hương ước và ký cam kết thực hiện “5 có - 5 
không”; trong đó thực hiện việc không tái trồng, buôn bán, sử dụng thuốc phiện là một nội 
dung quan trọng” - già bản Vừ Súa Ly nhớ lại. 

“Chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt ấy, cụm xã vùng cao Thuận Châu hôm nay mới có 
sự đổi khác lớn như thế này” - Bí thư Sùng Chờ Nó vui vẻ.  

“Giờ ở bất cứ xã nào, bản nào cũng có những gương nông dân làm ăn giỏi; những 
nương, những vườn cây trái hay trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với số lượng lớn. Lạc 
hậu được đẩy lui, đói nghèo được xóa bỏ nên đời sống con người cũng khá lên rất nhiều” - 
Ông Sùng Chờ Nó. 
 

04. Luyện Ngọc Tuấn. GIÀU LÊN SAU KHI BỎ VƯỜN “CƠM ĐEN” / Luyện Ngọc 
Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/10/2018.- Số 251.- Tr.7. 
 

“Bỏ cây ma túy, tưởng khó nhưng... giàu” - đó là tâm sự rất thật của ông Lường Văn 
Hợp - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ (Thuận Châu, Sơn La), hiện sống tại bản Nông 
Cốc A, xã Long Hẹ. Ông Hợp đang là chủ sở hữu của cánh rừng thông có diện tích ngót 
150ha, cùng nhiều nương, vườn trồng cây lương thực, cây ăn quả và ao thả cá. 

“Những ai sống ở thập kỷ 90 trở về trước trên vùng đất này thì không ai lạ gì cây 
thuốc phiện. Tuy thuốc phiện ở Long Hẹ ngon nổi tiếng vùng Tây Bắc, thân cây to như cổ 
tay, mỗi cây có nhiều quả, thu được nhiều nhựa hơn ở vùng khác nhưng cũng có ai giàu 
được đâu, khá lên được đâu. Thuốc phiện sẵn trong nhà thì chỉ sinh ra nghiện hút, mắc tội lỗi 
thôi. Từ khi bỏ cây thuốc phiện, chúng tôi khá lên nhiều hơn, nhanh hơn và bền vững hơn” - 
ông Hợp bảo vậy. 

Đưa chúng tôi đi thăm trang trại rộng mênh mông, chủ yếu trồng thông, táo sơn tra... 
mà phần lớn đã vào kỳ khai thác được mấy năm, ông Hợp kể: Vùng đất này xưa kia cứ vào 
dịp cuối năm là bạt ngàn trái thuốc phiện. Bây giờ thì không ai còn trồng thứ cây ma mị ấy 
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nữa. Ngay khi tỉnh Sơn La triển khai xóa bỏ cây thuốc phiện, tôi đã đứng ra nhận 150ha đất 
rừng này và quyết định đầu tiên của tôi sau khi nhận đất là không để 1 hạt giống thuốc phiện 
nào nảy mầm trên đất. Tôi cũng như bao nông dân khác ở vùng này đã được cấp ủy, chính 
quyền, hội nông dân, khuyến nông tư vấn, hỗ trợ phát triển sản xuất. Bước đầu tôi dành đất 
trồng lúa, ngô và chăn nuôi mấy con dê, lợn. Những nguồn thu nhỏ nhưng ngắn ngày ấy giúp 
tôi có cái ăn để trồng rừng. Phải mất hơn 10 năm vất vả, tôi mới có cánh rừng thông và táo 
này. 

Ông Hợp cho hay: “Chỉ riêng bán nhựa thông, tôi đã có tiền tỷ mỗi năm rồi. Tôi cũng 
đã có gần chục ha cây táo sơn tra và rất nhiều trâu, bò, gà, lợn, cá... Đó là thành quả từ việc 
chuyển đổi sản xuất - xóa bỏ cây thuốc phiện. Nhưng cái được lớn nhất là tất cả các con, 
cháu tôi không có ai nghiện hút hoặc buôn bán, tái trồng thứ cây giết người ấy. Chính vì tiên 
phong trong việc xóa bỏ cây thuốc phiện và chuyển đổi sản xuất mà tôi thành cán bộ, đảng 
viên và thành nông dân giỏi, con cháu ngày một trưởng thành hơn”. 
 

05. PV. KHAI MẠC TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH SƠN LA TẠI HÀ NỘI / PV // Nhân 
dân.- Ngày 20/10/2018.- Tr.1. 
 

Tối 19/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hóa - Thể 
thao và Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 
tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội dự. 

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá 
những nét đặc sắc của văn hóa Sơn La với công chúng thủ đô, qua đó thu hút khách du lịch 
đến với tỉnh miền núi Tây Bắc này. Trong khuôn khổ chương trình có các hoạt động văn 

hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Trình diễn Lễ hội “Pang A nụn ban” (dân tộc La Ha); trình diễn 
các điệu múa đặc trưng của dân tộc Thái như xòe tiến lùi, xòe hoa, múa chuông, múa khèn, 
nhảy tha khềnh...; trình diễn trang phục các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú; biểu diễn các 

trò chơi dân gian truyền thống như: Rồng ấp trứng (dân tộc Mông), Tó Mak lẹ (dân tộc 
Thái), đi cà kheo (dân tộc Thái)... Bên cạnh đó là trưng bày các sản vật đặc trưng, các mặt 
hàng lưu niệm du lịch Sơn La và thao tác nghề thủ công truyền thống... Đêm khai mạc với 
chủ đề “Sơn La - miền quê huyền thoại” đã đem đến công chúng nhiều tiết mục đặc sắc. 

Tuần Văn hóa - Du lịch diễn ra đến hết ngày 21/10. 
 

06. Văn Hải. XEM NGƯỜI MÔNG NẤU “MỸ TỬU” / Văn Hải // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 20/10/2018.- Số 252.- Tr.16. 
 

Rượu của đồng bào Mông đã trở thành một đặc sản, một nét ẩm thực độc đáo của 

vùng núi Tây Bắc. Người Mông nấu rượu bằng nhiều nguyên liệu như: Ngô, gạo, sắn với 
những bí kíp gia truyền. 

Mới đây, tại sân vận động thị trấn Bắc Yên (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), 3 gia đình 

người Mông đã trình diễn một buổi nấu rượu ngoài trời, thu hút nhiều thực khách. Ông 
Giàng A Sùng - 1 trong 3 gia đình nấu rượu ở đây cho biết: “Chúng tôi đến từ bản Pa Cư 
Sáng A, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên. Ở bản hiện có khoảng 30 hộ biết nấu rượu. Rượu của 
chúng tôi nặng, nhưng uống vào rất thơm ngon, êm dịu, đặc biệt không thấy đau đầu...”. 
Theo ông Sùng, 40kg thóc ngâm ủ sẽ nấu được 20 lít rượu 45 độ. 

Chỉ có người Mông ở bản Pa Cư Sáng A mới biết nấu rượu từ thóc nương, men lá 
thảo dược với quy trình rất kỳ công. Nó đã trở thành đặc sản Bắc Yên mang tên “Rượu Hang 
Chú”. 
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07. Tuệ Linh. TRỒNG NA TRĂM MẮT “ĐẺ” TRĂM TRIỆU ĐỒNG / Tuệ Linh // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/10/2018.- Số 256.- Tr.8. 
 

Nhờ trồng na, anh Trương Văn Đức ở xóm 3 (tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La) đã có nguồn thu nhập ổn định. Mỗi năm, anh Đức lời hơn 100 triệu nhờ 
bán loại quả trăm mắt này. 

Trao đổi với phóng viên Nông thôn ngày nay, anh Đức cho biết, với điều kiện khí hậu, 
thổ nhưỡng thuận lợi, từ lâu cây na ở Mai Sơn đã trở thành cây mũi nhọn trong phát triển 
kinh tế, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho các hộ trồng na. 

Theo anh Đức, để cây na sinh trưởng tốt, cho sai quả cần phải nắm vững kỹ thuật bấm 
tỉa cành, thụ phấn, bón phân định kỳ. Chia sẻ về kỹ thuật tỉa cành, tạo tán cho na, anh Đức 
cho hay, mỗi năm bấm tỉa cành 2 lần: Đầu tháng 12 âm và ngoài rằm tháng giêng. Với cách 
tỉa thành 2 đợt như vậy, sẽ đỡ vất vả trong việc thụ phấn cho cây và khi thu quả cũng tiện lợi 
hơn. Tỉa cành, tạo tán cũng sẽ giúp trẻ hóa cây na. Những cây na già cỗi, ít quả sau khi bấm 
tỉa cành sẽ trở thành những vườn na tươi tốt, khỏe mạnh, sai quả. 

“Từ tháng 3 đến cuối tháng 4 khi cây đâm chồi nảy lộc, tôi sẽ hái những bông hoa mới 
chín ở đầu cành đem về ủ và rũ lấy phấn. Sau khi ủ qua một đêm, hạt phấn đã chín, tôi tiến 
hành loại bỏ các cánh hoa và cho hạt phấn vào ống hút chấm rồi tiến hành thụ phấn cho 
những bông hoa mọc giáp ở thân cây. Những quả ở thân cây được cung cấp chất dinh dưỡng 
nhiều nên quả vừa to, lại vừa ngon” - anh Đức tiết lộ. 

Ngoài kỹ thuật tỉa cành, thụ phấn, để quả trăm mắt được cung cấp đầy đủ chất dinh 
dưỡng và sạch, anh Đức cho vườn na nhà mình “ăn” phân hữu cơ vi sinh nhập khẩu từ Bỉ. 
Trên diện tích 8.000m2, anh Đức trồng 500 cây na. Nhờ được chăm bón tốt, tính đến cuối vụ 
năm 2018, anh Đức bán được 7 tấn quả, với giá bình quân 25 - 30 nghìn đồng/kg thu được 
180 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, anh Đức lời 120 - 130 triệu đồng. “Bà con trồng na ở tiểu 
khu 1 này thường nói vui với nhau, từ khi biết ứng dụng khoa học vào chăm sóc, cây na nơi 
đây đã “đẻ” ra nhiều quả trăm mắt hơn, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho các hộ 
trồng na và giúp có cuộc sống khá giả hơn” - anh Trương Văn Đức phấn khởi. 
 

08. Xuân Hưng. TRUY TỐ 17 BỊ CAN TẠI DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY 
ĐIỆN SƠN LA / Xuân Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 26/10/2018.- Số 86.- Tr.1, 6. 
 

Ngày 23/10/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành cáo trạng 
truy tố 17 bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu 
quả nghiêm trọng và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Dự án 
Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. 

TỪ NHỮNG LÁ ĐƠN VƯỢT CẤP… 

Trong số 17 bị can bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La truy tố, có 13 bị can bị truy 
tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 
4 bị can bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, dự án Thủy điện Sơn La là 
dự án trọng điểm Quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt quyết định đầu tư. Từ đầu năm 2000, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các bộ, 
ngành Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá tại khu vực mặt bằng công trường tại huyện 
Mường La và xã Tân Lập, huyện Mộc Châu; tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất 
đai, cây cối, hoa màu, tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất 
phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La và di chuyển dân ra khỏi mặt bằng công 
trường... 

Sau khi Dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La hoàn thành công tác di chuyển 
dân, đang tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ đất thu hồi vùng ngập tại các huyện 
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Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu thì các hộ tái định cư xã Tân Lập, huyện Mộc Châu 
yêu cầu được bồi thường, hỗ trợ giá đất tại thời điểm thu hồi như các hộ tái định cư Thủy 
điện Sơn La.  

Sau khi nghiên cứu, xem xét, UBND tỉnh Sơn La đã có Tờ trình số 94/TTr-UBND, 
ngày 05/6/2013 trình Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị bổ sung giá trị bù chênh lệch về 
đất giữa nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư mẫu xã Tân Lập, huyện Mộc Châu và đã 
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

Đến khi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ tái định cư Tân Lập thì các hộ tái 
định cư có đất thu hồi tại khu vực mặt bằng công trường Nhà máy Thủy điện Sơn La không 
đồng ý và cho rằng còn thiếu nhiều diện tích đất chưa được bồi thường, hỗ trợ. Vì vậy, để 
xác định được chính xác diện tích đất của các hộ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ bổ 
sung, UBND tỉnh Sơn La có Công văn số 617/UBND-KTN, ngày 18/3/2014 về việc giải 
quyết vướng mắc trong việc bồi thường đất nông nghiệp khu vực mặt bằng công trường Nhà 
máy Thủy điện Sơn La. 

Sau khi UBND huyện Mường La triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng, 
phê duyệt phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và tiến hành chi trả tiền bồi 
thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp chưa được bồi thường, hỗ trợ cho các hộ 
thuộc khu vực mặt bằng công trường Nhà máy Thủy điện Sơn La. Từ giữa năm 2015, trên 
địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện nhiều đơn thư vượt cấp, kéo dài đề nghị được bồi thường theo 
khung giá đất năm 2015 thay cho khung giá đất năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La đã gây 
ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

…LỘ DIỆN NHỮNG SAI PHẠM 

Trước tình hình trên, ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Sơn La thành lập Tổ công tác 1404; 
Công an tỉnh Sơn La đã giao Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các cơ quan, ban ngành 
tiến hành tổ chức điều tra, xác minh. Kết quả xác minh đã phát hiện có nhiều sai phạm trong 
việc ban hành Kế hoạch số 41 ngày 15/4/2014 của UBND huyện Mường La; trong công tác 
đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất liên quan đến các hộ dân trong 
đó có hộ ông Đèo Văn Ban.  

Quá trình xác minh điều tra, xác định: Bị can Trương Tuấn Dũng, tại thời điểm phạm 
tội với chức vụ là Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư huyện Mường La, trực tiếp chỉ đạo công tác đo đạc, lập bản đồ 
địa chính phục vụ bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho các hộ dân thuộc khu vực trong và 
ngoài mặt bằng công trường Nhà máy Thủy điện Sơn La theo chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn 
La tại Công văn số 617 và Công văn số 1674. Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bị can 
Trương Tuấn Dũng đã ký ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 41 không đúng với các 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La và của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 
đo đạc, lập bản đồ địa chính. 

Bị can Trương Tuấn Dũng còn đồng ý, cho phép các đơn vị tư vấn, đo đạc là: Văn 
phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; Công ty Cổ phần tư vấn 
và đo đạc Bảo Bình; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La…, thực hiện 
đo đạc, lập bản đồ địa chính khi không có các thủ tục pháp lý. Việc chỉ đạo sai của Trương 
Tuấn Dũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sai phạm trong công tác đo đạc lập bản đồ địa 
chính, thu hồi đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Các bị can: Phan Tiến Diện, 
Phan Đức Chính, Phan Xuân Khoa, Trần Mạnh Trì, Mai Văn Quang, Bùi Văn Tân, Vũ Hồng 
Giang, Nguyễn Văn Thanh, Tòng Văn Thành, Lê Quang Duy, Ngô Xuân Vân, trong quá 
trình thực hiện theo Kế hoạch số 41 đều biết rõ thực hiện theo Kế hoạch số 41 thì kết quả đo 
đạc, lập bản đồ địa chính không đúng hiện trạng sử dụng đất của các hộ, không đủ căn cứ để 
thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân nhưng vẫn cố ý thực hiện. Các bị can: Sòi 
Ngọc Hùng, Đỗ Tiến Đồng, Triệu Ngọc Hoan, Cà Văn Tỉnh đã có hành vi thiếu trách 
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nhiệm… dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ sai cho hộ ông Đèo Văn Ban với tổng số tiền bồi 
thường, hỗ trợ sai là 1.244.214.380 đồng. 
 

09. Lê Thị Hải Thương. SƠN LA: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG 
TÂM QUÝ I/2019 / Lê Thị Hải Thương // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 29/10/2018.- Số 
302.- Tr.13. 
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công 
tác trọng tâm quý I/2019. Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá khái quát 
kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019; kế hoạch công 
tác quý I/2019; quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm cho Chi cục Thi hành án dân sự 
các huyện, thành phố và Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nghị định số 
117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin 
khách hàng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài... 

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần tập 
trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Tập trung chỉ đạo, 
đôn đốc thực hiện các giải pháp, kế hoạch đã đề ra; quyết liệt tổ chức thi hành đối với những 
vụ việc có điều kiện thi hành; phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác phối hợp trong thi 
hành án; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong 
việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực 
hiện việc tổ chức thi hành án dân sự đúng trình tự, thủ tục, rà soát, phân loại án chính xác 
100% về việc, về tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. 
Tăng cường công tác xác minh, đối thoại để giải quyết đối với những khiếu nại, tố cáo thuộc 
thẩm quyền và hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong quá trình giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. 
 

10. Xuân Trường. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC YÊN (TỈNH SƠN LA): HỖ TRỢ CÁC 
GIA ĐÌNH ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG BỊ THIỆT HẠI 
DO LŨ BÃO / Xuân Trường // Lao động.- Ngày 30/10/2018.- Số 253.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên đã tổ chức gặp mặt động viên, chia sẻ khó khăn 
với các đoàn viên, công nhân viên chức lao động và gia đình bị thiệt hại do lũ bão 9 tháng 
đầu năm 2018. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, 
UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các công nhân viên chức lao động, gia 
đình công nhân viên chức lao động bị thiệt hại do lũ bão gây ra. Tại buổi gặp mặt, Ban 
Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên đã chuyển trao 55 triệu đồng từ Quỹ Xã hội 
từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động và Quỹ Xã hội từ thiện của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn 
La cho 17 đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị thiệt hại nặng nề do lũ bão; trao 8 
triệu đồng cho thân nhân của 4 nạn nhân bị lũ cuốn tử vong. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao 
động huyện Bắc Yên đã trao 40 triệu đồng từ các nguồn Quỹ Xã hội từ thiện và Quỹ “Vì 
công nhân viên chức lao động nghèo” của Liên đoàn Lao động huyện cho 29 đoàn viên, 
công nhân viên chức lao động bị thiệt hại do bão lũ gây ra.  
 

11. Tuệ Linh. NẾP MƯỜNG VÀ - SỐP CỘP ĐÃ CÓ NHÃN HIỆU / Tuệ Linh // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 30/10/2018.- Số 260.- Tr.10-11. 
 

Tối 27/10, UBND huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã tổ chức lễ công bố và đón nhận nhãn 
hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan huyện Sốp Cộp, do 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học công nghệ) cấp. 
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Ngày 19/9/2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 
305642 cho nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan 
của huyện Sốp Cộp. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận là gạo nếp tan được sản xuất từ 
các giống nếp tan Hin, tan đỏ, tan nhe. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kỹ thuật do 
UBND huyện Sốp Cộp ban hành, đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Ông Lò Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho hay: Năm 2009, UBND 
huyện Sốp Cộp đã phối hợp Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản tỉnh Sơn La 
nghiên cứu, phục tráng và đưa vào sản xuất giống nếp tan nhằm nâng cao năng suất trên diện 
tích canh tác, chất lượng gạo đồng đều, ổn định và thích hợp với điều kiện canh tác trên địa 
bàn huyện Sốp Cộp, khôi phục lại những điểm quý vốn có của giống là cơ sở dẫn tới xây 
dựng thương hiệu cho sản phẩm nếp tan đặc sản. 

Việc công bố nhãn hiệu chứng nhận “Nếp tan Mường Và - Sốp Cộp” có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, nhằm quảng bá thương hiệu, thu hút các doanh nghiệp, doanh nhân trong và 
ngoài tỉnh đến tham quan trao đổi và ký kết hợp đồng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm nếp tan Mường Và. Qua hoạt động này, tỉnh và huyện hướng đến nâng cao hơn nữa 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, kết nối với những sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện và 
của tỉnh, khẳng định thương hiệu cho các sản phẩm đã được bảo hộ hướng tới mục tiêu phát 
triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. 

Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp 
tan huyện Sốp Cộp và tái hiện lễ hội mừng cơm mới, hội chợ thương mại huyện Sốp Cộp 
năm 2018 được tổ chức với mục đích quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn 
hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Sốp Cộp và những sản phẩm nông sản tiêu 
biểu của huyện tới đông đảo bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh... 
 

12. Trần Hải. NGĂN CHẶN NẠN TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG Ở XÃ LÓNG 

LUÔNG, SƠN LA: HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN / Trần Hải // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 31/10/2018.- Số 304.- Tr.7. 
 

Để hạn chế tiến tới đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vốn đã tồn 
tại như một tập quán cố hữu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ nhiều năm nay, 
những năm gần đây xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ 
đạo chống tảo hôn, cùng với các tổ chức đoàn thể, các trưởng bản, trưởng dòng họ, 
người có uy tín tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật để cho người dân hiểu rõ hệ 
lụy của tảo hôn đối với cá nhân, gia đình, xã hội... 

KẾT HÔN KHI TUỔI HỌC TRÒ 

Theo chân các cán bộ làm công tác phụ nữ, dân số của xã đến từng nhà để vận động, 
giải thích cho các chị em các bản về tác hại của vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết 
thống, chúng tôi mới phần nào hiểu thêm nhiều câu chuyện buồn liên quan đến vấn nạn 
này... Một trong những trường hợp mà anh Tếnh A Kháng, cán bộ phụ trách dân số - kế 
hoạch hóa gia đình (Trạm Y tế xã Lóng Luông) nhắc đến đó là câu chuyện tảo hôn của vợ 
chồng Giàng A Lý - Sồng Thị Chua, bản Co Lóng, chồng 16 tuổi và vợ mới chỉ 14 tuổi. Anh 
Tếnh A Kháng kể, các em dù còn rất trẻ, nhưng khi đã làm cô dâu, về làm vợ rồi thì cũng 
đồng nghĩa với việc không đi học nữa, và cuộc sống làm vợ, làm mẹ, lao động lo miếng cơm 
manh áo cũng bắt đầu từ đây. 

Khi đoàn cán bộ đến tận nhà 2 vợ chồng trẻ này để phát tờ rơi phổ biến chính sách 
pháp luật về kế hoạch hóa gia đình, trên khuôn mặt của cả hai vợ chồng các em vẫn còn 
nguyên sự hồn nhiên của tuổi mới lớn, A Lý kể: Trước khi lấy nhau, em và Chua là học sinh 
của Trường Trung học cơ sở Lóng Luông. Em thấy Chua xinh nên hỏi làm vợ và xin bố mẹ 
làm đám cưới. Cuộc sống của hai vợ chồng giờ phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. 
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Còn cặp vợ chồng Giàng Thị Mo - Tráng A Cú, bản Lũng Xá cũng là một trong 
những trường hợp kết hôn khi cả hai chưa đủ tuổi, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cô vợ 
kết hôn khi vừa tròn 15 tuổi, anh chồng kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi. Mo tâm sự: Hoàn cảnh 
gia đình hiện rất khó khăn. Hai vợ chồng lấy nhau khi cả hai chưa đủ tuổi kết hôn theo quy 
định của pháp luật. Giờ, đã có 2 con, đứa lớn đã 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi, nhưng cả hai phải lo 
kiếm cái ăn qua ngày nên không biết đến khi nào mới có điều kiện đi làm giấy đăng ký... 

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU 

Chủ tịch UBND xã Lóng Luông Tếnh A Chìa cho biết, cũng như bao vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, xã Lóng Luông là một trong những địa bàn có nhiều đồng bào Mông sinh 
sống. Những phong tục, tập quán lạc hậu như: Cướp vợ, cưỡng hôn mang tính gả bán... vẫn 
tồn tại trong nếp nghĩ của họ. Vì vậy mà, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở đây 
khá phổ biến. 

Trước thực trạng trên, thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 
cận huyết thống, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn I (2015 - 2020) 
của UBND tỉnh Sơn La, chính quyền xã đã chủ động củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo chống 
tảo hôn của xã. Theo đó, ban chỉ đạo phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể, các trưởng 
bản, trưởng dòng họ, người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật để cho 
người dân hiểu rõ hệ lụy của tảo hôn đối với cá nhân, gia đình, xã hội. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa có nội dung về 
tảo hôn, định hướng cho các em về tình bạn, tình yêu ở lứa tuổi vị thành niên. Ngoài tuyên 
truyền, vận động để chống tảo hôn, 4 xã có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm 
Lóng Luông, Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) và xã Pa Cò, Hang Kia (huyện Mai Châu, 
tỉnh Hòa Bình) đã xây dựng quy ước chung của khu vực người dân tộc Mông như quy định 
về không tảo hôn, kết hôn sớm… 

Kết quả đến nay, nhận thức và ý thức của đồng bào người Mông sinh sống tại các 
thôn, bản xã Lóng Luông về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã có nhiều chuyển biến 
tích cực. Nếu như trước đây (khoảng 5 - 7 năm về trước), tình trạng nam nữ kết hôn trước độ 
tuổi quy định của xã chiếm tới 60 - 70%, thì nay giảm xuống chỉ còn 15 - 20%. 

Cán bộ tư pháp xã Lóng Luông Giàng A Dê cho biết: Thực tế, công tác tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật, vận động các hộ gia đình không cho con em kết hôn sớm rất khó khăn vì 
phong tục, tư tưởng của các gia đình người Mông muốn con em lập gia đình sớm, sinh thêm 
con cháu để có nhân lực lao động, sản xuất… đã ăn sâu vào tiềm thức, nếp nghĩ của họ. 
Trong khi đó, đời sống của đa phần bà con dân tộc thiểu số còn nghèo, nhiều người không 
biết chữ nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, để chị em phụ nữ dân tộc hiểu biết pháp 
luật, có kiến thức về đời sống xã hội và biết cách bảo vệ bản thân mình, từ đó xóa bỏ các hủ 
tục xấu, việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các thôn, bản cần tiếp 
tục được chú trọng. Trong đó, việc xây dựng những mạng lưới tuyên truyền viên “miệng” 
đến khắp các thôn bản là rất cần thiết. 

Chủ tịch UBND xã Lóng Luông Tếnh A Chìa cho biết: Theo quy ước chung của khu 
vực người dân tộc Mông giữa xã Lóng Luông, Vân Hồ (huyện Vân Hồ, Sơn La) và xã Pa Cò, 
Hang Kia (huyện Mai Châu, Hòa Bình) về không tảo hôn, kết hôn sớm, chế tài xử phạt đối 
với các cặp vợ chồng tảo hôn từ 3 - 5 triệu đồng/cặp. 

 

13. Hà Hoàng. CUỘC ĐỜI “NỞ HOA” KHI TRỒNG CAM TRÊN ĐẤT DỐC / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/10/2018.- Số 261.- Tr.11. 
 

Bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1969 ở bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, 
tỉnh Sơn La) trồng 800 gốc cam Canh trên 2ha đất dốc, sau khi trừ chi phí bà lãi 600 
triệu đồng mỗi năm. 
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Thời gian vừa qua, một số hộ dân sinh sống ở bản Pa Cốp, xã Vân Hồ đã mạnh dạn 
chuyển đổi diện tích nương vườn bạc màu, kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có múi. Gia 
đình bà Nguyễn Thị Hoa là hộ nông dân tiêu biểu, tiên phong trồng cam Canh trên 2ha diện 
tích nương rẫy. 

Trao đổi với phóng viên, bà Hoa cho biết: “Tôi trồng cam Canh trên đất dốc từ cuối 
năm 2014. Tôi mua cây giống cao 1,5m từ các nhà vườn lớn ở Hưng Yên về trồng để rút 
ngắn thời gian chăm sóc so với trồng cây giống con. Để cho vườn cam phát triển tươi tốt, tôi 
đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước khắp nương, thuận lợi cho việc tưới tiêu và tạo điều 
kiện cho cây sinh trưởng và phát triển xanh tốt. Sau 2 năm trồng thì vườn cam của gia đình 
tôi bắt đầu cho quả bói”. 

Về quy trình trồng và chăm sóc vườn cam Canh, bà Hoa cho hay, bà tiến hành đào hố 
rộng 30cm, sâu 30cm, hàng cách hàng 3m và bón phân chuồng, phủ một lớp đất mỏng rồi 
đưa cây giống xuống trồng. Bà Hoa hầu như không dùng thuốc trừ sâu hóa học hay chất bảo 
quản hóa học, chất kích thích trong trồng cam Canh. Bà dùng phân hữu cơ kết hợp với phân 
chuồng ủ mục, ủ đậu tương cùng với ngô khoảng 7 tháng trong bể, sau đó lấy nước bón cho 
vườn cam Canh. Nhờ vậy, 2ha vườn cam Canh của gia đình bà luôn sinh trưởng, phát triển 
tốt và cho quả đều hàng năm.  

Theo kinh nghiệm của bà Hoa: “Sau một vụ thu hoạch quả, tôi phải cắt tỉa các cành 
khô, còi cọc, để lại những cành khỏe mạnh để năm tiếp theo cây cho quả tiếp và tiếp tục bón 
phân thúc phân NPK, phân hữu cơ cho vườn cam Canh. Cách làm này sẽ tạo điều kiện cho 
cây cam Canh bù đắp đầy đủ chất dinh dưỡng sau một thời gian nuôi quả. Ngoài ra vào thời 
điểm cây cam Canh ra hoa kết trái, tôi ngâm tỏi ớt, riềng, sả cùng với nước khoảng 1 tuần, 
sau đó phun vào cây để chống sâu bệnh. Phương pháp này, tôi học hỏi từ người quen ở 
huyện Cao Phong (Hòa Bình) và thấy rất hiệu quả, vườn cam Canh luôn xanh tốt và cho quả 
ngọt, ít bị nám”. 

“Từ khi gia đình tôi trồng cam Canh, kinh tế của gia đình luôn tăng cao và cho thu 
nhập gấp 8 lần so với trồng ngô, sắn trước đây, đời sống kinh tế đã khấm khá lên hẳn, con 
cái đều trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định” - bà Hoa cho hay. 

Hiện tại, trong vườn nhà bà Hoa có 800 gốc cam Canh, mỗi năm cho thu khoảng 25 - 
27 tấn quả. Bình quân 1kg cam Canh được bán tại vườn với giá 20.000 đồng. “Cứ đến vụ thu 
hoạch cam, có rất nhiều tiểu thương và khách hàng ở Hà Nội, Hòa Bình gọi điện đặt hàng 
trước nhưng tôi chưa dám nhận lời ai cả, vì tôi sợ không có sản phẩm cung cấp đủ cho họ. 
Tôi ước tính năm nay vườn cam sẽ cho thu khoảng 30 tấn quả và cho lãi khoảng 600 triệu 
đồng” - bà Hoa tự tin cho biết.  

Vườn cam của bà Hoa đang tạo công ăn việc làm cho 5 nhân công, tiền lương mỗi 
tháng là 5 triệu đồng/người. Ngoài ra, bà còn mở xưởng sấy ngô và thu mua các mặt hàng 
nông sản tại địa phương để nâng cao thu nhập hơn nữa cho gia đình. 
 

14. Minh Ngọc. KHẮC PHỤC SẠT TRƯỢT ĐƯỜNG DÂY 500KV SƠN LA - HIỆP HÒA: NỖ LỰC 
CHO DÒNG ĐIỆN SÁNG / Minh Ngọc // Tạp chí Điện và đời sống.- Tháng 10/2018.- 
Số 234.- Tr.16-17. 
 

Nếu không kịp thời xử lý các vị trí cột đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa bị 
sạt trượt do mưa lũ lịch sử gây ra sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải tỏa công suất từ 
2.000 - 2.600 MW từ Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu. Truyền tải điện Tây Bắc 2 
(Công ty Truyền tải điện 1) đã huy động 100% quân số, không quản ngày đêm để sớm 
khắc phục sạt trượt. 

SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG NHẤT TRONG NHIỀU NĂM 

Mưa lũ liên tục trong những ngày cuối tháng 8 vừa qua đã làm các vị trí móng cột 
128, 132, 134, 137 và 139 của đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa thuộc địa phận huyện 
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Bắc Yên (tỉnh Sơn La) bị sạt trượt nghiêm trọng có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành đường 
dây và truyền tải công suất từ Nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu về Trạm biến áp 500kV 
Hiệp Hòa. 

Anh Hoàng Đình Cơ, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Phù Yên (Truyền tải điện Tây 
Bắc 2) cho biết: Trong cả chục năm trở lại đây có lẽ chưa bao giờ thời tiết lại cực đoan như 
vừa qua. Mưa lớn tập trung, kéo dài liên tục đã gây sạt lở nhiều vị trí cột đường dây truyền 
tải do đội quản lý, trong đó có 5 vị trí đặc biệt nguy hiểm của đường dây 500kV Sơn La - 
Hiệp Hòa thuộc địa bàn các xã Tạ Khoa và xã Song Pe, huyện Bắc Yên. 

Chủ tịch UBND xã Song Pe - Đinh Thị Bích cho rằng, trước đây việc sạt lở chủ yếu 
diễn ra tại các khu vực có nhiều nương rẫy nhưng năm nay việc sạt lở ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến hệ thống giao thông, hệ thống truyền tải điện và đời sống dân sinh. Mưa lũ gây sạt 
lở và vùi lấp hoàn toàn một số ngôi nhà và tài sản của bà con. Nhiều năm trở lại đây mới có 
trận mưa lũ kéo dài và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa phương như vậy. 

Lý giải về tình trạng sạt lở nghiêm trọng này, ông Thái Minh Thắng, Giám đốc 
Truyền tải điện Tây Bắc 2 cho biết: Do địa hình đồi dốc, mưa lớn, liên tục trong nhiều ngày 
đã làm yếu liên kết lớp đất đá trên bề mặt các tầng đá lớn cùng với độ che phủ rừng đầu 
nguồn ngày càng bị thu hẹp đã làm tình trạng sạt lở, sạt trượt càng trở nên nghiêm trọng, ảnh 
hưởng đến hệ thống truyền tải điện. 

HUY ĐỘNG TỔNG LỰC ĐỂ XỬ LÝ SỰ CỐ 

Tại chân cột số 134 - một trong 5 vị trí móng cột 500kV của tuyến đường dây 500kV 
Sơn La - Hiệp Hòa bị sạt lở nặng nề nhất, gần 40 lao động là cán bộ, kỹ sư, thợ điện lành 
nghề được điều động, tăng cường từ các Đội Truyền tải điện Phù Yên (Sơn La), Tuần Giáo 
(Lai Châu) cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương đang có mặt trên công trường để 
tập trung khắc phục sự cố. 

Ông Thái Minh Thắng - Giám đốc Truyền tải điện Tây Bắc 2 cho biết, ngay sau khi 
phát hiện các sự cố trên tuyến đường dây, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, dụng cụ vật 
tư trang thiết bị tại chỗ để tổ chức triển khai xử lý bước đầu nhằm khắc phục tạm thời (bằng 
cách chằng néo chống nghiêng cột, phủ bạt lên mặt móng và khu vực bị sạt lở để chống thấm 
nước, đào thêm các rãnh thoát nước phía ta luy dương để lái dòng chảy không cho nước chảy 
vào móng cột...). Bước tiếp theo của công tác khắc phục (như đổ bê tông móng néo, lắp dây 
tăng néo cột và gia cố mái dốc, kè rọ đá...) cũng đã được đơn vị cơ bản hoàn thành trước 
ngày 25/9. 

Hiện tại, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 đã tăng 
cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò địa chất để đưa ra phương án xử 
lý triệt để sự cố sạt lở tại các vị trí móng cột đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa. 

Cũng theo ông Thái Minh Thắng, gần một tháng nay, để hỗ trợ cho Đội Truyền tải 
điện Phù Yên, Bắc Yên, Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã huy động tối đa lực lượng của cả 5 đội 
truyền tải điện trong đơn vị (với tổng số gần 80 người và cán bộ nhân viên các phòng nghiệp 
vụ) để cùng lúc xử lý nhanh cả 5 trụ cột đang trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm ở khu vực 
này. 

Được mệnh danh là “lính tăng cường dẻo dai nhất” trên công trường này, với gần 30 
năm gắn bó với nghề truyền tải điện, 2 lần biệt phái, tăng cường từ Truyền tải điện Nghệ An 
đến với Đội Mường La, nay về với Đội Phù Yên, công nhân thợ tay nghề bậc 5/7 Võ Xuân 
Trường chia sẻ: “Tây Bắc 2 rất phức tạp, đồi núi rất cao, nhiều vị trí phải qua sông, suối đòi 
hỏi sức khỏe phải dẻo dai. Chúng tôi tập trung khắc phục ngay sau ngày 31/8 (thời điểm phát 
hiện sạt trượt) không có ngày nghỉ, kể cả ngày 02/9 với quyết tâm sớm khắc phục để dòng 
điện được thông suốt”. 

Làm việc trong điều kiện địa hình hết sức nguy hiểm tới tính mạng nhưng kỹ sư trẻ 
Hoàng Đình Cơ vẫn luôn miệt mài, quên mệt để kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể xảy 
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đến với đường dây. “Ở những vị trí sạt lở luôn có những nguy cơ, sau khi mưa bão xảy ra thì 
những khu vực đồi, đất ở phía taluy dương đã no nước rồi, nguy cơ sạt lở vẫn còn có thể xảy 
ra tiếp, thế nhưng anh em vẫn phải cố gắng để tiếp cận những điểm sạt lở để đánh giá nguy 
cơ sạt lở cũng như độ nguy hiểm đe dọa đến móng cột”. 

ÔNG TRẦN MINH TUẤN - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN PTC 1: 

Ngay trong quá trình khắc phục sự cố đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa, Công 
đoàn PTC 1 đã có mặt tại công trường để kịp thời động viên anh em. Rõ ràng anh em ở đây 
vào mùa mưa bão là hết sức vất vả. Vì vậy chúng tôi luôn quan tâm và có động viên từ trước. 
Hàng năm khi làm công tác thi đua khen thưởng, các chế độ thì chúng tôi cũng luôn ưu tiên 
cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa để ghi nhận những khó khăn, vất vả, cũng là để anh em 
yên tâm công tác và dành tâm sức cho công việc. 

BÀ ĐINH THỊ BÍCH - CHỦ TỊCH UBND XÃ SONG PE, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA: 

Ý thức được tầm quan trọng của hệ thống truyền tải điện, trong thời gian qua xã đã 
thành lập Tổ bảo vệ đường dây truyền tải điện. Nhiều vị trí cột bị sạt lở nghiêm trọng vừa 
qua đã được Tổ bảo vệ của xã phát hiện kịp thời để báo cho Đội Truyền tải điện Bắc Yên. 
Ngoài ra, xã Song Pe thường xuyên tuyên truyền bằng miệng đến với nhân dân, cảnh báo 
cho nhân dân không được trèo cột điện, không được phát nương cũng như là đốt nương rẫy 
hay thả rông gia súc gia cầm... gần cũng như trong hành lang lưới điện để đảm bảo an toàn 
cho người, vật nuôi cũng như các tuyến đường dây. 
 

15. Hữu Khánh. THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở SƠN LA: KHÓ KHĂN VÀ 
ĐỊNH HƯỚNG / Hữu Khánh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 31/10/2018.- Số 
585.- Tr.33-34. 
 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đã đạt được một số kết quả 
quan trọng, trong đó nổi bật là từng bước nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành 
và người dân về công tác bình đẳng giới, vị thế của phụ nữ về lĩnh vực chính trị cũng 
như phát triển kinh tế - xã hội, lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, 
thông tin, gia đình... 

Để Luật Bình đẳng giới được triển khai thực hiện có hiệu quả, Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan 
đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, trong đó nhiều chủ trương 
của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới, công tác phụ nữ được các 
ngành, các cấp cụ thể hóa và tiếp tục quan tâm lồng ghép giới trong chương trình, kế hoạch 
theo giai đoạn và hằng năm với các mục tiêu, hoạt động cụ thể. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã 
phát huy vai trò, trách nhiệm được giao tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự 
tiến bộ của phụ nữ... 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược 
Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, giai đoạn 2016 - 2020, chỉ đạo các cơ 
quan chức năng nghiên cứu, đưa nội dung bình đẳng giới lồng ghép vào quá trình thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn của ngành. 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... Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới 
được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức mới, đặc biệt là đã quan tâm triển khai tới tất cả 
các đối tượng từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng 
giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tiếp tục được kiện toàn. Thường xuyên 
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hoàn chỉnh bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể từng thành 
viên trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, đã làm tốt công tác kiểm 
tra, giám sát công tác triển khai thực hiện luật bình đẳng giới ở các cấp, tăng cường công tác 
tham gia xây dựng luật pháp, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ 
nữ và trẻ em. 

Để thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành 
trong công tác triển khai và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chiến lược, kế hoạch đã 
được lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ 
đạo trong việc phối hợp đồng bộ với cơ quan quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và Thường 
trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh do vậy kết quả đạt được từ các chương trình, kế 
hoạch đối với một số chỉ tiêu đã về trước thời gian theo quy định. 

Bên cạnh những nỗ lực triển khai thực hiện bình đẳng giới của các cấp, các ngành 
bước đầu đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, song thực tế vẫn còn một số hạn chế 
do định kiến giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân, đặc biệt trong một bộ phận là 
người dân tộc thiểu số. Tư tưởng coi nam giới là “trụ cột” còn phụ nữ luôn gắn với vai trò 
nội trợ, chăm sóc gia đình đã gây ra cách nhìn lệch lạc về vai trò của mỗi giới, dẫn đến thiếu 
sự chia sẻ trách nhiệm giữa nam giới và phụ nữ trong công việc gia đình và tham gia các 
hoạt động xã hội. Trong triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, có 
nơi chưa hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ, do đó, sự phối hợp đôi khi còn lúng túng, chưa hiệu quả. 
Một số cơ quan, ban 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 của luật và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ mà vẫn còn tư tưởng ỷ lại, đùn 
đẩy, trông chờ vào hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. 

Trên thực tế, bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới đều kiêm 
nhiệm nên còn rất thiếu về số lượng và hạn chế kiến thức chuyên môn về giới, kỹ năng lồng 
ghép giới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nhất là ở địa phương, cơ sở. Công tác 
thống kê số liệu có tách biệt giới chưa được thực hiện một cách đầy đủ, gây nhiều trở ngại 
cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới. Thêm vào 
đó là kinh phí phục vụ cho công tác bình đẳng giới còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. 

Nguyên nhân của những tồn tại trên cũng còn rất nhiều song có thể kể đến là do công 
tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới vẫn chưa được triển khai 
đồng bộ. Nhận thức về bình đẳng giới đôi lúc vẫn còn nhiều bất cập nên việc triển khai thực 
hiện nhiều nơi chưa bài bản. Việc chỉ đạo, điều hành còn chưa thực sự quan tâm đến công 
tác này, thể hiện qua việc chưa bố trí cán bộ và tạo điều kiện cho hoạt động bình đẳng giới 
và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong triển khai công tác bình đẳng giới, nhiều nơi chưa thực sự 
hiểu rõ yêu cầu nhiệm vụ cũng như thiếu kiến thức, kỹ năng nên sự phối hợp chưa nhịp 
nhàng, chưa hiệu quả. Công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vẫn chưa được thực hiện 
một cách bài bản và đúng quy định. Chưa có cán bộ chuyên trách, hơn nữa cán bộ lại thường 
xuyên luân chuyển nên khó khăn trong việc triển khai, thực hiện và thu thập số liệu báo cáo. 

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt hiệu 
quả cao hơn, Sơn La đã có một số định hướng, trong đó 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. 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. 
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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. 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. 

Để những định hướng thu được kết quả khả quan, cơ quan thường trực trong lĩnh vực 
này là Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội có một số đề xuất và kiến nghị, cụ thể là: 

VỚI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: 

Tham mưu Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi giao chỉ tiêu hàng năm cho 
các bộ, ngành và địa phương cần chú ý đến các chỉ tiêu về giới. Hỗ trợ các chương trình, dự 
án cho cơ sở góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực. Duy trì các chính sách ưu 
tiên và phân bổ kinh phí cho các tỉnh miền núi khó khăn; cung cấp các tài liệu liên quan về 
bình đẳng giới cho các tỉnh, thành phố. 

VỚI CẤP TỈNH: 

Tiếp tục chỉ đạo các cấp lồng ghép giới vào kế hoạch chuyên môn của ngành và kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương theo các chỉ tiêu cũng như có kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ lâu dài để đưa vào quy hoạch. Ban hành các chính sách ưu tiên 
cán bộ nữ. Tiếp đó, UBND tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách bình đẳng và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ ở các cấp đồng thời hàng năm bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động về bình đẳng giới 
cho cấp tỉnh và cấp huyện. 

VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 

Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy làm công tác bình đẳng giới các cấp, nhằm triển khai 
có hiệu quả các mục tiêu. Rà soát các chính sách, chương trình, dự án của địa phương để 
phát hiện, đề xuất sửa đổi hoặc sửa đổi bổ sung chính sách nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia trong 
các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình. Cần nghiên cứu, đề xuất áp dụng 
các biện pháp tích cực, phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị nhằm tăng tỷ lệ nữ tham 
gia các cấp ủy Đảng ở địa phương, đề xuất giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp trong thời gian tới. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo yêu 
cầu của cấp trên và các cơ quan chức năng. 
 

16. PV. NHỮNG “ĐẠI GIA” CHĂN BÒ Ở NÔNG TRƯỜNG MỘC CHÂU / PV // Đời 
sống và tiêu dùng.- Ngày 01/11/2018.- Số 277.- Tr.5. 
 

Sau khi nhận khoán bò từ Nông trường Mộc Châu, cuộc sống người dân ngày 
càng cải thiện, nhiều người có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Khác với hình ảnh nghèo khó thường gặp ở các xã miền núi, Nông trường Mộc Châu 
giờ trở thành thị trấn sầm uất với nhà tầng mọc san sát, nhiều xe hơi đời mới tấp nập qua lại. 
Nhờ bò sữa, hàng triệu hộ dân ở Mộc Châu thoát nghèo, không ít người thành tỷ phú. 

Ông Nguyễn Thạch Lỏi, ở tiểu khu 67, thị trấn Nông trường Mộc Châu là một trong 
những gương nông dân từ tay trắng trở thành tỷ phú nhờ bò sữa. Gia đình ông hiện chăn nuôi 
hơn 200 con bò sữa với sản lượng hơn một tấn mỗi ngày. Bình quân, mỗi năm gia đình ông 
Lỏi thu về 5 tỷ đồng. 

Ký ức về thời gian lên Mộc Châu lập nghiệp 30 năm trước của ông Lỏi là chuỗi ngày 
khó khăn. Sau hai năm làm việc ở Nông trường Mộc Châu, ông nhận khoán 22 con bò vào 
năm 1989. Thời điểm đó, Nông trường Mộc Châu mới bắt đầu triển khai hình thức khoán hộ 
nên việc chăn nuôi thuận lợi hơn do nông trường hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn kỹ 
thuật...  
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“Có những thời điểm khó khăn tưởng chừng không vượt qua nhưng nhờ sự cố gắng và 
tâm huyết không từ bỏ con bò cùng sự hỗ trợ của công ty, chúng tôi đã phát triển được đàn 
bò gần 200 con và có thu nhập cao, ổn định”, ông Lỏi cho biết. 

Không chỉ gia đình ông Lỏi, nhiều gia đình coi chăn bò là nghề truyền thống, điển 
hình là gia đình ông Nguyễn Văn Quất, Đơn vị 85, thị trấn Nông trường Mộc Châu có hai 
thế hệ sống bằng nghề chăn bò sữa. 

Từ 10 con bò khoán hộ vào năm 1990, đến nay, tổng đàn bò của gia đình đã lên tới 
208 con do chính người con trai Nguyễn Văn Quang làm chủ. Ông Quất cho biết, bình quân 
mỗi ngày, trang trại của gia đình thu hoạch 2 tấn sữa, bán được ngót nghét 25 triệu đồng. 
Năm 2017, gia đình đạt tổng sản lượng 780 tấn sữa, cho doanh thu hơn 9 tỷ đồng, lợi nhuận 
khoảng 3 tỷ đồng. 

QUYẾT ĐỊNH LỊCH SỬ ĐƯA NGƯỜI NÔNG DÂN THÀNH “TỶ PHÚ CHĂN BÒ” 

Nói về mô hình khoán hộ, ông Trần Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 
Mộc Châu Milk, tiền thân của Nông trường Mộc Châu gọi nó là quyết định lịch sử. Bởi 
những năm 1987 - 1988, Nông trường Mộc Châu gặp nhiều khó khăn khi người không có ăn, 
bò sữa đói không đủ dinh dưỡng, ngân hàng không hỗ trợ cho vay vốn, không tìm được đầu 
ra sản phẩm trong khi Nhà nước cũng chưa có chính sách khoán. 

Đứng trước khó khăn, lãnh đạo nông trường quyết định chỉ có khoán hộ chăn nuôi, 
gắn lợi ích của người nông dân với công sức của họ mới thoát được cảnh nghèo này. Mô 
hình khoán hộ ra đời từ đó. 

“Từ 117 con bò được khoán cho 17 hộ nuôi thí điểm, sau 6 tháng, những người nông 
dân chủ động đề nghị khoán hộ rộng hơn. Năm 1990, lãnh đạo nông trường quyết định sẽ 
đóng vai trò làm “bà đỡ”, giúp bà con bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật và công tác thú 
y”, ông Chiến nhớ lại. 

“BÀ ĐỠ” CỦA NGƯỜI DÂN 

Xác định vai trò làm “bà đỡ” hỗ trợ người nông dân từ việc chăm sóc đàn bò đến bao 
tiêu việc thu mua sữa tươi, Công ty Mộc Châu Milk không chỉ hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thú y, 
con giống mà còn tổ chức đào tạo, cắt cử cán bộ thú y tại các đơn vị chăn nuôi. Công ty cam 
kết thu mua hết sữa sản xuất ra cho người chăn nuôi bằng các hợp đồng mua bán được ký kết 
hàng năm. 

Để đảm bảo dinh dưỡng cho đàn bò sữa, Công ty sữa Mộc Châu còn nhập khẩu cỏ 
alfalfa giàu dinh dưỡng từ Mỹ, xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn tinh và thức ăn tổng hợp 
TMR với khẩu phần đảm bảo chất lượng thức ăn cho từng đàn loại. 

Bên cạnh đó, công ty cũng tổ chức các đơn vị khuyến nông và hỗ trợ kỹ thuật cho các 
hộ thông qua việc phòng chống dịch bệnh, thụ tinh nhân tạo, quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, 
khai thác sữa khoa học... Những biện pháp trên nhằm đảm bảo hơn 24.000 cô bò sữa tại nơi 
đây đều được chăm sóc cùng một chế độ, tiêu chuẩn cao nhất, cho ra nguồn sữa đồng đều và 
có hàm lượng chất béo, chất đạm cao nhất cả nước. 

Mộc Châu Milk cũng là một trong số ít doanh nghiệp tiên phong thực hiện chính sách 
bảo hiểm vật nuôi và giá sữa cho nông dân. Mô hình bảo hiểm bò sữa và giá sữa được thực 
hiện từ năm 2004 - thời điểm cả nước đang loay hoay với bảo hiểm nông nghiệp.  

Hiện nay, nhiều hộ có quy mô từ 80 đến hơn 200 con. Trang trại được trang bị nhiều 
máy móc hiện đại như máy cắt cỏ, máy cày bừa, máy băm cỏ, máy vắt sữa... đưa ngành chăn 
bò trở thành ngành công nghiệp cao. 

Tiêu biểu, tại trang trại của ông Lỏi, nhờ áp dụng những quy định nghiêm ngặt do 
công ty hướng dẫn trong chăm sóc đàn bò mà sản lượng sữa của trang trại ông đạt trên 1 tấn 
mỗi ngày. Đàn bò được quan tâm chăm sóc từ chế độ dinh dưỡng, kiểm tra tình trạng sức 
khỏe và thời gian sinh hoạt điều độ.  
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Cùng với việc chăm sóc đàn bò sữa khỏe mạnh, vấn đề bảo vệ môi trường sống được 
người nông dân nơi đây quan tâm. Từ hệ thống chuồng trại luôn đảm bảo sạch sẽ đến việc 
xử lý chất thải khoa học. 

Vừa qua, nhờ có sự hỗ trợ của công ty, gia đình ông Lỏi đầu tư thêm hệ thống xử lý 
chất thải bằng máy tách ép phân, vừa giúp xử lý chất thải an toàn với môi trường, vừa tăng 
thu nhập cho gia đình. Mỗi tháng ông Lỏi bán được 60 tấn phân với giá 2.500 đồng/kg, thu 
về 150 triệu đồng. 

TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ NUÔI BÒ SỮA 

Vươn lên từ bò sữa nên mỗi người dân chăn bò tại thảo nguyên xanh Mộc Châu đều 
tâm huyết với nghề. Để tôn vinh nghề chăn nuôi bò, mỗi năm Mộc Châu Milk đều tổ chức 
Hội thi Hoa hậu Bò sữa nhằm khuyến khích động viên những người chăn nuôi bò sữa, giới 
thiệu những con bò không những chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có khả năng sản xuất cao, 
mang đặc trưng riêng của giống bò Holstein Friesian thuần chủng.  

Sau 15 năm tổ chức, hội thi đã trở thành lễ hội truyền thống của những người chăn 
nuôi trên cao nguyên Mộc Châu. Năm nay, “nàng bò” mang số hiệu 13568 của anh Lê Xuân 
Tiến, tiểu khu 19/5, thị trấn Mộc Châu giành ngôi vị cao nhất với tổng giải thưởng trị giá 75 
triệu đồng. 

“Công ty hoạt động trên nguyên tắc lấy “con người làm gốc” nên cuộc thi Hoa hậu Bò 
sữa và những hỗ trợ cho nông dân đều hướng tới mục tiêu trở thành mô hình phát triển bền 
vững cho truyền thống nghề chăn nuôi bò sữa”, ông Chiến bày tỏ. 
 

17. Hà Hoàng. TRỒNG BẮP CẢI XỨ LẠNH, ÔNG LỆ KHÔNG PHẢI “KHÓC” / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 02/11/2018.- Số 263.- Tr.11. 
 

Nhờ chuyển đổi sang trồng bắp cải trên đất dốc, gia đình ông Đoàn Văn Lệ (sinh 
năm 1968) ở tiểu khu 84/85, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La, đã thoát nghèo và có của ăn của để. 

Huyện Mộc Châu (Sơn La) được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ quanh năm, 
đất đai màu mỡ, rất thuận lợi cho việc trồng rau cải bắp và các loại cây rau màu thực phẩm 
ngắn ngày. Ông Lệ nhận thấy trồng rau cải bắp có thể đem lại kinh tế lớn cho gia đình, ít chi 
phí chăm sóc, đầu ra cho sản phẩm lại tương đối ổn định. Vì vậy ông bàn bạc với vợ con cải 
tạo lại đất nương rẫy, đầu tư vốn mua máy bơm và xây dựng hệ thống ống dẫn nước từ mó 
nước về nương, để trồng rau cải bắp trên diện tích 5.000m2 đất dốc. Nhờ mạnh dạn chuyển 
đổi sang trồng rau, gia đình ông đã có của ăn của để, vươn lên trở thành hộ khá giả nhất tiểu 
khu 84/85, thị trấn Nông trường Mộc Châu. 

Chia sẻ kỹ thuật ươm hạt giống rau cải bắp, ông Lệ cho biết: “Trước khi tôi gieo hạt 
cải bắp, tôi thường ngâm hạt giống vào nước ấm khoảng gần 50 độ C trong khoảng 20 phút. 
Sau đó tôi vớt ra ngâm tiếp nước lạnh từ 8 - 10 giờ, lượng hạt gieo 1,5 - 2,0g/m2. Khi gieo 
hạt xong tôi phủ lên đất một lớp rơm dày từ 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới đẫm nước lên từ 
1 - 2 lần/ngày. Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, tôi bắt đầu tưới tiêu bằng hệ thống 
nước tự động. Khi cây cải bắp cao từ 7 - 8cm, tôi nhổ tỉa những cây còi cọc. Sau mỗi lần nhổ 
tỉa như vậy, tôi kết hợp bón thúc bằng phân chuồng ủ mục, phân NPK, không dùng phân 
đạm, nên vườn rau cải bắp gia đình tôi lúc nào cũng tươi tốt và không lo bị còi cọc, sâu 
bệnh”. 

Theo ông Lệ, rau bắp cải ưa lạnh, việc trồng rau cải bắp ở Mộc Châu so với các tỉnh 
dưới xuôi thì ít bị cạnh tranh, trồng được nhiều vụ trong năm, nên đầu ra cho sản phẩm của 
gia đình tương đối ổn định. 

Rau cải bắp được ông Lệ bán tại nương rẫy với giá dao động từ 8.000 - 9.000 
đồng/kg. Hàng năm, cứ đến vụ thu hoạch rau bắp cải, các thương lái đánh xe tải vào tận 
vườn thu mua nên ông không lo ế hàng. “Bình quân một năm tôi trồng rau cải bắp được 3 
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vụ. Thời gian còn lại, tôi tận dụng đất trồng thêm các loại rau, củ ngắn ngày khác như cà rốt, 
củ cải trắng, su hào, cà chua... Tính chung thu nhập từ trồng rau của gia đình tôi gần 240 
triệu đồng/năm” - ông Lệ chia sẻ. 

Nhờ mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế và áp dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào trồng rau cải bắp và các loại cây trồng ngắn ngày khác cho năng suất cao, nhiều 
năm nay gia đình ông Lệ đã vươn lên thoát nghèo và trở thành hộ kinh tế khá giả nhất vùng, 
con cái đều được ăn học, trưởng thành và có nghề nghiệp ổn định. Không chỉ làm kinh tế 
giỏi, ông Lệ còn tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội, hướng dẫn các gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn trồng rau cải bắp vươn lên làm giàu tại địa phương. 

 

18. Anh Tuấn. CUỘC THI DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP LẦN 4: THẮNG VÌ 
HƯỚNG ĐẾN LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG / Anh Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 
06/11/2018.- Số 266.- Tr.10-11. 
 

Điểm chung của các dự án đoạt giải tại cuộc thi Dự án khởi nghiệp nông nghiệp 
lần 4 (do Trung tâm BSA tổ chức), chính là việc gắn kết với cộng đồng, cùng ước muốn 
giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của quê hương. 

GIỮ HỒN ẨM THỰC TÂY BẮC 

Đặng Thị Huyền Mi - cô giảng viên Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La) đã giới thiệu 
món nước chấm lạ, hấp dẫn và mang nét đặc trưng rất riêng của đồng bào Thái ở vùng núi 
Tây Bắc. “Chẩm chéo” là loại đặc sản đặc biệt khi ăn với gà nướng. Dù được ban giám khảo 
gợi ý thay đổi khẩu vị để phù hợp với người tiêu dùng cả nước, nhưng Huyền Mi nhất quyết 
nói không bởi theo cô, loại gia vị này đóng vai trò linh hồn trong ẩm thực Tây Bắc, đặc biệt 
là ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. 

Thay vì đổi khẩu vị, Mi bảo mình sẽ nhẫn nại tìm cách để thuyết phục những khách 
hàng khó tính, để họ thích nghi và yêu mến sản phẩm của đồng bào mình. Đây chính là một 
trong những lý do giúp cho dự án “Phát triển thị trường cho sản phẩm gà nướng và chẩm 
chéo của đồng bào dân tộc Thái - Tây Bắc” của Huyền Mi đoạt giải Nhất nhóm. 

Ít ai biết, Huyền Mi chỉ mới khởi nghiệp khi tham gia lớp tập huấn tại Hà Giang vào 
đầu tháng 8/2018, do Trung tâm BSA tổ chức. Từ những kiến thức học được, Huyền Mi nghĩ 
ngay đến sản phẩm của đồng bào dân tộc mình và tìm cách để phát triển. Nghĩ là làm, Mi 
quyết tâm và thành công khi gần như ngay lập tức thực hiện dự án sau ngày kết thúc lớp học. 
Tại hội chợ Sức khỏe và dinh dưỡng, do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ 
chức vào trung tuần tháng 10/2018, sản phẩm gà nướng chẩm chéo do Huyền Mi đã chinh 
phục người tiêu dùng miền Nam, với hơn 100 lọ được bán ra mỗi ngày… 
 

19. Ngọc Bích. ĐẶNG THỊ HUYỀN MI (SƠN LA): LO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẶT HÀNG / 
Ngọc Bích // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/11/2018.- Số 266.- Tr.11. 
 

Cảm giác khi được nghe tên nhóm mình đoạt giải Nhất với Dự án Phát triển thị trường 
cho sản phẩm gà nướng và chẩm chéo của đồng bào dân tộc Thái - Tây Bắc, rất bất ngờ. 
Nhận được tín hiệu vui thì mừng, nhưng cũng lo, vì khi về Sơn La rồi không biết làm sao trở 
vào được do chi phí đi lại tốn kém lắm. Mình đang tìm nhà phân phối ở trong Nam. Mình 
nhận thấy, khách hàng luôn hy vọng mua được gà ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm. Họ 
muốn mua được nhanh và tiện lợi, tiết kiệm được thời gian. 
 

20. Hà Hoàng. HIỂU ONG NHƯ… CON, THÁNG THU 700 LÍT MẬT / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/11/2018.- Số 266.- Tr.11. 
 

Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, anh Nguyễn Xuân Phong về quê 
khởi nghiệp với nghề nuôi ong lấy mật ở bản Tà Niết (xã Chiềng Hắc, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La). Mỗi năm anh thu khoảng 500 triệu đồng. 
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Anh Phong chia sẻ: Tốt nghiệp đại học, anh nhận thấy cơ hội phát triển và theo đuổi 
nghề nghiệp chuyên ngành được đào tạo không nhiều. Cùng thời điểm đó, anh trăn trở về 
hướng phát triển kinh tế gia đình - nuôi ong mật. Sau khi tìm hiểu thị trường, để ý thấy nghề 
này có nhiều tiềm năng, mang lại lợi ích kinh tế cao và ổn định, anh đã quyết định từ bỏ 
niềm đam mê và công sức hơn 4 năm ăn học ở Hà Nội, quyết tâm khởi nghiệp bằng nghề 
nuôi ong mật ở quê nhà. 

Bất chấp mọi xì xào của hàng xóm, anh Phong chăm chỉ học nghề nuôi ong từ người 
cha vốn có thâm niên và nhiều kinh nghiệm trong nghề nuôi ong mật. Nhờ đó, mà anh đã 
nắm được các quy trình chăm sóc, cũng như cách kiếm ăn của đàn ong mật. 

Cùng với đó, anh Phong không ngừng học hỏi kinh nghiệm ở khắp nơi và lên mạng 
internet, sách, báo tìm hiểu và trau dồi thêm kiến thức với hy vọng sẽ sớm nhân đôi số đàn 
ong hiện có của gia đình. Sau 4 năm kiên trì và cần mẫn chăm sóc, số đàn ong của gia đình 
anh từ 10 đàn đã tăng lên 300 đàn. Mô hình nuôi ong mật của anh Phong đã nhanh chóng trở 
thành hướng đi phát triển kinh tế tiêu biểu của xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. 

Khi số đàn ong được nhân rộng, anh di chuyển toàn bộ đàn ong lên khu rừng ở gần 
nhà, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ong lấy mật hoa rừng và thu hút nhiều đàn ong rừng 
về làm tổ hơn. 

Theo anh Phong, nuôi ong mật giống như kiểu du mục, nay đây mai đó. Lúc đến mùa 
nhãn ở Sông Mã (Sơn La) thì anh mang tất cả đàn về đó, hết mùa nhãn anh lại di chuyển đàn 
ong xuống các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa để hút mật ở hoa keo. Khi đến mùa đông 
thì nuôi dưỡng chúng bằng đường với xiro, nước tăng lực và dùng chế phẩm sinh học đựng 
vào khay nhựa đặt trong thùng, lúc nào ong đói chúng sẽ bay xuống ăn. 

Cũng theo anh Phong, muốn đàn ong mật phát triển khỏe mạnh, bắt buộc người nuôi 
phải am hiểu địa lý vùng miền và tập tính của loài ong. Người nuôi phải nắm bắt được mùa 
nào hoa nở rộ để di chuyển chúng đến nơi có nguồn mật hoa dồi dào. Thời tiết nắng mưa thất 
thường cũng là yếu tố quan trọng người nuôi ong cần để ý. Hàng ngày, người nuôi phải 
chăm sóc đàn ong tỉ mỉ và khoa học với nhiều công đoạn như tạo ong chúa, tách đàn, quản lý 
đàn ong theo mùa... 

“Kể từ khi nắm được kỹ thuật và tập tính của đàn ong, tôi quản lý đàn ong rất dễ dàng. 
Một tháng tôi thu hoạch khoảng 700 lít mật và luôn đảm bảo đầu ra đều đặn. Thị trường tiêu 
thụ lớn của gia đình tôi chủ yếu là các tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng và các thị trường bán lẻ ở 
miền Bắc. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình tôi thu nhập dao động từ 450 - 
500 triệu đồng từ nghề nuôi ong” - anh Phong cho hay. 

Anh Phong dự tính thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng quy mô nuôi đàn ong mật để phát 
triển kinh tế. Ngoài ra, anh còn tận dụng 2ha đất nương rẫy trồng 600 gốc bơ, 100 gốc xoài 
để nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình. 
 

21. Ngân Tuyền. ĐỀ XUẤT CAO TỐC HÒA BÌNH - MỘC CHÂU CÓ TỔNG MỨC 
ĐẦU TƯ 20.800 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC CHO LÀ QUÁ CAO / Ngân Tuyền // An ninh Thủ 
đô.- Ngày 06/11/2018.- Số 5444.- Tr.7. 
 

Đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu theo đề xuất của tỉnh Sơn La có tổng mức 
đầu tư gần 20.800 tỷ đồng được nhận định là suất đầu tư cao và phương án tài chính 
còn nhiều rủi ro. 

SẼ ĐỔI 900HA ĐẤT ĐỂ LẤY TIỀN ĐẦU TƯ 

Đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tiếp nối với cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình có 
chiều dài 85km. Quy mô hoàn thiện 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m. Trước mắt, sẽ đầu tư 
quy mô 4 làn xe hạn chế (dải dừng xe khẩn cấp bố trí không liên tục; tốc độ thiết kế 80km/h, 
ưu tiên 60km/h đối với các đoạn qua địa hình khó khăn). Điểm đầu của dự án thuộc địa phận 
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xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình; điểm cuối tại bản Muống, xã Phiêng Luông, Mộc 
Châu, Sơn La. 

Dự án có tổng mức đầu tư 20.864 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư thực hiện 
hợp phần BOT được hoàn lại qua thu phí khoảng 15.864 tỷ đồng (76,04% tổng mức đầu tư 
dự án); nguồn vốn đầu tư của tỉnh Sơn La và Hòa Bình tham gia bằng giá trị quỹ đất qua hợp 
phần dự án BT khoảng 5.000 tỷ đồng (23,96% tổng mức đầu tư). Nhà đầu tư sẽ thu phí hoàn 
vốn trong 27 năm. 

Tỉnh Sơn La sẽ bố trí vốn đối ứng khoảng 4.100 tỷ đồng, tham gia dự kiến trả bằng 
quỹ đất (Hợp đồng BT) khoảng 3.840 tỷ đồng, tương đương diện tích đất khoảng 615 -  
650ha (Khu đô thị Suối Hoa Vân Hồ, khu du lịch trung tâm; khu quần thể sân Golf...). Tỉnh 
Hòa Bình bố trí vốn đối ứng khoảng 900 tỷ đồng, trả bằng diện tích đất dự kiến giao cho nhà 
đầu tư khoảng 300 - 350ha. 

Theo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sơn La, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 
cần sử dụng để thực hiện dự án là 149,44ha gồm: Diện tích có rừng 128,02ha (rừng sản xuất 
67,09ha; rừng phòng hộ 60,96ha) và diện tích không có rừng 21,42ha. 

Cho ý kiến về dự án cao tốc này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh Sơn La cần phân 
tích sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc gia, địa 
phương; đồng thời cần bổ sung đánh giá tác động của dự án đối với các dự án liên quan, như 
dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân 
Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT. 

Ngoài ra, tỉnh Sơn La cũng chưa làm rõ lưu lượng vận chuyển hàng hóa, hành khách 
trong khu vực; chưa làm rõ phân bổ lưu lượng xe đi Quốc lộ 6 và cao tốc. Do vậy, cần tính 
toán lại mức tăng trưởng cho phù hợp với thực tế tăng trưởng GDP của các tỉnh khu vực Tây 
Bắc. 

Về mức giá dịch vụ được tỉnh Sơn La đề xuất khởi điểm là 2.100 đồng/km/xe tiêu 
chuẩn. Đây là mức tối đa trong khung giá dịch vụ đường bộ được Bộ Giao thông vận tải quy 
định. Tuy nhiên, hồ sơ trình dự án tỉnh Sơn La đưa mức tăng là 12%/3 năm được Bộ Giao 
thông vận tải đánh giá là chưa phù hợp Luật Giá và Thông tư hiện hành. 

NGUYÊN TẮC LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ KHÔNG CHÍNH XÁC 

Bộ Tài chính cho rằng, hiện nay, nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để 
thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT chưa được 
Chính phủ ban hành. 

Việc quyết định chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở cho các bước chuẩn bị đầu tư tiếp 
theo cần lưu ý đối với việc sử dụng quỹ đất khoảng 615ha - 650ha của tỉnh Sơn La và 300 - 
350ha của tỉnh Hòa Bình để thanh toán cho nhà đầu tư chỉ được xem xét khi Nghị định quy 
định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình 
thức hợp đồng BT này được ban hành, có hiệu lực thi hành. 

Hơn nữa, tính khả thi về mặt tài chính của dự án còn phụ thuộc khả năng thực hiện 
hợp phần BT với các trách nhiệm của 2 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và chính sách của Nhà nước 
về thanh toán BT. Đây là các yếu tố rủi ro cần được tính đến trong dự án. 

Bộ Kế hoạch - Đầu tư bày tỏ quan điểm, nguyên tắc lập sơ bộ tổng mức đầu tư của dự 
án không chính xác, đặc biệt là phần xác định khối lượng vì thiết kế trong giai đoạn này mới 
chỉ là thiết kế sơ bộ; suất vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 của dự án, với quy mô 4 làn hạn 
chế khoảng 193,035 tỷ đồng/km cao hơn nhiều so với suất vốn đầu tư xây dựng đường cao 
tốc 4 làn xe tại Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng (trung bình 
cho khu vực này là 122,49 tỷ đồng/km). 

Cũng theo đề xuất, thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận của dự án khoảng 26,83 năm. Tuy 
nhiên, thời gian thu hồi vốn cũng như khả năng thu hồi vốn còn phụ thuộc nhiều vào tổng 
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vốn đầu tư dự án, nhu cầu vận tải, mức giá dịch vụ cũng như khả năng thực hiện hợp phần 
BT của 2 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và chính sách của Nhà nước về thanh toán hợp đồng BT. 
 

22. Hưng Giang. DIỆN MẠO THÀNH PHỐ SƠN LA SAU 7 NĂM XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI / Hưng Giang, Trần Hồ // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 
08/11/2018.- Số 224.- Tr.5. 
 

7 năm với phong trào thi đua “Thành phố Sơn La chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. 
Phát huy nội lực trong dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân hưởng thụ”, thành phố Sơn La (Sơn La) đã tạo ra những điểm nhấn trong xây 
dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ 
tầng nông thôn.   

NỖ LỰC ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

Khác với những lần trước, lần này lên thành phố Sơn La chúng tôi không khỏi ngỡ 
ngàng trước sự thay đổi nhanh chóng về diện mạo các vùng nông thôn của thành phố, nhất là 
những xã vùng ven đô thị. Những con đường vào các xã, các bản được đổ bê tông, rộng đẹp, 
rực rỡ cờ hoa; trường học các cấp được xây mới hiện đại.  

Ngày trước chỉ là những ngôi nhà tranh, nhà tạm, nhà dột của đồng bào các dân tộc 
Thái, Mông, Mường, thì giờ rực đỏ ngói mới như càng tô điểm thêm cho bức tranh của thành 
phố miền núi này. 

Được biết 5 xã của thành phố Sơn La xây dựng nông thôn mới có điểm xuất phát thấp, 
khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc, trong đó xác định trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn. Nhờ sự 
đồng thuận của đồng bào các dân tộc, các xã đã đạt được những thành tích quan trọng. 

Cụ thể, xây dựng được 29 tuyến đường giao thông trục xã, trục bản, trong bản và 
đường giao thông trục chính nội đồng dài 29,8km. Đi đôi với giao thông là xây dựng công 
trình thủy lợi, bằng việc huy động hợp lý các nguồn lực đã triển khai 8 công trình thủy lợi 
các xã. 

Trong đó, xã Chiềng Đen 2 công trình kênh mương nội đồng với tổng chiều dài 
2,4km. Xã Chiềng Xôm 1 tuyến đường tuyến kênh nội đồng, dài 230m và cải tạo 1 công 
trình thủy lợi gồm 1 đập và 0,4km kênh mương nội đồng. 

Đến nay, cả 5/5 xã của thành phố Sơn La đã cơ bản hoàn thành tiêu chí về thủy lợi. 
Ngoài ra, hệ thống mạng lưới điện, trường mầm non, nhà văn hóa thôn, bản, chợ nông thôn, 
nhà ở... được đầu tư bài bản, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh chóng.   

NHÂN DÂN ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Chúng tôi tìm đến xã Hua La, một trong những xã đang tập trung nguồn lực để phấn 
đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm. Trên các con đường vào xã, vào bản nhiều tuyến 
đường giao thông được đổ bê tông, làm mới; trường mầm non hiện đại đang gấp rút hoàn 
thành những khâu cuối, các nhà văn hóa thôn, bản cũng được khởi công xây mới. Những đổi 
thay đó, mang đến cho Hua La một bộ mặt nông thôn tươi sáng, văn minh hơn. 

Gặp chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hua La, Lò Văn Tươi vừa vui mừng, vừa lo lắng. 
Vui vì đến nay đã cứng hóa 13km đường giao thông, đường trục bản 5km, ngõ bản 8km. 
Quản lý tốt trọng tải xe, xây dựng đường điện chiếu sáng. Kiên cố hóa hệ thống mương thoát 
nước tại bản Sàng, bản Pọng, bản Kham dài 4km. Rà soát những điểm có nguy cơ về rủi ro 
thiên tai, lắp đặt hệ thống hướng dẫn, cảnh báo. 

Thời gian qua, xã đã đầu tư xây dựng mới 4 nhà văn hóa bản Sàng, bản Kham, bản Co 
Phung và bản Púa Nhọt. Xây dựng mới sân thể thao. Cải tạo nâng cấp 11 nhà văn hóa bản, 
15 sân thể thao bảo đảm đạt chuẩn. Xây dựng khu vui chơi cho trẻ em có hoạt động chống 
đuối nước. Rà soát, bổ sung thiết chế văn hóa cho các bản đảm bảo hoạt động tốt. 
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Xây dựng trường mầm non xã Hua La đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng 1 lớp học 2 tầng 
tại trung tâm xã và 4 phòng học tại điểm bản. Hoàn thiện xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn 
Quốc gia. Theo ông Tươi, các công trình lớn đều được cấp trên quan tâm, phê duyệt, có 
quyết định đầu tư. Còn tiêu chí mềm, đòi hỏi người dân phải cùng làm, phải tuyên truyền 
mạnh mẽ để bà con tham gia. 

“Xã Hua La có dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng không được đầu tư nên phải xây dựng 
nhiều, nhưng có sự đồng tình của bà con nên việc triển khai xây dựng nông thôn mới khá 
thuận lợi. Chúng tôi cố gắng hết sức đến cuối năm nay đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là vấn 
đề trọng tâm chính của chính quyền và nhân dân xã Hua La”, ông Lò Văn Tươi, Chủ tịch 
UBND xã khẳng định. 

Thành phố Sơn La đang tập trung xây dựng xã Hua La đạt chuẩn nông thôn mới, đưa 
tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hết năm 2018 lên 4/5 xã gồm xã Chiềng Xôm, Chiềng 
Cọ, Chiềng Đen và Hua La. Phấn đấu đến năm 2020 thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. 
 

23. HG. NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN NẾP MƯỜNG VÀ - SỐP CỘP / HG // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 08/11/2018.- Số 224.- Tr.5. 

 

Huyện Sốp Cộp vừa tổ chức Lễ đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gạo 
nếp Mường Và - Sốp Cộp. Tại buổi lễ, ông Lò Minh Hùng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
đã trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Nếp Mường Và - Sốp Cộp của Cục Sở hữu trí 
tuệ cho lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp. 

Vùng sản xuất lúa nếp tan Mường Và trồng các giống lúa: Lúa tan nhe, tan hin, tan 
đỏ, tập trung trên địa bàn 5 xã Mường Và, Mường Lạn, Dồm Cang, Púng Bánh và Nậm 
Lạnh, với tổng diện tích khoảng 1.000ha, sản lượng 5.000 tấn thóc/năm. 
 

24. Nguyễn Văn Chiến. SƠN LA ĐỔI ĐƯỜNG, DẦU ĂN LẤY… MÔI TRƯỜNG 
SẠCH / Nguyễn Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 11/2018.- Số 89.- Tr.44. 
 

Với quyết tâm bảo vệ môi trường sản xuất sạch, nhằm mang lại những sản phẩm 
nông nghiệp thật sự an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của những thị 
trường tiêu thụ đòi hỏi cao, tỉnh Sơn La đã có một quyết định táo bạo và quyết liệt: 
Thu mua rác thải từ những trang trại cây trồng, trước mắt là từ trang trại cây ăn quả, 
rau sạch... 

Ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn 

La, thông tin: Chúng tôi được tỉnh giao là đơn vị trực tiếp thực hiện việc triển khai, giám sát, 

đầu tư và thu gom nguồn rác thải từ các trang trại. Đến hết tháng 10, chúng tôi đã thu gom 

được 7 tấn rác thải trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng. 

Sơn La là một trong những tỉnh có bước phát triển đột phá về kinh tế trang trại thuộc 

lĩnh vực trồng trọt so với cả nước. Sự phát triển này đồng đều trên cả 5 mặt: Diện tích ngày 

một tăng, năng xuất ngày một cao, sản lượng ngày một lớn, sản phẩm ngày càng đa dạng và 

thị trường tiêu thụ ngày càng phong phú. Hiện, tỉnh có rất nhiều nông sản đang từng bước 
hội nhập và chiếm lĩnh thị trường hàng hóa trong và ngoài nước: Chè, sản phẩm từ sữa bò, 
cà phê, cam, xoài, nhãn, các loại rau xanh, chanh leo... Để những sản phẩm này ngày càng có 

sức cạnh tranh trên thị trường, Sơn La nhắm tới mục tiêu “Khách hàng là thượng đế - Sạch 

để an toàn cho người tiêu dùng”. 

Chính vì thế, tỉnh đã đầu tư nguồn kinh phí không nhỏ cho công tác tuyên truyền, vận 
động, hướng dẫn, đầu tư hệ thống thu gom rác thải và tiêu hủy rác thải đúng quy định, kiểm 
tra và giám sát việc chấp hành đảm bảo môi trường trong sản xuất nông sản... 
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Theo ông Phạm Hùng, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 
Sơn La - người trực tiếp thực hiện việc giám sát quá trình thu gom và xử lý rác thải các nhà 
vườn trong tỉnh thì: Chúng tôi đã lựa chọn phương án thu gom và thu mua tối ưu nhất và 
mang lại hiệu quả đa chiều. Trước hết, chúng tôi tổ chức tuyên truyền sâu, rộng cho các chủ 
trang trại về trách nhiệm và quyền lợi trong thu gom rác thải - bảo vệ môi trường. Song song 
với đó, tỉnh Sơn La cũng đầu tư xây dựng bể chứa rác thải kiên cố tại một số nhà vườn làm 
mẫu cho bà con học và làm theo. Khi rác được thu gom, chúng tôi sẽ kiểm tra, thanh toán lại 
một phần công sức thu gom bằng cách đổi rác lấy nông sản khác như: Đường, dầu ăn, gạo... 

Ông Đỗ Xuân Khởi - lão nông trồng cam ở bản Hoa Mai (xã Chiềng Ban, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La) đưa chúng tôi đi thăm trang trại cam trĩu quả mà sạch sẽ. Ông Khởi bảo: 
Nông dân xưa nay vốn chỉ quan tâm tới cam có nhiều quả, có ngon, bán có được giá không 
chứ ít ai nghĩ tới việc bảo vệ môi trường ở vườn của mình. Nhưng khi làm vườn cam này, tôi 
được cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đến tận nơi hướng dẫn cách 
làm cam sạch. Không chỉ hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường bón 
phân hữu cơ như ủ cá, đậu tương... làm nguồn dinh dưỡng cho cây; bắt côn trùng, sâu bọ 
bằng những công cụ vật lý đơn giản; chúng tôi còn được đầu tư hệ thống chứa rác thải sau 
sản xuất. 

“Tôi là một trong những hộ làm thí điểm nên được cấp thùng nhựa có nắp đậy, những 
hộ làm sau được đầu tư xây dựng bể chứa bằng bê tông. Chính sự quan tâm của tỉnh, của chi 
cục đã giúp chúng tôi nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong sản xuất và kết quả là 
cam nhà tôi chín đến đâu khách mua hết đến đó dù giá của nhà tôi bán ra không thấp hơn giá 
thị trường. Năm nay, tỉnh Sơn La xuất khẩu được cả trăm ngàn tấn hoa quả các loại, phần 
lớn cũng là nhờ yếu tố hoa quả sạch” - ông Khởi nói. 
 

25. Quốc Tuấn. HIỆU QUẢ ĐỒNG VỐN PHỤC VỤ “TAM NÔNG” / Quốc Tuấn // 
Trang trại Việt.- Tháng 11/2018.- Số 89.- Tr.58-59. 
 

Những năm qua, thực hiện chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn và nông dân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phù Yên, 
Sơn La (Agribank Phù Yên) đã triển khai hiệu quả các giải pháp để đưa vốn tín dụng 
về với người dân. 

VAI TRÒ CHỦ LỰC 
Với vai trò chủ lực trong đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân, những 

năm qua Agribank Phù Yên đã góp sức cùng hệ thống Agribank trong tỉnh làm tốt vai trò 
cung ứng vốn và dịch vụ ngân hàng, tạo nền tảng chắc chắn để phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

Đến với vùng nông thôn của huyện Phù Yên, cảm nhận rõ nhất là sự đổi thay nhanh 
chóng cả về diện mạo vùng nông thôn cũng như chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân 
tộc nơi đây. Theo đó, cùng với kết cấu hạ tầng và các công trình dân sinh được đầu tư thì 
những mô hình với những người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ hàng trăm 
triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm xuất hiện ngày càng nhiều tại các xã, bản vùng sâu, vùng 
xa... 

Ông Trần Văn Khánh, Giám đốc Agribank Phù Yên, cho biết: Đến nay, tổng dư nợ 
cho vay nông nghiệp nông thôn của Agribank Phù Yên đạt trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cho 
vay nông nghiệp nông thôn chiếm 100%. Riêng vay vốn nông nghiệp nông thôn thuộc Hội 
Nông dân quản lý là 10 tổ với dư nợ trên 14 tỷ đồng. Việc cho vay qua tổ có thuận lợi là mở 
rộng được địa bàn cho vay và số người dân được tiếp cận vốn. Bởi huyện là địa bàn đi lại 
khó khăn. Qua đó, đơn vị đã quy tụ được tất cả các hộ có nhu cầu vay vốn ở các xã, bản 
vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng các mô hình kinh doanh trong nông nghiệp nông 
thôn. 
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Đến với bản Ngã Ba, xã Mường Cơi, thăm mô hình sản xuất kinh doanh của gia đình 
anh Trịnh Thế Anh càng thấy rõ hơn hiệu quả của những đồng vốn tín dụng Agribank Phù 
Yên đã triển khai trong thời gian vừa qua. Cũng như nhiều hộ nông dân trước đây, gia đình 
anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc vay vốn phát triển sản xuất. Nhiều khi cần vốn để 
phục vụ kinh doanh hàng nông sản lại phải vay ngoài với lãi suất cao, nên ảnh hưởng lớn tới 
quá trình kinh doanh. 

Anh Trịnh Thế Anh, tâm sự: Cũng bởi chuyên nghề thu mua, kinh doanh hàng nông 
sản nên việc vay vốn không thể ngày một ngày hai trả luôn được. Do vậy, thời gian vay dài 
đồng nghĩa với việc phải trả lãi cao. Cũng bởi lý do đó, nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc tìm vốn để phát triển kinh doanh. Với những người dân như chúng tôi, nếu không 
có nguồn vốn tín dụng như vậy thì khó có thể được như ngày hôm nay. 

“Từ khi thông qua Hội Nông dân huyện được tiếp cận nguồn vốn này, ngoài việc ổn 
định được cuộc sống, không phải vay ngoài với lãi suất cao thì việc mở rộng kinh doanh 
cũng thuận tiện hơn nhiều, không còn trong tình trạng lo lắng bởi lãi suất cao như trước đây 
nữa. Không chỉ dừng ở đó, với những đồng vốn sinh lời, đặc biệt là Chính phủ tiếp tục có 
những chính sách ưu đãi khi giao cho hệ thống Agribank trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh 
việc cho vay theo Nghị định 55, nên gia đình càng thuận lợi hơn trong việc vay vốn mở rộng 
sản xuất” - anh Thế Anh nói. 

NỞ RỘ MÔ HÌNH LÀM GIÀU 
Những lời tâm sự của anh Trịnh Thế Anh cũng là suy nghĩ của hàng ngàn hộ nông dân 

khác trong huyện Phù Yên khi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank thông 
qua tín chấp của Hội Nông dân huyện. Bởi ngay như gia đình anh Trịnh Thế Anh, sau khi 
được tiếp cận nguồn vốn vay này từ năm 2012, từ chỗ chỉ vay 200 triệu đồng/năm, thì mấy 
năm nay gia đình anh đã được vay 2,5 tỷ đồng/năm để phát triển kinh doanh. Hiện tại, anh 
đã gây dựng được một cơ sở chuyên thu mua, chế biến trên 7.000 tấn nông sản các loại cho 
bà con nông dân trong vùng. Cùng với đó, anh còn nuôi trên 100 con lợn nái, lợn thịt, mỗi 
năm xuất bán gần 7 tấn lợn thịt; phát triển thêm mô hình nuôi 200 con dúi, 20 con hươu lấy 
nhung và bán giống với thu lãi gần 400 triệu đồng/năm. Có vốn vay ưu đãi phục vụ việc kinh 
doanh của gia đình, hàng năm anh còn tạo công ăn việc làm cho 8 lao động là người dân địa 
phương với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng... 

Với vai trò, vị thế của hệ thống một ngân hàng trong cả nước nói chung, tại huyện Phù 
Yên nói riêng, Agribank Phù Yên đã và đang góp phần khẳng định được một chính sách hợp 
lòng dân của Chính phủ trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Do vậy, 
trên cơ sở những gì đã làm được, trong thời gian tới thực hiện sự chỉ đạo của Agribank tỉnh, 
Agribank Phù Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các khối, đoàn thể, nhất là Hội Nông dân huyện 
tập trung vốn đầu tư cho “Tam nông” thông qua việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ 
trợ khách hàng theo tinh thần Nghị định 55 của Chính phủ. Qua đó, góp phần để có nhiều đối 
tượng khách hàng trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn vay và các dịch vụ của ngân hàng, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chương trình xây dựng nông thôn mới… 
 

26. Nguyễn Văn Chiến. PHÙ YÊN PHỦ XANH ĐẤT DỐC BẰNG CÂY ĂN QUẢ / 
Nguyễn Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 11/2018.- Số 89.- Tr.61. 
 

Đưa cây ăn quả các loại vào trồng trên đất dốc thay thế cây ngô, sắn, hàng trăm 
nông dân ở huyện miền núi Phù Yên (Sơn La) đã đổi đời, với thu nhập lên đến hàng 
trăm triệu đồng/năm. 

Với đặc thù là huyện miền núi, đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn Phù Yên 
trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, sắn. Toàn 
huyện có hơn 20.000ha đất dốc canh tác cây nông nghiệp, trong đó, diện tích trồng ngô lên 
đến hơn 10.000ha. 
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Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc của tỉnh Sơn La, ngoài 
việc xây dựng đề án, huyện Phù Yên chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng 
vào cuộc tuyên truyền, vận động bà con cùng tham gia. 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Phan Quý Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát 
triển nông thôn huyện Phù Yên, cho biết: Đưa cây ăn quả vào trồng trên đất dốc thay thế cây 
ngô, sắn kém hiệu quả là chủ trương đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa 
phương, được người dân các xã, thị trấn hưởng ứng tích cực. 

“Những năm gần đây, huyện Phù Yên đã triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ 
phát triển cây trồng trên đất dốc tới nhân dân các dân tộc trong huyện. Huyện đã triển khai 
lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia: 30a, xây dựng nông thôn 
mới, 135... hỗ trợ người dân giống cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung hỗ trợ giống cây ăn 
quả có lợi thế với từng địa phương như cam, quýt, bưởi, xoài, nhãn” - anh Dương cho hay. 

Ngoài hỗ trợ giống, huyện Phù Yên còn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức 
các lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả. 

Được hỗ trợ giống, kỹ thuật, bà con nông dân các xã, bản mạnh dạn bỏ ngô, sắn, đưa 
cây ăn quả vào trồng thay thế, góp phần phủ xanh đất dốc. Cũng từ đó, trên địa bàn huyện 
dần hình thành những vùng trồng cây ăn quả tập trung như: Cam, quýt, bưởi, chanh leo vùng 
Mường; nhãn, xoài, chuối, dứa... ở các xã vùng Huy và vùng lòng hồ sông Đà. 

Nằm trên trục Quốc lộ 37, Mường Thải là một trong những xã đi đầu của huyện Phù 
Yên về phát triển cây ăn quả trên đất dốc. Những nương ngô, sắn trước đây giờ đã phủ kín 
màu xanh của các loại cây ăn quả, trong đó cây cam được xem là cây mũi nhọn ở vùng đất  
này. Cam Mường Thải ngon ngọt có tiếng. 

Lão nông Nguyễn Văn Ngân là một trong những người đầu tiên đưa cây cam về trồng 
trên đất dốc ở bản Văn Yên, xã Mường Thải. Ông cũng là người đứng ra vận động các hộ 
trồng cam trong bản thành lập hợp tác xã trồng cam Văn Yên. Đồi cam của ông Ngân rộng 
hơn 1ha, cây nào, cây nấy cũng sai trĩu quả. Ông Ngân vui vẻ nói: “Gia đình tôi có hơn 1ha 
nương, trước đây chủ yếu trồng ngô, sắn, thu nhập chẳng đáng là bao. Năm 2011, tôi mạnh 
dạn chuyển sang trồng cam. Hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây, cây cam sinh trưởng, phát 
triển tốt. Cam trồng ở Văn Yên ngon hơn hẳn cam trồng ở nơi khác. Từ năm thứ 4 trở đi, tôi 
đã có thu nhập từ vườn cam. Hai năm gần đây, năm nào tôi cũng thu ngót nghét 1 tỷ đồng từ 
bán cam tươi ra thị trường”. 

Theo anh Dương, trồng cây ăn quả không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp 
phần phủ xanh đất dốc, chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất. Nếu như năm 2016, toàn huyện 
Phù Yên mới chỉ có hơn 1.000ha cây ăn quả các loại, thì đến nay diện tích cây ăn quả của 
huyện đã tăng lên hơn 2.000ha. Huyện Phù Yên phấn đấu đến năm 2020, sẽ chuyển đổi được 
gần 4.000ha đất dốc đang canh tác ngô, lúa, sắn kém hiệu quả sang trồng mới cây ăn quả và 
cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao.  

 

27. Quốc Định. BẢO HIỂM Y TẾ TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN / Quốc Định // 
Trang trại Việt.- Tháng 11/2018.- Số 89.- Tr.64. 
 

Nhiều bệnh nhân như trút được gánh nặng cơm áo gạo tiền khi mắc bệnh hiểm 
nghèo, đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả viện phí. 

Đầu tháng 11/2018, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn (Sơn La), chứng 
kiến cảnh những bệnh nhân từ nhiều nơi đổ về khám chữa bệnh tại bệnh viện, chúng tôi nhận 
thấy mỗi người một tâm trạng, nhưng dường như họ bớt đi phần lo lắng khi có bảo hiểm y tế 
hỗ trợ. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện 
đều có thẻ bảo hiểm y tế, dường như mọi người đã nhận thức được giá trị của việc tham gia 
bảo hiểm y tế tự nguyện. 
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Anh Lê Thái Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn cho biết: Thời 
gian gần đây, tỷ lệ người dân trên địa bàn đến khám chữa bệnh tại bệnh viện hầu hết đều có 
bảo hiểm và được hưởng chính sách ưu đãi của bảo hiểm. Nếu như trước đây, nhiều gia đình 
gặp khó khăn phải lao đao với chi phí khám chữa bệnh thì giờ đây họ có thể yên tâm khi có 
bảo hiểm hỗ trợ. Đó là một tín hiệu mừng, bởi người dân đã nhận thức được vai trò, tầm 
quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm đối với bản thân và gia đình. 

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, bà Lò Thị Phơi, 67 tuổi, ở tiểu 
khu 12, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn chia sẻ: “Vài năm gần đây vì tuổi cao sức yếu, trong 
người phát sinh nhiều bệnh. May mắn là tôi tham gia bảo hiểm y tế nên mọi chi phí chữa trị, 
thuốc thang đều được bảo hiểm hỗ trợ chi trả”. 

Tháng 7 năm ngoái, bà Phơi bị tăng huyết áp đột ngột, phải nằm viện điều trị gần nửa 
tháng. Cả nhà ai cũng lo, một phần lo bệnh, một phần lo kinh phí điều trị. May mắn, khi ra 
viện cầm thẻ bảo hiểm y tế đi thanh toán, chỉ hết vài trăm nghìn đồng, mà lẽ ra nếu không có 
thẻ cũng hết gần chục triệu. 

Bà Trần Thị Chương, 68 tuổi, ở tiểu khu 2, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn) tâm sự: Hơn 
10 năm nay, năm nào gia đình tôi cũng mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, tôi nghĩ mỗi người 
cũng nên mua cho mình một chiếc thẻ bảo hiểm y tế coi đó là “bùa hộ thân”, bởi không ai 
biết trước được ốm đau sẽ đến khi nào, lúc nào, với ai và không ai lường trước được mức độ 
nguy hiểm của bệnh tật. May là lần này tôi có bảo hiểm nên cũng bớt lo, bác sỹ nói phải nằm 
viện hai tuần thì tốn kém lắm. Đầu năm nay, tôi nghĩ bụng “phòng hơn chữa” nên đã giục 
các con sớm đi mua bảo hiểm y tế để đề phòng, không ngờ giờ lại dùng đến nó. 

Có những người lúc khỏe mạnh không bao giờ nghĩ đến việc tham gia bảo hiểm y tế 
nhưng khi bị bệnh phải điều trị với khoản chi phí lớn mới biết đến thẻ bảo hiểm y tế. Chính 
vì thế nhiều gia đình vì chủ quan đã vô tình đánh mất đi quyền lợi đáng lẽ họ được hưởng, 
hoàn cảnh gia đình lâm vào khó khăn lúc ốm đau khi đó mới nghiệm ra giá trị của thẻ bảo 
hiểm y tế. 

Anh Lê Thái Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn, thông tin rằng: 
Hiện nay, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh thì bệnh viện cũng gắn 
kết với công tác tuyên truyền để những người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện hiểu 
được giá trị, ý nghĩa của bảo hiểm y tế để tự nguyện tham gia. Theo đó, bệnh viện tích cực 
cải cách hành chính, giảm thời gian làm thủ tục để người dân được khám chữa bệnh một 
cách nhanh nhất. Không những thế bệnh viện cũng tổ chức lấy phiếu đánh giá chất lượng 
phục vụ của bệnh viện từ các bệnh nhân; qua đó, cái nào chưa được thì tổ chức rút kinh 
nghiệm; cái tốt, cái hay thì phát huy nhân rộng; làm sao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
cho người dân một cách tốt nhất. 

Đến nay, huyện Mai Sơn có hơn 153.908 người có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 
Trong đó, 5.990 người tham gia bảo hiểm bắt buộc; 12.014 người có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia 
đình... đạt tỷ lệ 96,4% dân số. Theo đó, ngành bảo hiểm xã hội huyện đang tích cực phối hợp 
với các xã, thị trấn trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối 
tượng tham gia bảo hiểm, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà 
nước ta trên địa bàn huyện.  
 

28. Tuệ Linh. SÔNG MÃ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG / Tuệ 
Linh // Trang trại Việt.- Tháng 11/2018.- Số 89.- Tr.65. 
 

Huyện Sông Mã (Sơn La) xác định đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông 
thôn là “bàn đạp” giúp kinh tế - xã hội phát triển, thúc đẩy địa phương nhanh chóng 
đạt được kết quả trong xây dựng nông thôn mới. 

Tính đến hết tháng 8/2018, UBND huyện Sông Mã đã phê duyệt được 63 tuyến đường 
với chiều dài 15,47km, tổng kinh phí 11,85 tỷ đồng (vốn Nhà nước hỗ trợ 5,050 tỷ đồng; 
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nhân dân đóng góp 6,8 tỷ đồng). Trong đó, có 34 tuyến đường đã hoàn thành với tổng chiều 
dài 7,317km, kinh phí 5.715 triệu đồng (vốn Nhà nước hỗ trợ 2.515 triệu đồng, nhân dân 
đóng góp 3.200 tỷ đồng). 

Lũy kế đến hết tháng 8 đã thực hiện được 382 tuyến đường với chiều dài 113,232km. 
Tổng kinh phí 96.300 triệu đồng (vốn Nhà nước hỗ trợ 38.345 triệu đồng, nhân dân đóng 
góp 57.955 triệu đồng). 

Đến nay, không chỉ ở một số xã dọc Quốc lộ 4G đường giao thông nông thôn mới 
được cứng hóa mà những tuyến đường huyết mạch nối từ trung tâm huyện đến một số xã 
vùng cao như Chiềng Sơ, Bó Sinh...đã được trải nhựa, bê tông hóa phẳng lì, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bà con vận chuyển nông sản đi bán, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân 
vùng nông thôn. 

Ông Tòng Văn Công, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, cho biết: Chiềng Sơ là xã vùng 
3 của huyện Sông Mã, cả xã có 26 bản thì có đến 22 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn nên 
việc huy động nguồn lực đóng góp vào làm đường giao thông nông thôn rất khó khăn. 
Nhưng với cơ chế Nhà nước hỗ trợ vật liệu, người dân đóng góp công sức cùng nhà thầu thi 
công nên bà con rất đồng tình hưởng ứng. 

Chia sẻ về chất lượng, hiệu quả các công trình giao thông nông thôn, ông Hoàng Văn 
Thuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sông Mã, cho hay: Hệ thống 
giao thông trên địa bàn huyện đã đảm bảo kết nối tới các xã. Tỷ lệ các tuyến đường cơ bản 
đạt chuẩn theo quy định. Trong quá trình thi công, bà con trực tiếp làm cùng nhà thầu, cộng 
với giám sát của chính quyền cơ sở nên sau khi bàn giao đưa vào sử dụng, các tuyến đường 
liên thôn, liên xóm được người dân đánh giá đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

“Trong số các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì phong trào làm đường giao thông 
nông thôn được bà con đồng tình, ủng hộ cao nhất. Khắp các bản đều rộ lên phong trào làm 
đường giao thông. Hộ nào cũng hồ hởi tham gia hiến đất, góp công sức tạo ra những con 
đường bê tông khang trang, sạch đẹp” - ông Lò Văn Anh, bản Nà Lốc (Chiềng Sơ - Sông 
Mã) chia sẻ. 

 

29. Quốc Định. THOÁT NGHÈO NHỜ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG / Quốc 
Định // Trang trại Việt.- Tháng 11/2018.- Số 89.- Tr.66-67. 
 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tích cực 
vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với 
thị trường tiêu thụ, coi đây là hướng đi hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác xóa 
đói, giảm nghèo. 

NHIỀU CHÍNH SÁCH HƯỚNG VỀ NÔNG DÂN 

Mường La là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La hơn 40km, diện 
tích tự nhiên 142.535ha, địa hình bị chia cắt bởi các con sông, suối lớn, núi cao đồi dốc. 
Toàn huyện có 16 xã và thị trấn, với 5 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm đa 
số và chủ yếu là nông dân nông thôn, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống của người dân ở 
một số địa phương còn khó khăn. 

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Mường La luôn xác định giảm nghèo là 
một chính sách lớn, ưu tiên hàng đầu. Nhiều chương trình, dự án giảm nghèo đã được triển 
khai mạnh mẽ, lồng ghép với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết hợp với 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, trao đổi hàng 
hóa... 

Trong đó, ưu tiên tập trung vào lĩnh vực tam nông, phát huy tiềm năng, thế mạnh từng 
địa phương, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với tập quán sản xuất của người 
dân. Vận động người dân chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng các 
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loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao hợp với lợi thế của địa phương. Đồng thời, khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư, liên kết với người nông dân trong sản xuất... 

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG BỀN VỮNG 
Trên cơ sở phân tích tiềm năng thế mạnh từng địa phương, hướng vào nông nghiệp 

nông thôn, UBND huyện Mường La đã ban hành nhiều văn bản, chính sách hỗ trợ người dân 
phát triển cây ăn quả trên đất dốc, cải tạo vườn tạp, giúp người dân hiểu được việc chuyển 
đổi cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Việc ứng dụng 
khoa học công nghệ vào kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh, tạo ra những vùng sản xuất 
cây ăn quả tập trung có năng suất, chất lượng cao. Hỗ trợ xây dựng và mở rộng các mô hình 
trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm sạch an toàn, từng bước nâng cao 
hiệu quả sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho người dân. 

Năm 2017, huyện Mường La đã giải ngân thanh toán hỗ trợ ghép mắt cây trồng, cải 
tạo vườn tạp trên 510 triệu đồng cho 2.586 hộ nông dân. Riêng trong năm 2018, phân bổ 600 
triệu đồng hỗ trợ cải tạo ghép mắt cây trồng. Phối hợp với đơn vị cung ứng giống cung ứng 
giống cây trồng cho hàng ngàn người dân. Đến nay, diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt 
4.760ha, trong đó có 3.017ha cây ăn quả các loại và 1.748ha cây táo sơn tra. 

Ngoài ra, công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản đến với người tiêu dùng 
cũng được Mường La chú trọng, một số sản phẩm nông sản của huyện đã có mặt ở một số 
siêu thị uy tín tại các thành phố lớn như: Sản phẩm nhãn, xoài. Việc mở rộng vùng trồng cây 
ăn quả theo hướng bền vững quả không chỉ tăng thu nhập cho nông dân mà còn góp phần 
phủ xanh đất trống đồi trọc, chống xói mòn, sạt lở, hạn chế thiệt hại do thiên tai. 

Hướng về người dân phát triển nông nghiệp, khai thác hiệu quả thế mạnh địa phương, 
đang là hướng đi đúng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường La, góp phần tạo ra 
việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. 

 

30. Vũ Hương. DI TÍCH LỊCH SỬ BIA LƯU NIỆM ĐOÀN 83 / Vũ Hương // Quân 
khu 2.- Tháng 11/2018.- Kỳ 2.- Số 1016.- Tr.8. 
 

Di tích lịch sử bia lưu niệm Đoàn 83 quân tình nguyện Việt Nam tại Lào được dựng ở 
dưới tán cây đa bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La). Vượt qua bao gian khổ 
hy sinh, kiên trì bám trụ chiến trường, chiến đấu trong lòng địch, Đoàn 83 kề vai sát cánh 
cùng bộ đội Lào lập nên những chiến công và thành tích xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến 
chống Pháp. 

Liên quân Lào - Việt được hình thành ngay sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm 
lược Lào lần thứ II, dưới sự chỉ huy của Hoàng thân Xu-pha-nu-vông. Sau khi được thành 
lập, Ban cán sự Đoàn 83 đã xây dựng kế hoạch: Phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực 
lượng vũ trang và các khu căn cứ kháng chiến làm phương châm hoạt động. Trong thời gian 
này, thực dân Pháp liên tục tổ chức nhiều cuộc hành quân càn quét vào địa bàn đóng quân 
của Đoàn 83 với âm mưu xóa bỏ khu căn cứ, tiêu diệt bộ đội Việt Nam; nhưng cán bộ, chiến 
sỹ Đoàn 83 vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững và không ngừng củng cố cơ sở kháng chiến, 
tiêu hao sinh lực địch, bảo toàn lực lượng; khu căn cứ ngày một mở rộng và tạo được thế 
trận vững chắc. 

Thành tích mà Đoàn 83 có được không những là công lao đóng góp của cả nhân dân 
hai nước Việt - Lào mà còn có sự đóng góp lớn lao của Việt kiều ta ở Thái Lan đã góp sức 
người, lương thực, thuốc men, quân trang, quân dụng, vật liệu hóa chất dùng cho công binh 
và quân y. Đã có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Đoàn 83 hy sinh xương máu trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp trên chiến trường nước bạn, góp phần lớn lao vào thắng lợi vĩ đại của cuộc 
kháng chiến vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt - Lào. 

Năm 2011, di tích văn bia lưu niệm Đoàn 83 đã được xây dựng trên mảnh đất Đoàn 
83 đã từng đóng quân, có diện tích 1.299m2, dưới tán một cây đa cổ thụ thể hiện sự ghi nhận 
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công lao và những đóng góp quý báu của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ cách mạng các tỉnh Bắc Lào xây dựng lực 
lượng vũ trang, dân quân du kích và phối hợp tác chiến, là điểm đến của du khách và là nơi 
giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

 

31. Quốc Định. ĐƯA SƠN LA VÀO BẢN ĐỒ CÀ PHÊ THẾ GIỚI / Quốc Định, Thiên 
Hương // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/11/2018.- Số 272.- Tr.10-11. 
 

Những ngày này, đi dọc theo Quốc lộ 6 hướng từ huyện Mai Sơn lên thành phố 
Sơn La, đâu đâu cũng thấy cảnh bà con nông dân tấp nập thu hoạch cà phê. Khắp 
nương vườn nhộn nhịp tiếng nói cười vui vẻ, chuyện trò rôm rả vì cà phê năm nay 
được giá... 

ĂN NGON NGỦ YÊN TỪ KHI TRỒNG CÀ PHÊ 
Tỉnh Sơn La có gần 18.000ha cà phê, được trồng trên các sườn dốc, chỏm đồi ở độ 

cao 600 - 1.200m so với mặt nước biển. Đây là một trong những cây trồng chủ lực mang lại 
nguồn thu nhập ổn định cho hàng ngàn nông dân, trồng tập trung ở các huyện Mai Sơn, 
Thuận Châu và thành phố Sơn La, với sản lượng cà phê mỗi năm ước đạt hơn 60.000 tấn. 
Giá cà phê thời điểm hiện tại dao động từ 7.000 - 7.500 đồng/kg quả tươi, ổn định so với 
năm ngoái. 

Vẫn luôn tay thu hái cà phê, nông dân Quàng Văn Chiến ở bản Hùn (xã Chiềng Cọ, 
thành phố Sơn La) chia sẻ với chúng tôi: So với mọi năm, cà phê năm nay được giá nhưng 
quả không sai lắm. Nếu như các năm trước, mỗi ha cà phê cho năng suất trung bình từ 15 - 
20 tấn quả tươi, thì năm nay chỉ được khoảng 10 tấn đổ lại. Tuy nhiên, do giá bán ổn định, 
trên 7.000 đồng/kg nên so với cây ngô, cây sắn, trồng cà phê vẫn lãi gấp nhiều lần. 

“Bao nhiêu cà phê thu hái từ trên nương về đều được thương lái thu mua hết, nhiều hộ 
gia đình còn hợp đồng với các doanh nghiệp chế biến bao tiêu sản phẩm, nên bà con trồng cà 
phê bây giờ rất yên tâm, không còn lo đầu ra như trước” - ông Chiến nói. 

Mấy năm nay, nhận thấy giá cà phê ổn định nên nhiều hộ nông dân Sơn La đã mạnh 
dạn chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê. Năm nào cũng 
vậy, cứ vào mùa thu hoạch là nhiều lao động nông nhàn ở một số địa phương lại đổ về đây 
hái thuê cà phê cho các chủ vườn. Anh Cà Văn Thành - nông dân trồng cà phê ở thành phố 
Sơn La cho biết: “Gia đình có 2ha cà phê, vì thế mùa thu hoạch năm nào cũng phải thuê 4 - 5 
công nhân thu hái. Giá thuê thu hái hiện khoảng 150.000 đồng/người/ngày, còn nếu hái 
khoán thì 1.500 - 2.000 đồng/kg. Có ngày mỗi nhân công thu hái được vài tạ cà phê, thu 
nhập lên tới vài trăm ngàn đồng” - anh Thành cho hay. 

QUYẾT TÂM GHI DẤU ẤN TRÊN BẢN ĐỒ CÀ PHÊ THẾ GIỚI 
Ngày 8/11 vừa qua Công ty Cổ phần Phúc Sinh (Phúc Sinh Group) đã khánh thành và 

đưa vào hoạt động nhà máy chế biến cà phê Phúc Sinh Sơn La tại bản Mạt, xã Chiềng Mung, 
huyện Mai Sơn. Nhà máy này có quy mô 45ha, giai đoạn 1 đã hoàn thành sau 8 tháng thi 
công với vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng, công suất 20.000 tấn cà phê tươi/năm. 100% công 
nhân, lao động trong nhà máy là người địa phương. 

Đây là lần đầu tiên một nhà máy chế biến cà phê đạt tiêu chuẩn toàn cầu BRC và 
trang trại theo tiêu chuẩn UTZ được xây dựng và triển khai tại Sơn La, dù đây là một trong 3 
vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất ở nước ta. Nhà máy Phúc Sinh có công nghệ chế biến cà 
phê ướt hiện đại theo công nghệ của Colombia, sẽ sản xuất và chế biến các loại cà phê để 
xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước. 

Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, mặc dù nhà máy cà phê Phúc 
Sinh Sơn La hiện mới chế biến được khoảng 15% sản lượng cà phê của tỉnh, nhưng việc đưa 
nhà máy này vào hoạt động sẽ giúp đưa sản phẩm cà phê của Sơn La đến nhiều thị trường 
thế giới hơn qua hệ thống phân phối cũng như đối tác của Công ty Phúc Sinh. Đây cũng là 
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động lực để thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực nông nghiệp tại Sơn 
La. 

Với sức sống mãnh liệt, không phải chịu cảnh cao nguyên khô hạn khi vào mùa như ở 
Tây Nguyên, cây cà phê Arabica ở Sơn La cho quả có mùi thơm hương hoa, ít vị đắng, được 
nhiều khách hàng xếp vào hạng cà phê đặc biệt - Specialty Coffee, sánh ngang với những cái 
tên danh tiếng trên bản đồ cà phê thế giới. 

Ông Phan Minh Thông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Phúc Sinh Group cho biết, cùng 
với việc xây dựng nhà máy chế biến, Phúc Sinh sẽ phối hợp chính quyền địa phương nâng 
tầm giá trị của cà phê Sơn La bằng việc xây dựng thương hiệu Blue Sơn La. “Nhờ sự giúp 
đỡ nhiệt tình của lãnh đạo và chính quyền tỉnh, tôi đã tiến hành xây dựng nhà máy với thời 
gian rất nhanh, chỉ 8 tháng. Ngày 28/9 khai trương nhà máy và hôm nay bắt đầu chạy để 
mang sản phẩm cà phê Sơn La ra thế giới trong thời gian sớm nhất. Đây cũng là nhà máy 
quy mô bài bản nhất trong hệ thống Phúc Sinh” - ông Thông nói. 

“10 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La đã đạt 115 triệu 
USD, trong đó các mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, tinh bột sắn, chè, đường đã được 
xuất khẩu tới 12 thị trường trên thế giới. Giải pháp cơ bản của Sơn La là ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu” 
- Ông Cầm Ngọc Minh  - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 
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