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01. Sơn Thành. CỘNG ĐỒNG CÙNG CHUNG TAY / Sơn Thành // Tạp chí Gia đình 
và trẻ em.- Ngày 15/11/2018.- Số 46.- Tr.46-47. 
 

 Ghi nhận thành tích của Hội Phụ nữ thị trấn Hát Lót, chị Nguyễn Thị Hải Yến - 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn - Sơn La cho biết, các hội viên phụ nữ 
thị trấn không quản ngại khó khăn, nhiệt thành “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người”, vận động chị em thực hiện khẩu hiệu “Mỗi gia đình là một pháo đài phòng, 
chống HIV/AIDS”. 

ĐỒNG CẢM GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS 

Thị trấn Hát Lót là địa bàn có nhiều người nhiễm HIV/AIDS của huyện Mai Sơn. Chị 
Nguyễn Thị Hải Yến cho biết: Hội Phụ nữ thị trấn Hát Lót nhiều năm qua đã tập trung tăng 
cường các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống AIDS, đẩy mạnh 
công tác giáo dục hành vi tình dục an toàn, cung cấp thông tin về sức khỏe sinh sản, các 
bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS, khuyến khích và kêu gọi tình thương, lòng nhân ái, 
bao dung đối với người nhiễm. Từ đó, hướng dẫn chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS 
hòa nhập cộng đồng. 

Tại thị trấn Hát Lót có 22 tổ tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ở 22 bản, tiểu khu 
với 220 thành viên. Các thành viên đã bám sát từng địa chỉ, từng gia đình có người nhiễm 
HIV/AIDS, người nghiện ma túy hoặc đối tượng nguy cơ cao để tuyên truyền, vận động họ 
và gia đình có những hành động đúng đắn nhằm giảm thiểu việc lây truyền HIV/AIDS ngay 
trong gia đình và ra cộng đồng. 

Thị trấn còn có 6 câu lạc bộ phòng chống ma túy với 517 thành viên, 3 câu lạc bộ phụ 
nữ đồng cảm với 89 thành viên. Đây là các câu lạc bộ dành cho người nghiện ma túy, nhiễm 
HIV/AIDS và người thân trong gia đình đến sinh hoạt. Tại đây, họ được cán bộ y tế tư vấn 
về căn bệnh thế kỷ và cách phòng tránh lây nhiễm cho người dân, cộng đồng và được chia sẻ 
những niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở của bản thân, gia đình. 

Anh Nguyễn Văn Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Niềm tin Mai Sơn” nói: Hiện tại, câu 
lạc bộ sinh hoạt tại phòng tư vấn xét nghiệm của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, hằng 
ngày, tiếp cận những người có nguy cơ cao nhiễm HIV để tuyên truyền, tư vấn họ tự nguyện 
đến cơ sở y tế xét nghiệm HIV. Các thành viên câu lạc bộ luôn nhiệt tình, kiên trì đến các gia 
đình có người nghiện để chia sẻ, tư vấn, giúp họ biết cách phòng tránh lây nhiễm HIV cho 
người thân và cộng đồng. Kết quả, thời gian qua, câu lạc bộ đã đưa gần 100 người nghiện 
đến cơ sở y tế để tư vấn về HIV/AIDS, trong đó 40 người tự nguyện xét nghiệm HIV. 

Thông qua sinh hoạt tại các câu lạc bộ, những người nhiễm HIV, người nghiện ma túy 
và những người thân của họ được chia sẻ, giúp đỡ, tư vấn cách phòng chống lây nhiễm 
HIV/AIDS trong gia đình và ngoài xã hội. Họ được nâng cao kiến thức về mọi mặt, về cách 
tổ chức cuộc sống gia đình, cách chăm sóc sức khỏe, vượt qua sự kỳ thị, phân biệt đối xử để 
hòa nhập và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS từ cơ sở. 

Ghi nhận thành tích của Hội Phụ nữ thị trấn, chị Nguyễn Thị Hải Yến cho biết thêm, 
các hội viên phụ nữ thị trấn không quản ngại, nhiệt thành “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà 
từng người”, vận động chị em thực hiện khẩu hiệu “Mỗi gia đình là một pháo đài phòng 
chống HIV/AIDS”, tuyên truyền cho chị em thấy rõ tác hại của ma túy, HIV/AIDS đối với 
bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó, mỗi người sẽ có những biện pháp quản lý, giáo dục con 
em tránh xa ma túy và không mắc vào các tệ nạn xã hội, vì đây là con đường ngắn nhất dẫn 
đến căn bệnh thế kỷ. 

Bà Trần Thị Bê, Chủ tịch Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau chia sẻ, những thành 
viên câu lạc bộ thường xuyên đến tận những gia đình có người nhiễm HIV thăm hỏi, giúp 
đỡ, chia sẻ những băn khoăn trong cuộc sống. Từ tấm lòng, sự gần gũi thân tình, không có sự 
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kỳ thị, phân biệt đối xử, đã phần nào giảm đi những mặc cảm của gia đình họ. Đó cũng là 
mục tiêu của các câu lạc bộ ở thị trấn Hát Lót nhiều năm qua. 

CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HIV TẠI GIA ĐÌNH 

Những năm qua, huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã triển khai và làm tốt mô hình 
chăm sóc tại gia đình cho người nhiễm HIV. 

Chị Lường Thị Phong, Trạm trưởng Trạm Y tế, kiêm Nhóm trưởng Nhóm Chăm sóc 
người nhiễm HIV tại gia đình của xã Chiềng Chăn (huyện Mường La) cho biết, xã có 165 
người nhiễm HIV/AIDS, trong đó cỏ cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Hiện xã đã có 92 
người đăng ký gói chăm sóc tại gia đình. Khi người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS gọi điện 
cần tư vấn,  hỗ trợ những bệnh thông thường, như: Sốt, đau bụng, các bệnh ngoài da... được 
nhóm tư vấn qua điện thoại, còn đối với người bệnh nặng, nhóm sẽ cử người đến trực tiếp 
gia đình người bệnh hướng dẫn cách dùng thuốc, cách phòng tránh lây nhiễm HIV cho người 
thân... Thực tế cho thấy, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng phương pháp và có lối sống 
lành mạnh thì những người nhiễm HIV vẫn lao động bình thường. Vì vậy, những người có 
nguy cơ cao cần xét nghiệm phát hiện sớm để được điều trị. 

Hằng năm, xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Đoàn Thanh niên và các trường học tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, học sinh 
những kiến thức phòng tránh HIV/AIDS thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trong 
các cuộc họp, lồng ghép trong các cuộc giao lưu văn nghệ, tổ chức hoạt động ngoại khóa... 
Đồng thời, rà soát, nắm bắt thông tin số người bị nhiễm HIV/AIDS, nhóm người có nguy cơ 
cao, tuyên truyền, vận động họ đến trạm y tế xã để được tư vấn, xét nghiệm. Nhờ sự tích cực 
trong tuyên truyền vận động, đã tạo động lực cho cá nhân, cộng đồng cùng nỗ lực trong công 
tác phòng chống HIV. Hằng tuần, xã tuyên truyền nội dung liên quan đến HIV/AIDS trên hệ 
thống loa truyền thanh của xã và các bản, những người nhiễm HIV/AIDS đều được điều trị 
bằng thuốc ARV. Hiện nay, xã có một cán bộ chuyên trách công tác phòng chống HIV/AIDS 
và một cộng tác viên dân số phối hợp làm công tác truyền thông về HIV/AIDS, có nhiệm vụ 
xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý và phối hợp với các trưởng bản, tuyên truyền 
phòng chống HIV/AIDS. 

Một trong những giải pháp tích cực để đạt hiệu quả cao của xã Chiềng Chăn trong dự 
phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, đó là tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, 
nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phổ biến những 
kiến thức cơ bản về đường lây truyền HIV từ mẹ sang con. Sự chung tay của cộng đồng đã 
giúp người nhiễm HIV ở Chiềng Chăn có được sự chia sẻ, không bị kỳ thị, phân biệt đối xử.  
 

02. VMV. “NGÀY VỀ CƠ SỞ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TẠI MAI SƠN / 
VMV // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/11/2018.- Số 229.- Tr.5. 
 

Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới, được đồng bào các 
xã của huyện Mai Sơn (Sơn La) đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Hoạt động đã đạt 
được kết quả tốt, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm 
trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới. 

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 100-KH/BCĐ về tổ chức thí điểm “Ngày về cơ sở 
xây dựng nông thôn mới” tại một số xã trên địa bàn huyện Mai Sơn (Sơn La), ban chỉ đạo 
xây dựng nông thôn mới huyện đã thành lập 5 tổ công tác do lãnh đạo huyện làm tổ trưởng, 
cùng cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện phụ trách 
hướng dẫn triển khai tại 5 xã Mường Chanh, Hát Lót, Cò Nòi, Mường Bon và Chiềng Ban. 

Các tổ công tác hướng dẫn và giúp đỡ thực hiện các công việc: Xây dựng cảnh quan, 
môi trường xanh - sạch - đẹp; thu gom chất thải, rác thải; làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; 
vận động nhân dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn theo quy định. 
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Các tổ công tác của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Mai Sơn họp tổ, phối 
hợp với UBND các xã khảo sát địa bàn, thống nhất nội dung thực hiện, xây dựng kế hoạch 
hàng tuần, phân công các nhóm để hướng dẫn thực hiện các nội dung đảm bảo phù hợp với 
điều kiện thực tế từng cơ sở theo hình thức lựa chọn mỗi bản 2 hộ gia đình làm điểm sau đó 
nhân rộng (ưu tiên các hộ chính sách, hộ có đủ diện tích để cải tạo vườn tạp, thu gom nước 
thải, rác thải, làm nhà tắm, nhà vệ sinh,...). 

Trong quá trình thực hiện, ban chỉ đạo huyện cùng các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, hướng về cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp với 
ban chỉ đạo, UBND các xã huy động nhân dân các bản cùng tham gia các nội dung đã đề ra. 

UBND các xã quán triệt, triển khai kịp thời nội dung kế hoạch đến nhân dân, phát huy 
vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ xã đến các bản trong 
tuyên truyền, vận động, triển khai phù hợp với tình hình thực tế từng xã. 

Kết quả bước đầu đạt được sau 3 tháng là rất đáng khích lệ. Từ ngày 7/10/2017 đến 
ngày 31/12/2017, các tổ công tác của ban chỉ đạo huyện đã hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi 
trường và an toàn thực phẩm cho 2.309 hộ của 100 bản thuộc 5 xã. Chỉnh trang nhà ở dân cư 
cho 1.492 hộ dân. Đào 1.222 hố rác, hố thấm nước, dọn dẹp 30.650m đường giao thông và 
khơi thông cống rãnh. 7.985m hàng rào khu dân cư được tu sửa. 

Cùng với đó, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn của 1.210 hộ; làm 930 nhà tắm, nhà vệ sinh; 
cải tạo vườn tạp cho 292 hộ, xóa 10 nhà tạm. Đào rãnh, đắp lề và trồng hoa hai bên đường bê 
tông trục bản được 800m (xã Mường Chanh 300m; xã Chiềng Ban 500m). 

Ông Lò Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi cho biết: Tác động lớn nhất của hoạt 
động đem lại, là người dân đã xác định được vai trò của mình. Họ chính là chủ thể trong xây 
dựng nông thôn mới. Nhận thức trong cộng đồng dân cư được nâng cao, bà con chủ động 
chỉnh trang nhà ở, dọn dẹp vệ sinh gầm sàn, đào hố rác, khơi thông cống rãnh thoát nước; 
đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, làm nhà tắm, nhà vệ sinh; phát dọn, tu sửa hàng rào, 
đào đắp lề đường giao thông trục bản, ngõ xóm để trồng hoa hai bên; cải tạo vườn tạp... góp 
phần hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới. 

Ông Hà Văn Bình, Phó chủ tịch UBND huyện Mai Sơn thông tin: Trong thời gian tới, 
chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” 
để nhân rộng ra các xã trên địa bàn huyện, nhằm duy trì, hoàn thiện các tiêu chí. 

Trong đó, duy trì thực hiện tại 3 xã là Hát Lót, Mường Bon, Cò Nòi trong kế hoạch 
đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; các xã còn lại chủ động thực hiện theo kế 
hoạch. Ngoài ra, tăng cường, kiểm tra đôn đốc ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã 
trong chỉ đạo, giám sát việc thực hiện tại các bản, các hộ gia đình nhằm thúc đẩy chương 
trình. 

Đối với ban chỉ đạo, UBND các xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 
nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ gia đình về tầm quan trọng trong xây 
dựng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo sức khỏe để người dân đồng tình ủng 
hộ. 

Song song đó, rà soát công tác kiểm tra giám sát các bản, hộ gia đình tích cực xóa 
nhà tạm, chỉnh trang nhà ở khu dân cư, vệ sinh môi trường nông thôn. Duy trì thường xuyên 
phong trào tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu dân cư theo định kỳ hàng tuần. 

 

03. Quốc Tuấn. “THỦ PHỦ” THUỐC PHIỆN ĐOẠN TUYỆT… CÂY TRỒNG CHỦ 
LỰC / Quốc Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/11/2018.- Số 275.- Tr.7. 
 

Từng được coi là “thủ phủ cây thuốc phiện” khi khắp bản đâu đâu cũng trồng 
loại cây này. Hình ảnh đặc trưng nơi này là đàn ông, phụ nữ co ro trong góc nhà hút 
thuốc phiện, khói thuốc nồng nặc. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước ở 
bản vùng cao Làng Sáng (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Sơn La). 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2018 4

Trở lại bản vùng cao Làng Sáng sau nhiều năm. Con đường mòn dẫn từ trung tâm xã 
lên bản, giờ đã được mở rộng, không còn phải đi bộ cả ngày đường xuyên qua những cánh 
rừng già, con dốc chồn chân vó ngựa như trước nữa. Giờ có thể ngồi xe máy lên đến tận bản. 

Trước khi lên với bản Làng Sáng, đồng chí Vương Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy xã 
Háng Đồng khoe với chúng tôi: Sau nhiều năm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ 
đạo các khối đoàn thể kiên trì tuyên truyền, vận động đồng bào bản vùng cao Làng Sáng phá 
bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay xã đã thành công. Mặc dù 
số hộ nghèo trong bản vẫn còn, người dân còn đó những khó khăn nhưng điều quan trọng 
nhất là đồng bào Mông nơi đây đã từ bỏ được cây thuốc phiện, họ đã nhận ra tác hại của thứ 
nhựa chết người được chiết xuất từ cây trồng mà bao thế hệ vùng cao chưa đoạn tuyệt được, 
từng coi đó là thứ “cây trồng chủ lực”. 

Đến bản Làng Sáng trời đã về chiều, chúng tôi ghé qua nhà anh Hạng A Chống nằm 
ngay đầu bản. Khi đến, anh đang ngồi thổi khèn, vợ thì đang ngồi thêu váy, một hình ảnh 
hiếm gặp trước đây khi lên với Làng Sáng. Trong câu chuyện với anh Chống, được biết: 
Khoảng 3 năm trở lại đây, Làng Sáng đã không còn hộ nào tái trồng cây thuốc phiện. Số 
người nghiện thuốc phiện còn lại trong bản chủ yếu là người cao tuổi và cũng đã được Nhà 
nước tạo điều kiện cho đi cai nghiện tập trung. Còn thế hệ thanh niên thì không có ai bị thứ 
khói thuốc phiện làm khổ nữa. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, nhất là tệ nạn trộm cắp ở 
bản cũng không còn... 

Tối hôm đó, bên bếp lửa hồng nhà trưởng bản Hạng A Nủ, chúng tôi được thông tin 
thêm: Làng Sáng hiện có gần 100 hộ đồng bào Mông thuộc 3 dòng họ (Hạng, Mùa, Sồng). 
Không tái trồng cây thuốc phiện, các hộ trong bản được tỉnh, huyện và xã hỗ trợ cây trồng, 
vật nuôi, như: Giống chanh leo, sa nhân, lúa, ngô giống mới và gia cầm các loại. Ngoài ra, 
các hộ trong bản còn được hỗ trợ để khai hoang ruộng nước, làm mương phai dẫn nước. Đến 
nay, bản đã có gần 36ha ruộng nước, điều mà nhiều người cho rằng chỉ vùng thấp mới làm 
được. Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng, trong bản đã không còn tình trạng phá 
rừng làm nương, trồng thuốc phiện... nên mỗi năm bản còn được hưởng lợi hàng trăm triệu 
đồng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Từ khi đồng bào Mông bản Làng Sáng đoạn tuyệt được cây thuốc phiện, thay thế 
bằng những cây trồng, vật nuôi hiệu quả kinh tế cao, bản không phát sinh thêm người nghiện 
thuốc phiện, không còn cảnh đàn ông tụ tập hút thuốc phiện để sau đó bỏ bê lao động sản 
xuất cho phụ nữ. Trong khi trẻ em không được đi học, không được quan tâm chăm sóc. Ông 
Mùa A Sà - một trong những người có uy tín của bản Làng Sáng bảo: Từ bỏ được cây thuốc 
phiện, việc đầu tiên người dân làm là cho con em mình xuống núi học chữ. Bất kể nhà có 
hoàn cảnh như nào, sau khi học xong lớp 3 ở bản, trẻ em kể cả trẻ em nữ cũng đều được tạo 
điều kiện cho ra ngoài trung tâm xã học tiếp, không phải bỏ học lên nương trồng thuốc phiện 
cùng bố mẹ như trước. 

Hôm sau, trên đường ngược ra trung tâm xã, chúng tôi bắt gặp từng tốp học sinh cũng 
đang đi bộ vào bản. Thì ra mai là ngày nghỉ nên các em tranh thủ cuối tuần về thăm nhà. Chả 
thế mà trước khi chia tay, trưởng bản Làng Sáng nói chắc như đinh đóng cột: “Đến cây thuốc 
phiện, thứ cây đã làm khổ bao thế hệ người vùng cao, thứ cây nhiều người coi là cây trồng 
chính mà chúng tôi còn từ bỏ được thì việc các hộ vươn lên thoát nghèo là điều không phải 
khó. Bởi ngoài sự nỗ lực, đoàn kết của bà con trong bản, chúng tôi còn có sự quan tâm 
thường xuyên của Đảng, Nhà nước trong nhiều năm qua đã hỗ trợ nhiều chương trình, dự án, 
nhất là chương trình hỗ trợ sản xuất thay thế cây thuốc phiện. Những sự quan tâm, hỗ trợ đó 
đã giúp Làng Sáng ổn định được đời sống nhân dân, không còn bị lệ thuộc vào cây thuốc 
phiện nữa”. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2018 5

04. Văn Nguyễn. NƠI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CHĂN NUÔI THEO CÔNG NGHỆ / 
Văn Nguyễn // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 16/11/2018.- Số 230.- Tr.1, 7. 
 

Ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), nơi nổi tiếng với đàn bò, đồng cỏ, những 
người góp phần không nhỏ tạo nên thương hiệu sữa tươi Mộc Châu, không ai khác, 
chính là lực lượng lao động đồng bào dân tộc... 

“BA CHUNG” VỚI CHỦ 

Tảng sáng chớm đông trên cao nguyên rét ngọt, nhưng chị Giàng Thị Lanh đã thức 
dậy trước đó cả tiếng đồng hồ. Chị Lanh bảo, bắt đầu từ 4h sáng, công việc vắt sữa bò phải 
được chuẩn bị, gồm đưa máy vắt ra khu nuôi, vệ sinh dụng cụ và quần áo bảo hộ cũng như 
khử trùng. 

6 rưỡi sáng, việc vắt sữa cơ bản đã xong, khi sữa được chở ra trạm thu mua bằng xe 
chuyên dụng, chị Lanh lại tất tả với việc băm cỏ để phối trộn, làm thức ăn cho đàn bò. Ngày 
nào cũng vậy, bất kể mưa nắng, bò sữa phải được vắt sữa 2 lần trong ngày, tiếp đó là những 
công việc khác trong trang trại. “Điều cần nhất ở người làm thuê là phải coi những công việc 
đó như việc nhà của mình, chăm lo chu đáo, không được sơ sểnh”, chị Lanh nói. 

Cùng với chị Lanh, anh Sồng A Châu, chồng chị, cũng đến xin việc làm tại đây chỉ 
sau vợ 3 tháng. Anh Châu bảo, ở nhà cũng không có việc làm, suốt ngày rượu, con cái nheo 
nhóc, học hành bữa được bữa không. 

Lặn lội từ, huyện Phù Yên (Sơn La) xuống Mộc Châu, may mắn đã mỉm cười với vợ 
chồng chị Lanh, anh Châu khi gia đình ông Nguyễn Thạch Lỏi, một chủ trang trại bò nức 
tiếng nơi đây, nhận vào làm việc. Không những thế, ông Lỏi còn bố trí chỗ ở ngay tại trang 
trại cùng với gia đình ông. Ăn cùng, ở cùng, và thậm chí, sắp tới, những đứa con của vợ 
chồng anh Châu, chị Lanh cũng sẽ được đi học mầm non cùng cháu nội ông Lỏi. “Vậy là 3 
cùng với chủ rồi còn gì nữa”, anh Châu phấn khởi. 

Thế mà thấm thoắt đã hơn 2 năm, cặp vợ chồng người Mông này gắn bó với những 
con bò, với đồng cỏ và giờ giấc sinh hoạt, làm việc rất “khoa học và kỹ thuật”. Ông Lỏi bảo, 
lý do để ông giữ họ lại trong trang trại của mình nhiều năm nay vì họ làm việc rất chăm chỉ 
và chu đáo - những đức tính cần phải có trong nghề chăn nuôi vất vả sớm khuya này. 

Gia đình ông Lỏi sử dụng khoảng 10 lao động phục vụ nuôi bò, vắt sữa và ép phân 
bùn. Lực lượng lao động này chủ yếu là đồng bào dân tộc đến từ các huyện Yên Châu, Bắc 
Yên, Phù Yên... Mỗi tháng, ngoài hỗ trợ ăn ở, ông Lỏi trả lương cho họ hơn 5 triệu 
đồng/người. 

“Vợ chồng Châu - Lanh mỗi tháng bỏ túi chục triệu, gom mấy tháng có một khoản lớn 
lại nhờ tôi đi gửi ngân hàng, làm sổ tiết kiệm. Chả mấy nữa mà họ có tiền xây nhà, sắm xe, 
nuôi con ăn học”, ông Lỏi cho hay. 

Cũng như trang trại nhà ông Nguyễn Thạch Lỏi, hàng chục trang trại nuôi bò tại Mộc 
Châu sử dụng lao động là đồng bào dân tộc các huyện lân cận của tỉnh Sơn La. Có thể nói, 
tạo việc làm, thu nhập ổn định, chấm dứt cảnh di cư tự do để tìm sinh kế, đồng thời, được 
sống trong môi trường vùng chăn nuôi bò sữa gồm toàn những gia đình lao động lương 
thiện, an toàn, xen kẽ và cùng làm việc với các gia đình, các dân tộc khác là một môi trường 
sống thuận lợi đối với đồng bào dân tộc. 

Với đặc thù là vùng đất biên giới tiếp giáp với Lào, địa hình núi cao và nhiều lối mòn 
hoang vu qua lại nên Mộc Châu mặc nhiên trở thành nơi có số cư dân bị cuốn vào những phi 
vụ vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy nhiều nhất Tây Bắc. Tạo việc làm 
cho người dân, xây dựng môi trường sống lành mạnh, khuyến khích làm giàu đang là 
phương án khả thi nhất, giúp các vùng dân cư tránh xa ma túy, bỏ hẳn di cư tự do và bị lôi 
kéo vào các hoạt động mạo danh tôn giáo trái phép. 
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Gánh vác trách nhiệm này, không ai khác, chính là Công ty Cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu, mà trực tiếp là những công nhân, chủ trang trại bò. Đây được coi là một nhiệm 

vụ và ân nghĩa với vùng đất mà doanh nghiệp đã đứng chân, cũng là cơ hội dành cho người 

nông dân địa phương. 
SIÊU THỊ PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

Với diện tích 2.700m2, tầng 2 của siêu thị Mường Thanh Mộc Châu, được chia làm 4 

khu vực: Đồ gia dụng, điện dân dụng, hóa mỹ phẩm thời trang và khu vui chơi cho thiếu nhi. 

Tầng 1 của siêu thị là nơi bày bán các mặt hàng như thực phẩm khô - tươi, trái cây, sữa, 

nước ngọt, bánh kẹo... 

Nếu như những ngày mới khai trương, siêu thị Mường Thanh Mộc Châu khá vất vả để 

thu hút khách, bởi người dân ở Mộc Châu chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái, 

Mường - những người chưa có thói quen mua sắm trong siêu thị. Thì giờ đây, vào ngày nghỉ, 

ngày lễ, từ khi mở cửa (6h sáng), đến khi đóng cửa (22h đêm), siêu thị luôn nhộn nhịp khách 

ra, vào. 

Chị Giàng Thị Lanh bảo, mỗi lúc rảnh rỗi, khi công việc đã xong, 2 vợ chồng chị 

thường ra siêu thị để mua đồ cho gia đình. Khi thì vài cái xoong, chảo, khi thì lại cái quạt 

điện, nồi cơm... Việc mua sắm để chuẩn bị kế hoạch “dài hơi”, khi kết thúc việc làm thuê ở 

trang trại bò trở về quê xây dựng cuộc sống mới. 

Là huyện có kinh tế - xã hội phát triển của tỉnh Sơn La, nhưng đến nay, siêu thị 

Mường Thanh Mộc Châu vẫn là siêu thị đầu tiên và duy nhất ở địa phương này. Vừa phải 

cạnh tranh với chợ truyền thống, vừa phải nghĩ cách để thay đổi tư duy mua sắm của đồng 

bào dân tộc ở đây, nên ngay từ đầu, Ban Giám đốc siêu thị Mường Thanh Mộc Châu xác 

định, để hoạt động hiệu quả, phải có một cách làm riêng. Từ việc lựa chọn hàng hóa chất 

lượng nhưng có giá bán phù hợp với điều kiện của đồng bào, đến việc phục vụ như thế nào 

để bà con tin tưởng, gắn bó. 

Theo đó, những ngày đầu, nhân viên siêu thị phải rất kiên nhẫn để giới thiệu bà con 

khu vực nào bày bán gì, đồng thời hướng dẫn bà con lựa chọn hàng hóa cẩn thận, ngoài việc 

hướng dẫn bà con cách sử dụng, siêu thị còn duy trì chế độ hậu mãi, bảo hành rất chu đáo. 

Ông Bùi Tiến Hà, Giám đốc siêu thị Mường Thanh Mộc Châu, cho biết: Nhân viên 

chúng tôi tuyển vào phục vụ trong siêu thị có đến 70% là đồng bào dân tộc. Vừa để tạo công 

ăn việc làm cho người dân địa phương, vừa để có thể phục vụ bà con một cách tốt nhất. Dù 

khách hàng là người Mông, Dao, Thái hay Mường, nếu không biết tiếng phổ thông thì đều 

có nhân viên biết tiếng dân tộc để hướng dẫn, giải thích. 

Ông Trần Công Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Giống bò sữa Mộc Châu cho hay, chăn nuôi bò sữa trên cao nguyên nói riêng, các ngành 

dịch vụ mua bán, du lịch phát triển chính là cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nhiều việc 

làm, tăng thu nhập. “Riêng với chăn nuôi bò, hiện Mộc Châu đã giải quyết việc làm cho gần 

4.000 lao động địa phương, trong đó đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, 

Thái... Nhiều bà con dân tộc đã nắm bắt được quy trình chăn nuôi, quy trình vận hành thành 

thạo công cụ vắt sữa, máy nông nghiệp”, ông Chiến nói. 

“Chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất chăn nuôi bò sữa đang mang lại hiệu quả cao. 

Chúng tôi sẽ đồng thời phát triển thêm các hộ chăn nuôi, ưu tiên cho người dân địa phương. 

Và quan trọng nhất là phát triển vùng sản xuất thức ăn cho bò, sẽ nhiều người dân tộc có 

việc làm hơn, thu nhập ổn định hơn, giúp Mộc Châu trở thành vùng đất trù phú, người dân 

và doanh nghiệp đều giàu lên”. 
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05. VH. CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA: ĐỐI THOẠI 
THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP / VH // 
Lao động.- Ngày 19/11/2018.- Số 270.- Tr.5. 
 

Công đoàn Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết, Công ty Cổ phần 
Chè Chiềng Ve - Mộc Châu đã tổ chức đối thoại với hơn 100 công nhân lao động công ty. 
Có 15 ý kiến của công nhân lao động hỏi về các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế liên quan đến người lao động trong công ty. Các ý kiến, đề xuất của người lao 
động đã được lãnh đạo công ty, ban chấp hành công đoàn, cán bộ chuyên môn trả lời cặn kẽ, 
thấu đáo giải tỏa băn khoăn của người lao động. Theo Công đoàn Nông nghiệp Phát triển 
nông thôn tỉnh Sơn La, việc đối thoại giữa người sử dụng lao động với người lao động giúp 
hai bên giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Qua đó, tăng cường mối quan hệ 
giữa người sử dụng lao động với người lao động, bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở. 
 

06. Quốc Định. NUÔI VỊT BÀI BẢN, TRANG TRẠI LUÔN “CHÁY HÀNG” / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/11/2018.- Số 277.- Tr.11. 
 

Anh Võ Văn Đông (sinh năm 1977, ở tiểu khu 8, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La) chuyển sang nuôi vịt bằng thân cây chuối thái, rau rừng, ngô xay, kết quả là 
đàn vịt mau lớn, thịt thơm ngon, giúp anh thu tiền đều đều. 

Tận dụng đất vườn sẵn có, anh Đông dành một phần đất khoảng 2.000m2 quây kín lại 
và nuôi hơn 1.000 con vịt. Nhờ được chăm sóc đúng quy cách, vịt ít bệnh, thịt chất lượng 
nên được các chủ nhà hàng, quán ăn ẩm thực trên địa bàn tìm đến mua. Với giá bán dao 
động từ 60.000 - 70.000 đồng/kg, mỗi năm anh thu lãi hàng trăm triệu đồng. Từ ngày gắn bó 
với nghề nuôi vịt, kinh tế gia đình anh Đông ngày càng khá giả. 

Anh Đông kể: Trước đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đất vườn rộng mênh mông 
nhưng không hiểu sao cái nghèo vẫn bám riết lấy gia đình. Năm 2004, nghe một số bạn bè rủ 
đi xuất khẩu lao động Malaysia, anh sang nước bạn và làm việc tại một nhà máy. Nào ngờ 
không như ý muốn, lao động quần quật cả tháng trời mà lương chỉ được 2 - 3 triệu đồng. 
“Đồng lương ít không bõ công sức mình bỏ ra, nghĩ vậy mình trở về với quyết tâm gắn bó 
với nương vườn, làm giàu trên chính quê hương mình” - anh Đông kể. 

Bằng số vốn tích góp và vay thêm của anh em, anh Đông đã đầu tư làm chuồng trại, 
quây lưới kín quanh vườn để nuôi ngan, số lượng lên đến hàng trăm con. Ngan phát triển tốt, 
lớn nhanh, con nào cũng nặng cỡ vài cân. Nào ngờ khi anh Đông chuẩn bị xuất bán, cả đàn 
ngan chết sạch chỉ sau một đêm vì bệnh dịch. 

Bao nhiêu mồ hôi công sức đổ xuống sông, xuống bể, anh Đông ngậm đắng nuốt cay 
khi thấy tiền không cánh mà bay, xót lòng vô kể. Thế rồi anh bỏ ngan chuyển sang nuôi vịt. 
Để có kỹ thuật nuôi vịt, anh lặn lội đến các trang trại nuôi vịt ở vùng lân cận học hỏi kinh 
nghiệm, học thêm qua tivi, đọc sách, báo... Nhờ nắm vững kỹ thuật, từ ngày gắn bó với nghề 
nuôi vịt đến nay, đàn vịt của anh luôn duy trì số lượng trên 1.000 con và chưa lần nào bị mắc 
bệnh. 

Theo anh Đông, so với nuôi ngan thì vịt có sức đề kháng tốt, ít bệnh hơn. Đàn vịt của 
anh được nuôi theo hướng bán công nghiệp, chủ yếu cho ăn cám ngô, sắn, cây chuối băm 
nhỏ, trộn với ít cám công nghiệp. Nếu nuôi vịt hạn chế được càng nhiều cám công nghiệp 
càng tốt, vịt sẽ chắc thịt, ít mỡ, ăn ngon hơn. Chính vì thế để cung cấp đủ nguồn thức ăn cho 
đàn vịt, anh trồng cả đồi chuối, ngô và rau xung quanh nhà. 

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi vịt, anh Đông nói rằng: Phải thường xuyên cho vịt ở trạng 
thái no, đặc biệt không để vịt khan, háo thức ăn. Nếu để vịt quá đói chúng sẽ ăn rất nhiều, 
vừa tốn thức ăn lại ảnh hưởng đến sức khỏe, không những vịt phát triển chậm mà số lượng 
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thức ăn tăng lên, thậm chí xảy ra tình trạng bội thực, làm chết vịt. Khi vịt được 15 ngày tuổi, 
phải tiêm phòng bệnh dịch tả. Sau 30 - 45 ngày tuổi, cho vịt uống thuốc phòng bệnh thương 
hàn, bệnh đốm gan, cầu trùng. 

Nhờ vịt được nuôi theo đúng kỹ thuật, hạn chế cám công nghiệp, chủ yếu cho ăn các 
loại thức ăn sẵn có ngoài tự nhiên nên được nhiều nhà hàng, quán ăn trong vùng tìm đến 
mua. Có thời điểm, giá vịt xuống thấp, người nuôi vịt gặp khó trong đầu ra nhưng riêng vịt 
của anh Đông nuôi vẫn không bị ế, trái lại còn cháy hàng liên tục, vì chất lượng thịt vịt 
thơm, ngon, có uy tín với người tiêu dùng.  
 

07. Tuệ Linh. “RƯỚC” BƯỞI DA XANH PHỦ XANH NƯƠNG NGÔ, SẮN / Tuệ Linh 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 21/11/2018.- Số 279.- Tr.8. 
 

Nhờ trồng bưởi da xanh theo hướng an toàn VietGAP, mỗi năm anh Nguyễn Ngọc 
Dũng, bản Noong Xôm (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) thu lãi 200 triệu đồng. 

Năm 2010 sau khi đứng ra thành lập Hợp tác xã Ngọc Lan, gia đình anh Dũng trồng 
sắn, ngô nhưng hiệu quả kinh tế rất thấp, nhiều năm liền tiền lãi không đủ bù chi phí đầu tư. 
Anh Dũng quyết định phá nương ngô, nương sắn chuyển sang trồng bưởi da xanh. 

Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật cộng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp 
nên 4ha bưởi da xanh nhà anh Dũng đã phát triển tốt. 

Cuối năm 2017, vườn bưởi của anh Dũng bắt đầu bói lứa quả đầu tiên. Cứ trung bình 
1ha thu được 3 tấn quả, bán với giá 40.000 đồng/kg, anh Dũng thu được 360 triệu đồng. Sau 
khi trừ chi phí phân bón, thuốc, nhân công, anh Dũng lời 200 triệu đồng. 

Nói về kỹ thuật trồng và chăm sóc bưởi da xanh, anh Dũng chia sẻ: Mật độ trồng bưởi 
da xanh nên cách nhau từ 4,5m đến 5m. Để quả có chất lượng ngon thì tùy vào độ tuổi từng 
cây mà để quả sao cho hợp lý. Cây to để khoảng 50 quả, những cây từ 4 đến 5 năm có thể để 
cả trăm quả. Dùng men vi sinh ủ với phân chuồng khoảng 2 tháng cho hoai mục rồi đem bón 
cho từng gốc bưởi. Sau khi cây đậu quả, bón tăng cường thêm phân NPK. 

Năm nay, vườn bưởi nhà anh Dũng cây nào cây nấy cũng sai trĩu cành. “Năm ngoái 
cây mới bói quả nên sản lượng quả khá ít, với trái bưởi sai như hiện tại, tôi dự kiến năm nay 
sẽ thu trên 50 tấn quả. Với giá bán bình quân 30.000 đồng/kg, việc có tiền tỷ trong tay chỉ 
còn là vấn đề thời gian” - anh Dũng nói. 

Để xây dựng thương hiệu cho bưởi da xanh và hỗ trợ nhau trong sản xuất, anh Dũng 
đã mạnh dạn liên kết với một số hộ nông dân là thành viên Hợp tác xã Ngọc Lan để sản xuất 
bưởi da xanh theo hướng VietGAP. 

Theo anh Dũng, đến nay hợp tác xã có 20ha bưởi da xanh. Để nâng cao chất lượng 
sản phẩm cho quả bưởi, anh đã mời các cán bộ kỹ thuật vào tận nơi để hướng dẫn các xã 
viên tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật như: Cách bón phân, phun thuốc, cắt tỉa 
cành để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 

 

08. Quốc Định. NHẶT HẠT ĐỂ ƯƠM CÂY GIỐNG, KIẾM BỘN TIỀN / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/11/2018.- Số 280.- Tr.11. 
 

Nhờ nắm bắt được nhu cầu thị trường anh Nguyễn Văn Thắng ở tiểu khu 11 (thị 
trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) ăn nên làm ra với nghề ươm cây giống. Với 
mảnh đất chỉ vỏn vẹn 2.000m2, gia đình anh thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng 
từ bán cây giống. 

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La có chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế 
cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, để nâng cao thu 
nhập cho người dân. Theo đó nghề ươm cây giống cũng trở nên “hot”, đem lại thu nhập ổn 
định cho nhiều hộ. 
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Nắm bắt được nhu cầu đó, anh Thắng và gia đình đã thuê đất, gom hạt giống để ươm 
cây bán cho thị trường. Kể về cơ duyên với nghề ươm cây, anh Thắng nói rằng: Cả hai vợ 
chồng anh đều học chuyên ngành nông nghiệp, ra trường năm 2000. Anh Thắng tốt nghiệp 
Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Trung ương ở Quảng Ninh, còn vợ học Trường Cao 
đẳng Nông lâm Sơn La. Hai vợ chồng xin vào làm việc tại trại thực nghiệm và nhân giống 
cây trồng cạn của tỉnh Sơn La, cơ sở tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, với mức lương ổn 
định. Từ những kiến thức đã học được trong trường và kinh nghiệm thực tế tại trung tâm 
giống, anh Thắng luôn ấp ủ làm một khu vườn ươm riêng cho mình. 

Năm 2003, với ít vốn tích góp, vợ chồng anh thuê luôn 2 miếng đất của bà con dân 
bản gần cơ quan làm chỗ ươm cây. “Thời điểm đó, tôi chỉ ươm số lượng ít, vừa làm vừa tích 
lũy thêm kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường. Ngày đó, nhu cầu trồng cây ăn quả chưa nhiều 
nên chủ yếu tôi ươm giống xoài, nhãn, cam, bưởi bán cho bà con ở khu vực lân cận. Khoảng 
5 năm trở lại đây, nhu cầu mua cây giống của người dân rộ lên. Tôi tận dụng hết khu đất của 
mình cải tạo làm vườn ươm, hiện trong vườn có hơn 10 loại giống cây” - anh Thắng chia sẻ. 

Để có hạt giống ươm, anh Thắng tìm đến các nhà vườn trồng xoài, nhãn ở huyện Sông 
Mã, thu gom hạt của những hộ gia đình bỏ đi, mua lại đem về bảo quản. Còn hạt táo sơn tra 
anh sang tận các huyện Mường La, Bắc Yên mua hạt lát; xoan giống xuống tận Phú Thọ 
lấy... Sau đó anh đóng bầu đất, bỏ hạt vào ươm, cho hạt nảy mầm. Theo anh Thắng, để cây 
khỏe và phát triển tốt, khi chọn hạt chỉ nên lấy hạt của các loại cây có nguồn gốc bản địa, 
không lấy hạt cây đã ghép, vì sức phát triển chậm và tuổi thọ của cây sẽ không được lâu. 

Hiện nay, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc đang phát triển mạnh, 
khiến nhu cầu mua cây giống tăng cao. Mỗi năm vườn ươm của anh Thắng xuất bán hàng 
ngàn cây giống phục vụ người dân trong tỉnh và cả các tỉnh Điện Biên, Lai Châu... thu về 
hàng trăm triệu đồng. Mỗi loại cây giống trong vườn anh Thắng có giá bán khác nhau, có 
loại giá 20.000 đồng/gốc, có loại giá 40.000 đồng/gốc, tùy vào từng thời điểm. 

Nắm được nhu cầu thị trường, năm 2017, anh Thắng thành lập hợp tác xã chuyên sản 
xuất kinh doanh các loại cây giống trồng. Khu vườn của anh Thắng lúc nào cũng tạo việc 
làm cho 7 - 8 lao động địa phương, với mức thu nhập 12.000 đồng/người/ngày.  

 

09. Đức Sơn. NHIỀU THIẾU SÓT TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM 
NHŨNG / Đức Sơn // Đại đoàn kết.- Ngày 22/11/2018.- Số 326.- Tr.11. 
 

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám 
đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng các năm 2016, 2017 và 3 tháng đầu năm 2018.  

Theo kết luận thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện quy định của 
pháp luật về phòng chống tham nhũng ở một số cuộc thanh tra còn chưa xây dựng hết nội 
dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012 
của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, việc quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 của Sở 
Xây dựng Sơn La ban hành quyết định công khai quyết toán thu, chi còn chậm về thời gian 
theo quy định. Mặt khác, việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ của sở và 
các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng chưa đầy đủ theo quy định. Việc tổng hợp số liệu và lưu 
trữ hồ sơ cán bộ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng không đầy đủ, thiếu chính xác. 

Thanh tra lĩnh vực xây dựng, ban hành, công khai và thực hiện các chế độ, định mức, 
tiêu chuẩn, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện, đối với Sở Xây dựng, việc lập dự toán thu phí, 
lệ phí và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước của đơn vị chưa sát với giao dự toán và tình 
hình thực hiện ngân sách. Thanh toán tiền cấp giấy chứng nhận cho 221 học viên lớp tập 
huấn các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng năm 2016 không có quy định 
tập huấn phải cấp giấy chứng nhận cho học viên. Thậm chí, việc thanh toán tiền xăng xe ô tô 
và công tác phí cho công chức của Sở Xây dựng đi công tác còn trùng lặp. 
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Còn đối với Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây 
dựng quản lý có chứng từ thanh toán tiền xăng xe ô tô năm 2017 thiếu nhật trình xe đi công 
tác. Ngoài ra, chứng từ thanh toán công tác phí cho viên chức của trung tâm vượt số ngày so 
với định mức khoán và trùng lặp. 

Tại Trung tâm Quy hoạch xây dựng, chi thanh toán tiền bồi dưỡng cho các đại biểu dự 
hội nghị vượt định mức chế độ quy định. Một số chứng từ thanh toán tiền xăng xe ô tô đi 
công tác thiếu lệnh điều xe, xác nhận của người sử dụng xe, bảng kê thanh toán. 

Theo Kết luận thanh tra, việc thu, nộp các khoản phí, lệ phí của Sở Xây dựng trong 
các năm 2016, 2017 và Quý 1/2018 chưa thường xuyên đôn đốc thu số tiền phí, lệ phí đối 
với các chủ đầu tư của các công trình dự án do đơn vị đã thực hiện thẩm định. 

Đáng chú ý, việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức tại Sở Xây dựng 
hàng năm chưa thực hiện việc xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối 
với cán bộ, công chức, viên chức. Sở này cũng chưa kiểm tra đôn đốc việc lập kế hoạch và 
thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức của 
các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền quản lý. Đơn vị chưa thực hiện việc rà soát các vị trí, 
đối tượng thuộc diện phải chuyển đổi và đến kỳ chuyển đổi... 

“Một số bản kê khai khai chưa đầy đủ nội dung phải kê khai. Việc giao nộp giữa 
người kê khai với cán bộ phụ trách nhận bản kê khai không được ghi chép trong sổ giao 
nhận. Việc nộp bản kê khai cho bộ phận giao tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập còn 
chậm so với quy định…”, Thanh tra tỉnh Sơn La chỉ rõ. Ngoài ra, nội dung báo cáo công tác 
phòng chống tham nhũng chưa phản ánh đầy đủ các thông tin theo quy định. 

Theo cơ quan thanh tra, để xảy ra những thiếu sót, tồn tại nêu trên là trách nhiệm của 
tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn của sở và các cá nhân có liên 
quan. Nguyên nhân của những thiếu sót, tồn tại là do một số phòng, ban chuyên môn chưa 
làm hết trách nhiệm trong tham mưu, giúp giám đốc sở triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các 
quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Một số cán bộ, công chức năng lực, trình độ 
có mặt còn hạn chế. Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chưa cập nhật thường xuyên 
văn bản mới về các quy định của pháp luật trong xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ định mức, 
tiêu chuẩn.  

Theo đó, Thanh tra tỉnh Sơn La đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, 
làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.     
 

10. Diệp Anh. PHÙ YÊN HÔM NAY / Diệp Anh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 
22/11/2018.- Số 326.- Tr.4. 
 

Với định hướng phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn, được Chính phủ và tỉnh 
quan tâm giúp đỡ, Phù Yên - huyện miền núi Đông Bắc của Sơn La đã đi qua những 
ngày gian khó, nhọc nhằn để cất cánh, thức dậy những tiềm năng, vươn lên trên con 
đường hội nhập và phát triển. 

MÀU VÀNG NO ẤM 

Vượt hơn 200km từ Hà Nội trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông, chúng tôi 
đến với Phù Yên - huyện miền núi Đông Bắc của tỉnh Sơn La. Như chia sẻ của Phó bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh: Với bề dày lịch sử văn hóa truyền thống, 
Phù Yên được kết tinh từ các phong tục, tập quán, sự đoàn kết gắn bó, tình yêu quê hương 
đất nước của 5 dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao. Và, thực tế sắc xanh sinh 
sôi, màu vàng no ấm, sự sầm uất của Phù Yên hôm nay đã là minh chứng cho sự năng động 
của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của người dân địa phương trong việc hiện thực hóa 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Đúng như lời người đứng đầu UBND tỉnh chia sẻ, bước trên những con đường nhựa 
phẳng lì, thoáng rộng của trung tâm huyện, ngắm nhìn những ngôi trường, nhà văn hóa và 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2018 11

các ngôi nhà cao tầng được xây dựng khang trang, cùng với những cánh đồng lúa chín vàng 
trải dài tít tắp… chúng tôi phần nào cảm nhận thấy được những đổi thay mạnh mẽ của huyện 
miền núi vùng cao này. Chỉ tay về những ngôi nhà cao tầng, ông Trần Văn Tập (79 tuổi) ở 
Khối 16, thị trấn Phù Yên nhớ lại: Trước kia, đây chỉ là vùng quê nghèo nàn, nhà cửa thưa 
thớt, bà con khổ lắm. Bây giờ khác rồi, được chính quyền các cấp hỗ trợ, Phù Yên thay đổi 
nhiều lắm; đã có đèn điện, đường sá trải nhựa. Người dân có cơ hội để có công việc ổn định, 
đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt; trẻ con có điều kiện tốt để học hành đến nơi, 
đến chốn. 

Không chỉ ở trung tâm huyện, diện mạo các vùng quê trên địa bàn huyện cũng đổi 
thay nhiều, xã Huy Hạ là một trong những dẫn chứng điển hình. Chị Lường Thị Nga (xã Huy 
Hạ) tâm sự: Trên địa bàn xã đã xuất hiện hàng trăm mô hình kinh tế thành công, với các loại 
hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ có tỷ lệ ứng dụng kỹ thuật cao như: Trồng cam, quýt ngọt, 
nuôi chim bồ câu, nuôi cá, lợn siêu nạc. Những mô hình ấy không chỉ giúp bà con nâng cao 
thu nhập mà còn đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Trò chuyện với chúng 
tôi, Chủ tịch UBND xã Đinh Đức Dưỡng chia sẻ: Vùng đất khó năm xưa đã phát huy tiềm 
năng, lợi thế, vươn mình mạnh mẽ. “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, nay Huy Hạ đã 
đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Diện mạo 
nông thôn đã có nhiều khởi sắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển toàn 
diện, tăng trưởng cao và bền vững. 

Bí thư Huyện ủy Phù Yên Lương Thị Như Hoa không giấu nổi niềm vui: Những năm 
gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến mạnh mẽ theo 
hướng sản xuất hàng hóa. Ngoài cây lúa nước truyền thống, bà con đã đẩy mạnh sản xuất rau 
xanh, các loại hoa, củ, quả cho năng suất và chất lượng cao, được thị trường đón nhận. Đơn 
cử, toàn huyện hiện có khoảng hơn 200ha cam, quýt đang cho thu hoạch, sản lượng bình 
quân khoảng 5.000 tấn/năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều gia đình. Đặc biệt, 
ngày 4/12/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Cam Phù Yên”, đây 
là một bước ngoặt quan trọng để nhiều người biết đến cam Phù Yên, tăng sức cạnh tranh trên 
thị trường… “Để giúp bà con sản xuất hiệu quả, bền vững, huyện đã tiến hành đồng bộ nhiều 
giải pháp như mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, cử cán bộ khuyến nông bám sát cơ sở để 
hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường định hướng 
thông tin về thị trường; đầu tư, hỗ trợ nông dân giống, phân bón...”, Bí thư Huyện ủy chia sẻ. 

NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN 

Để đạt được những kết quả đáng phấn khởi này, theo Chủ tịch UBND huyện Đào Văn 
Nguyên, là nhờ vào chủ trương đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, của 
tỉnh, nỗ lực của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phù Yên, với nhiều 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân. Với việc xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu 
cốt lõi, huyện đã từng bước thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Cầm Ngọc Minh, đời sống của một 
bộ phận người dân trên địa bàn huyện vẫn còn tương đối khó khăn. Việc triển khai một số 
chương trình, dự án còn chưa kịp thời, đặc biệt là các tiểu dự án chương trình mục tiêu Quốc 
gia. Quy mô, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn hạn chế, cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực 
hoạt động của các loại hình doanh nghiệp không cân đối. Bên cạnh đó, công tác cải cách 
hành chính chưa tạo được sự chuyển biến toàn diện, đặc biệt là ở các đơn vị cấp xã, chất 
lượng dịch vụ công vẫn còn hạn chế, quy trình, thủ tục giữa các khâu, các đơn vị chưa đồng 
bộ, gây phiền hà, ảnh hưởng đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp… 

Chia sẻ về những giải pháp thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Đào Văn Nguyên 
cho biết: Phù Yên sẽ tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất tiếp tục phát huy hết công suất hiện có, đầu tư mở rộng quy mô, cải tiến kỹ thuật, 
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áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Quy hoạch vùng 
trồng cây ăn quả có năng suất chất lượng; kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc hỗ trợ sản xuất 
thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình Khuyến nông… Đặc biệt, huyện 
sẽ thúc đẩy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ bán lẻ; nâng cao chất lượng dịch vụ 
cung ứng giống, vật tư, kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển dịch vụ tiêu thụ 
nông, lâm, sản phẩm hàng hóa cho nông dân. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các chế độ 
chính sách, các chương trình, dự án hỗ trợ trực tiếp người dân thuộc diện chính sách. 

Rời Phù Yên, trên chuyến xe trở về Hà Nội, vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi những 
câu hát yêu thương về mảnh đất này: “Phù Yên ơi, còn nhớ… Phố huyện chiều thu nắng 
vàng như mật. Trở về quê hương sau bao nhiêu ngày nhớ. Dòng suối Tấc vẫn êm đềm như 
thế. Ta trở về… trong tiếng gọi lòng ta”. 

Thời gian tới, Phù Yên tập trung tổ chức hướng dẫn kỹ thuật khuyến khích phát triển 
nuôi trồng thủy sản, nhất là cá lồng, bè trên các sông, suối. Phát triển cây công nghiệp, 
chăm sóc 311ha chè; 2.276ha cây ăn quả. Đầu tư thâm canh, đưa các giống mới có năng 
suất, chất lượng và có thị trường tiêu thụ lớn vào sản xuất, trọng tâm là phát triển cây có 
múi như: Cam, quýt, chè, chanh leo với quy mô hợp lý. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn thực 
hiện các mô hình khuyến nông năm 2018 như mô hình chuyển đổi trồng cây ngô tại xã Huy 
Tường (33,66ha);... - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên Đào Văn Nguyên. 
 

11. Sơn Nguyên. SƠN LA: TỔ CHỨC TỐT VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM / Sơn 
Nguyên // Đại biểu nhân dân.- Ngày 22/11/2018.- Số 326.- Tr.4. 
 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức 
lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Tại hội 
nghị, các đại biểu nhất trí cao với các nội dung Thường trực Hội dồng nhân dân tỉnh quán 
triệt, về: Xác định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; thời gian tổ chức lấy 
phiếu tín nhiệm tại phiên họp chính thức của kỳ họp; tổ chức họp tổ để thảo luận về việc lấy 
phiếu tín nhiệm; mẫu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín 
nhiệm; bản kê khai tài sản, thu nhập của người được lấy phiếu tín nhiệm… 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng 
Văn Chất đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố tập trung tổ chức tốt 
việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự, thủ 
tục và công khai, khách quan, dân chủ; kiểm soát tốt tình hình tiếp nhận thông tin, không sử 
dụng thông tin không được kiểm chứng. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng nhân dân  
cấp xã thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm. Sau khi hoàn thành, khẩn 
trương tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, báo 
cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 
 

 

12. Mai Chiến. NUÔI ONG MẬT CHẤT LƯỢNG CAO TRONG NÔNG HỘ / Mai 
Chiến // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 22/11/2018.- Số 234.- Tr.10. 
 

Tại Sơn La vừa diễn ra Hội thảo dự án “Xây dựng mô hình ong mật chất lượng 
cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên” do 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 
Sơn La tổ chức. 

Theo số liệu thống kê của Hội Nuôi ong Việt Nam, nước ta có hơn 1,5 triệu đàn ong, 
gồm các giống ong Ý và ong nội, trong đó ong nội là 350.000 đàn (chiếm 23,33%), ong 
ngoại 1,15 triệu đàn (chiếm 76,67%). Số người nuôi ong khoảng 34.000 người, trong đó có 
6.350 người (chiếm 18,67%) người nuôi ong chuyên. 
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Nhiều vùng ở nước ta như miền núi phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên có nguồn 
mật, phấn hoa nuôi ong đa dạng, đủ điều kiện để nuôi giữ các đàn ong giống cũng như phát 
triển ngành hàng mật ong. Tuy nhiên, thực trạng chăn nuôi ong còn nhiều bất cập… 

Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Hoàng Văn Định, Chủ nhiệm dự án cho biết, để nâng 
cao hiệu quả và giá trị mật ong xuất khẩu cũng như tiêu dùng trong nước, yêu cầu đối với 
ngành chăn nuôi ong Việt Nam là phải kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực 
phẩm, đặc biệt là tồn dư thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật trong mật ong. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng VietGAP trong chăn nuôi ong an toàn, GMP trong 
chế biến, đóng gói mật ong xuất khẩu và việc mở rộng liên kết sản xuất giữa các đối tác 
trong ngành ong. 

Ngoài ra, tại vùng sản xuất cần xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ nuôi ong, 
liên kết giữa các khâu nuôi, thu mua, chế biến, xuất khẩu, tiêu dùng thành chuỗi hàng hóa, 
cần đầu tư cho nghiên cứu công nghệ, khuyến nông để phát triển bền vững nghề ong theo 
hướng xuất khẩu, hình thành hệ sinh thái bền vững. 

Theo ông Định, trong 3 năm (2016 - 2018), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã chủ 
trì và phối hợp thực hiện dự án tại 10 tỉnh. Mỗi tỉnh thực hiện 1 - 2 điểm trình diễn/năm; hỗ 
trợ các hộ tham gia với 4.000 đàn ong (ong nội và ong ngoại), hỗ trợ 50% thức ăn (đường) 
theo yêu cầu 2kg/đàn ong theo định mức ban hành. 

Kết quả triển khai cho thấy, các đơn vị đã lựa chọn tổng số 39 xã để xây dựng mô 
hình với 100% các xã đang xây dựng nông thôn mới. Các xã triển khai đều đáp ứng theo yêu 
cầu đề ra, phù hợp với vùng miền triển khai và quy hoạch phát triển chăn nuôi của mỗi địa 
phương, số đàn ong tại các xã dao động bình quân từ 500 - 1.500 đàn, diện tích đất nông, 
lâm nghiệp từ 5.500 - 10.000ha phù hợp cho điều kiện nuôi và phát triển các đàn ong cũng 
như để nhân rộng mô hình. 

Tại Sơn La, có khoảng 46.400 đàn ong, sản lượng mật ong đạt từ 1.500 - 2.000 
tấn/năm và được nuôi ở trên địa bàn toàn tỉnh. Với lợi thế nguồn mật phấn hoa rất phong 
phú, đa dạng… nghề chăn nuôi ong ở tỉnh này có thể nuôi quanh năm. 

Mật ong Sơn La đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, là cơ sở để các loại sản 
phẩm như mật ong chất lượng cao, sữa ong chúa, phấn hoa, ấu trùng ong đực, nọc ong, keo 
ong… được bảo hộ về chất lượng, đảm bảo uy tín để đứng vững trên thị trường và xuất khẩu 
nước ngoài. 

Theo bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sơn La, năm 2018, 
được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đơn vị đã thực hiện dự án tại 2 xã 
Chiềng Sơn và thị trấn Nông trường Mộc Châu với 10 hộ được hưởng lợi trực tiếp. Theo đó, 
mỗi hộ được hỗ trợ 20 đàn ong ngoại, thức ăn. 

Sau 6 tháng triển khai, đã tăng lên 262 đàn, với sản lượng mật đạt 11,6 tấn. Từ đó, 
tăng thêm cho các hộ gia đình tham gia mô hình khoảng 10 triệu đồng/tháng, góp phần cải 
thiện đời sống cho các hộ nuôi ong, xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu, giữ vững an 
ninh trật tự xã hội trên địa bàn. 

Bà Hiền khẳng định: Dự án đã tạo cơ hội cho người nuôi ong được tiếp cận với kỹ 
thuật mới về nghề nuôi ong mật chất lượng cao, từ đó thay đổi được các tập quán lạc hậu 
trong nuôi ong bằng giống nội, không di chuyển đàn. Kiểm soát được dịch bệnh trên đàn 
ong, giúp cộng đồng chấp hành và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn theo hướng 
VietGAP… 

…Là một trong những hộ chăn nuôi ong được dự án hỗ trợ, ông Nguyễn Hữu Sinh (xã 
Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia nên đàn ong của nhà ông đã được cải thiện, góp phần nâng cao thu nhập cho 
gia đình. Hiện ông đang nuôi 210 đàn ong, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng… 
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13. V. Hòa. SƠN LA: BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TƯ PHÁP / V. Hòa // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 
22/11/2018.- Số 326.- Tr.5. 

 

Nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức trong 
ngành đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019; góp 
phần bảo đảm an toàn, bảo mật của cơ quan, nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực 
thi công vụ, tăng cường ứng dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành, Sở Tư pháp Sơn La 
vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 
2019. 

Các nội dung thực hiện bao gồm: Củng cố và phát triển hạ tầng kỹ thuật; ứng dụng 
công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành; 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin. Giám đốc 
Sở Tư pháp yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc sở 
nghiêm túc tổ chức quán triệt và thực hiện đến công chức, viên chức, người lao động của 
đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; thường xuyên phối hợp với văn phòng sở trong tổ chức 
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

14. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 23/11/2018.- Số 281.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La chỉ đạo các đơn vị phối hợp với Ban An toàn giao 
thông các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục quy định về đội mũ bảo hiểm 
đối với học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông, lồng 
ghép trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường; xử lý kỷ luật, giáo dục đối với những 
trường hợp học sinh vi phạm. Tổ chức cho học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết chấp 
hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp 
điện tham gia giao thông. Đưa việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ 
bảo hiểm đối với học sinh kỳ một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các lớp trong 
năm học 2018 - 2019. 

 

15. Hoàng Anh. SƠN LA: NHÂN THÀNH CÔNG GIỐNG DÊ THƯƠNG PHẨM CHẤT 
LƯỢNG CAO / Hoàng Anh // Dân tộc và phát triển.- Ngày 23/11/2018.- Số 1468.- 
Tr.10. 
 

Dự án “Ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê 
thương phẩm tại Sơn La” được triển khai tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La (thuộc 
Chương trình Nông thôn miền núi, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện) đã đưa 
ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong chăn nuôi dê truyền thống tại địa phương. 

Mục tiêu của dự án là cho khoảng 200 giống dê cái địa phương phối hợp với 20 con 
dê lai thuần chủng, cung cấp cho 20 hộ dân với quy mô mỗi mô hình một dê đực, một dê cái. 
Qua đó, nhằm chuyển giao cho các hộ nông dân và nhân rộng mô hình nuôi dê thương phẩm 
cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời đào tạo được 20 kỹ thuật viên và 300 nông 
dân được tập huấn về sản xuất giống và nuôi dê thương phẩm, dê lai. 

Cùng với áp dụng một số quy trình kỹ thuật về chăn nuôi dê hậu bị, quy trình kỹ thuật 
lai giống dê, các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê cái sinh sản, Dự án “Ứng dụng quy trình kỹ 
thuật nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại Sơn La” còn thực hiện 
các quy trình kỹ thuật về chăm sóc nuôi dưỡng dê con theo mẹ, quy trình kỹ thuật về chăm 
sóc nuôi dưỡng dê đực giống lai, quy trình kỹ thuật về chăm sóc nuôi dưỡng dê thương 
phẩm, quy trình kỹ thuật về tuyển chọn và nhân giống dê, quy trình về chuồng trại, thức ăn, 
thú y... 
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Đây là những tiến bộ khoa học - kỹ thuật được Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn 
Tây thực hiện thành công và áp dụng sản xuất tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh và tại các 
mô hình chăn nuôi dê được cơ sở chuyển giao. 

Ngoài mục tiêu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất để xây dựng mô hình nuôi dê 
lai có năng suất, hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện chăn nuôi nông hộ tỉnh Sơn 
La, Dự án còn cung cấp giống năng suất cao cho người chăm nuôi để góp phần xóa đói giảm 
nghèo. Dự án triển khai tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh đã giải quyết việc làm và dạy 
nghề, tạo nguồn thu, nâng cao đời sống cho học viên. 
 

16. Gia Hân. XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, LÒ HỎA TÁNG SÁT ĐẠI HỌC TÂY BẮC: NỖI LO 
TÂM LÝ DẠY VÀ HỌC / Gia Hân // Giáo dục và thời đại.- Ngày 23/11/2018.- Số 281.- 
Tr.12. 
 

Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La được triển khai tại khu 
đất cách Đại học Tây Bắc khoảng 600m. Cán bộ, giáo viên nhà trường lo lắng cho môi 
trường sư phạm bị ảnh hưởng, tâm lý lưu học sinh Lào bất an, gây khó cho công tác 
tuyển sinh. 

BĂN KHOĂN KHÔNG ĐƯỢC GIẢI ĐÁP 

Trao đổi với báo Giáo dục và thời đại, ông Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng phòng Hành 
chính Tổng hợp Trường Đại học Tây Bắc kể: Cuối năm 2017, nhà trường có nghe một số 
thầy cô nói về dự định xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La, nhưng không để ý. 
Gần đây, thông tin này lại rộ lên với dự án xây nghĩa trang của thành phố cách trường hơn 
600m, trong đó có công trình lò hỏa táng rất gần trường. 

Ngày 14/5, Sở Xây dựng Sơn La tổ chức công bố điều chỉnh bổ sung vị trí, địa điểm 
quy hoạch Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La; đồng thời đề nghị UBND thành phố, các 
phường liên quan trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, tuyên truyền, vận động các hộ dân 
trong quy hoạch đồng thuận với chủ trương trên. Tuy nhiên, Trường Đại học Tây Bắc nằm 
sát ngay khu quy hoạch này lại không được biết thông tin trên và cũng không được lấy ý 
kiến góp ý. Băn khoăn trước dự án xây dựng nghĩa trang và lò hỏa táng gần trường, hai lần 
lãnh đạo nhà trường lên Sở Xây dựng - Chủ đầu tư để tham khảo hồ sơ nhưng không được. 

Ông Hà Xuân Đừa - Phó bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 2 thuộc phường Quyết 
Tâm, thành phố Sơn La - cho biết: Chúng tôi là dân sở tại giáp với Dự án xây dựng Nghĩa 
trang nhân dân tỉnh Sơn La mà đến nay (ngày 16/11 - PV) vẫn chưa được nghe phổ biến, 
được đóng góp ý kiến về dự án này. Khu dân cư tổ 2 cách cổng công trường xây dựng dự án 
nghĩa trang hơn 600m. Khoảng cách gần nghĩa trang có lò hỏa táng như vậy khiến chúng tôi 
rất bất an, ảnh hưởng đến tâm lý và đặc biệt là ảnh hưởng về môi trường. 

Nhiều ý kiến băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, giáo viên nhà trường và người dân liên 
quan đến dự án xây dựng nghĩa trang xuất hiện trên mạng xã hội Facebook và các nguồn tin 
khác. Ngày 6/11, ông Lê Trọng Bình - Phó chủ tịch UBND thành phố Sơn La dẫn đầu đoàn 
công tác đến làm việc với Đại học Tây Bắc để lắng nghe ý kiến lãnh đạo nhà trường. 

BẤT AN 

Tại cuộc họp, lần đầu tiên lãnh đạo nhà trường được nghe thông tin chính thống về dự 
án xây dựng Nghĩa trang thành phố Sơn La. Theo đó, nghĩa trang có quy mô khoảng 40ha, 
được xây dựng liền kề với đất trong quy hoạch của Trường Đại học Tây Bắc. Nếu dự án 
được triển khai, quy hoạch của Trường Đại học Tây Bắc, được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt 
tại Quyết định số 2145/QĐ-UB ngày 4/8/2004 được cho là sẽ bị phá vỡ. 

Lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc tỏ ra bức xúc khi nhà trường không được hỏi ý 
kiến trong quá trình triển khai dự án. Thậm chí một con đường bê tông rộng khoảng 4m, dài 
600m nối từ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Trường Đại học Tây Bắc vào công trường xây 
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dựng nghĩa trang đã bất ngờ được xây dựng trên đất quy hoạch của nhà trường. Ngay trong 
cuộc họp với đoàn công tác của thành phố Sơn La, ông Nguyễn Hoàng Yến có đặt câu hỏi: 
“Làm như vậy có đúng không?” nhưng không nhận được câu trả lời. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc bày tỏ: Trường là cơ quan giáo 
dục - đào tạo, môi trường sư phạm, ổn định tâm lý cho học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên 
là rất quan trọng. Trong khi nguồn sinh viên đang ngày càng giảm, nếu trường lại ngay cạnh 
một nghĩa trang có lò hỏa táng sẽ gây khó dễ cho việc tuyển sinh “đầu vào”. 

Đặc biệt, nhà trường đang làm nhiệm vụ quốc tế, tiếp nhận và đào tạo 750 sinh viên 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhà trường tôn trọng, ủng hộ chủ trương chuẩn bị về mặt 
hạ tầng, nâng cấp Sơn La thành khu đô thị loại 2. Nhưng vì môi trường sư phạm, vì tương lai 
phát triển của nhà trường, lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc không ủng hộ việc đặt nghĩa 
trang có lò hỏa táng cạnh một cơ sở giáo dục và kiến nghị nên di chuyển dự án đi nơi khác. 

Tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, đoàn công tác của UBND thành phố Sơn La cho biết 
sẽ báo cáo trực tiếp với lãnh đạo tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ làm việc với toàn bộ cán bộ, giáo 
viên, sinh viên của nhà trường. Trường Đại học Tây Bắc đang nóng lòng chờ cuộc họp này. 
 

Cũng xem: 
17. Ngọc Diệp. DỰ ÁN NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA: ĐÃ XÁC ĐỊNH 
ĐÚNG KHÁI NIỆM VỊ TRÍ? / Ngọc Diệp // Giáo dục và thời đại.- Ngày 28/11/2018.- 
Số 285.- Tr.11. 
 

18. PV. SƠN LA: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ / PV // Dân tộc và thời đại.- Ngày 
24/11/2018.- Số 94.- Tr.12. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh Sơn La đối với công tác phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, trong năm nay, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã chủ 
động phối hợp với một số sở, ngành và UBND các huyện lồng ghép nội dung phổ biến giáo 
dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc trong các hội nghị 
tuyên truyền trực tiếp tại tỉnh, huyện, xã, bản đặc biệt khó khăn; hội nghị cung cấp thông tin 
cho người có uy tín tiêu biểu của tỉnh; các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135; các buổi ngoại khóa tại các 
trường trung học cơ sở trên địa bàn một số xã. 

Nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với 
vùng đồng bào dân tộc, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống 
bạo lực gia đình, các vấn đề liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số, Luật Phòng chống tội phạm, Phòng chống ma túy, Luật Giao 
thông, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng,...  

Ban Dân tộc cũng đã chỉ đạo Phòng Dân tộc các huyện, thành phố phối hợp với các 
phòng chức năng thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tới đồng bào dân tộc 
thiểu số như: Cung cấp tài liệu phổ biến về các luật và kết hợp với các chuyến công tác cơ sở 
nắm tình hình vùng đồng bào về các vấn đề xã hội phức tạp khác nẩy sinh, qua đó tham mưu 
đề xuất với chính quyền địa phương có các phương án, giải pháp giải quyết tốt các vấn đề 
trên. 

Năm 2018, Ban Dân tộc đã tổ chức được 44 cuộc tuyên truyền cho 4.072 lượt người 
tham dự (là đại diện Đảng ủy, UBND xã, các thành viên Ban Chỉ đạo xã; bí thư, trưởng bản, 
người có uy tín...); tổ chức 9 hội thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình và các vấn đề 
liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống 
bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống ma túy,... cho 3.400 học sinh và giáo viên tham gia; duy 
trì hoạt động 4 mô hình và nhân rộng 6 mô hình thí điểm về giảm thiểu hôn và hôn nhân cận 
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huyết thống trên địa bàn các huyện Vân Hồ, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu, Mường La; 
xây dựng 4 mô hình thực hiện bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít 
người sinh sống trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp 
luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo, Ban Dân tộc 
tỉnh Sơn La xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm gắn với ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đại chúng. 
 

19. Hà Hoàng. THỦ LĨNH CỦA “ĐỘI QUÂN”… ONG MẬT / Hà Hoàng // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 24/11/2018.- Số 282.- Tr.8. 
 

Ông Nguyễn Hữu Sinh ở tiểu khu 30/4 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La) nuôi 210 đàn ong mật ngoại, mỗi năm ông đút túi 200 triệu đồng từ việc bán mật ong. 
Nhiều người nói vui, ông Sinh một mình “chỉ huy” cả triệu “quân mini” làm mật... 

Ông Sinh cho biết: “Nuôi ong mật mang lại khá nhiều lợi ích, đầu ra ổn định; ngoài 
thu được mật, phấn hoa, sữa ong chúa... còn giúp cây cối trong vườn thụ phấn tốt, đơm hoa, 
kết trái. Nghề nuôi ong dễ mà khó. Dễ với những người ham thích, chịu học hỏi và muốn 
gắn bó lâu dài với nghề nhưng lại khó với những ai thích ăn xổi ở thì, không chịu đầu tư kỹ 
thuật, không bền gan theo đuổi”. 

“Nuôi ong, công sức và thời gian bỏ ra chỉ bằng nửa làm nương rẫy nhưng lại đòi hỏi 
sự khéo léo, chăm bẵm ong như trẻ nhỏ. Mỗi người nuôi ong cũng phải cần mẫn như con 
ong. Con ong thường mắc phải bệnh bại liệt, ỉa chảy... nếu không kịp thời phát hiện để trị thì 
dễ lây lan dẫn đến mất luôn cả đàn” - ông Sinh chia sẻ. 

Để đàn ong mật phát triển khỏe mạnh và cho ra những giọt mật chất lượng, 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, 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... 

Lúc đến mùa nhãn ở Sông Mã, Mai Sơn (Sơn La) thì ông mang tất cả đàn về đó lấy 
phấn, hết mùa nhãn ông lại di chuyển đàn ong xuống các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh 
Hóa để hút mật hoa keo. Nuôi ong muốn mật nhiều và chất lượng thì không thể ngồi yên một 
chỗ. Khi hết mùa hoa mình phải biết dưỡng ong, cho ăn thêm thức ăn như đậu nành, đường, 
sữa, nước tăng lực để ong tạo mật. 

Hiện, ông Sinh có 210 đàn ong mật, dự tính thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình nuôi 
ong mật lên 300 đàn. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sinh còn tham gia tích cực vào các 
hoạt động xã hội tại địa phương và giúp các hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vươn lên làm 
giàu. 
 

20. Hoài Thu. TIẾP BƯỚC EM ĐẾN TRƯỜNG / Hoài Thu // Giáo dục và thời đại.- 
Ngày 25/11/2018.- Số 47.- Tr.17. 
 

Có những em nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn, không thể tiếp tục đến trường nhưng 
may mắn nhận được sự hỗ trợ, động viên của thầy cô, bạn bè và cộng đồng nay có thể 
tiếp tục thực hiện ước mơ. Vẫn biết hành trình của các em còn nhiều khó khăn nhưng 
với sự đồng hành của thầy cô, bạn bè, các em sẽ tự tin tiến về phía trước. 

NIỀM VUI NGÀY TRỞ LẠI 

Thứ 2 đầu tuần trong tháng 10 là ngày đặc biệt với cô bé Quàng Thị Thảo. Bởi đây là 
ngày em quay trở lại trường, lớp sau 2 năm phải nghỉ học. Bố mất, hoàn cảnh gia đình đặc 
biệt khó khăn nên Thảo ở nhà cùng mẹ chăm sóc các em, lo kinh tế gia đình. 



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

Ngày đầu trở lại trường sau 2 năm gián đoạn, em được bạn bè chào đón, được thầy cô 
dang rộng vòng tay yêu thương. Đã lâu lắm rồi em mới được mặc bộ quần áo mới, đi đôi dép 
mới. Quàng Thị Thảo càng vui hơn vì còn nhận được những quyển vở, bút, thước... cùng 
những lời động viên thầy cô và các bạn dành cho mình. 

Vậy là mơ ước được đi học của Thảo nay đã trở thành hiện thực. Dù biết đường đi 
phía trước còn rất nhiều khó khăn chồng chất nhưng chỉ cần em quyết tâm, thầy cô sẽ đồng 
hành đưa đến bến bờ của tri thức. 

NỖ LỰC CỦA TOÀN TRƯỜNG 

Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học cơ sở 
Chiềng Lương (Mai Sơn, Sơn La) cho biết: Em Thảo học hết tiểu học nhưng do gia đình khó 
khăn nên phải nghỉ học ở nhà trông em cho mẹ đi làm. Biết hoàn cảnh của em, Ban Giám 
hiệu cùng Công đoàn nhà trường đã bàn bạc và quyết định đến nhà vận động em đến lớp. 
Bên cạnh đó, ngoài khoản hỗ trợ của Nhà nước dành cho học sinh dân tộc miền núi, nhà 
trường đã miễn các khoản đóng góp, cho em mượn sách và hỗ trợ bút vở. 

Cũng theo thầy Nghĩa, nhà trường kết hợp cùng UBND xã, các tổ chức xã hội kêu gọi 
giáo viên, cộng đồng chung tay quyên góp mua cho em Thảo 2 con dê sinh sản để chăm sóc, 
có kinh phí trang trải cuộc sống. Với gia đình Thảo, nhà trường cũng đề nghị UBND xã tạo 
điều kiện cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn để phát triển kinh tế gia đình. 

Trường Trung học cơ sở Chiềng Lương có nhiều hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, Công 
đoàn và Ban Giám hiệu đã phát động phong trào quyên góp tới đoàn viên, giáo viên và các 
em học sinh. “Số tiền quyên góp tuy không nhiều (10.000 đồng/giáo viên và 1.000 đồng/học 
sinh, mỗi tháng một lần) nhưng đã phần nào giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trang trải cuộc sống, có thêm niềm tin, nghị lực để theo đuổi con đường học tập. Chủ trương 
của nhà trường là hỗ trợ để các em học hết trung học cơ sở, sau đó hướng nghiệp học nghề 
hoặc tìm việc làm cho các em” - thầy Nghĩa chia sẻ. 

Điều khiến Ban Giám hiệu, đội ngũ giáo viên trăn trở nhất hiện nay là tìm nguồn 
nước sạch cho 76 học sinh bán trú tại trường. Do trên địa bàn không có cơ sở bán nước 
sạch nên nhà trường phải nhờ nguồn nước của UBND xã nhưng không được thường xuyên. 
Những lúc thiếu nước, thầy trò lại cuốc bộ hơn 1 cây số đi lấy nước. Chỉ mong có giếng 
nước khoan đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của học sinh bán trú để đảm bảo an toàn, các em 
không phải vất vả - Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường 
Trung học cơ sở Chiềng Lương (Mai Sơn, Sơn La).  
 

21. Hà Hoàng. TRỒNG 6.000M2 CẢI BẮP, 2 NĂM ĐÃ HẾT NỢ / Hà Hoàng // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 26/11/2018.- Số 283.- Tr.11. 
 

Anh Đoàn Văn Trinh (sinh năm 2000), ở Tiểu khu 84/85, thị trấn Nông trường, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng 6.000m2 rau cải bắp trên đất vườn sau nhà, mỗi năm lãi 
khoảng 100 triệu đồng. 

Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2017, anh Trinh nhận thấy gia đình hoàn 
cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để tiếp bước con đường học tập, nên anh quyết định gác 
lại ước mơ học cao hơn của mình, về nhà phụ giúp bố mẹ phát triển kinh tế. Anh bàn bạc với 
gia đình cải tạo lại 6.000m2 đất vườn sau nhà trồng rau cải bắp để nâng cao thu nhập. 

Chia sẻ về lý do tại sao chọn rau cải bắp làm “bàn đạp” phát triển kinh tế, anh Trinh 
tâm sự: “Thời gian tôi còn học cấp 3, khi đi qua các vườn rau của nhiều hộ dân sinh sống 
ngoài thị trấn Nông trường, tôi thấy họ có thu nhập rất cao từ rau, mà cách trồng đơn giản, 
chi phí đầu tư lại ít. Lúc đó, tôi nhận thấy trồng rau cải bắp có thể giúp gia đình thoát khỏi 
khó khăn thiếu thốn...”. 
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Thời gian đầu bắt tay vào công việc, anh Trinh còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hiểu biết nhiều 
về cách chăm sóc rau. Anh vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, thời gian rảnh lại lên 
mạng internet tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho rau cải bắp. Dần dần anh tích 
lũy được nhiều kiến thức hơn, sau đó áp dụng vào phát triển vườn rau của mình. Khoảng một 
thời gian ngắn, vườn rau của gia đình anh phát triển tươi tốt và cho những vụ thu hoạch chất 
lượng, bán với giá cao. 

Theo anh Trinh, để rau cải bắp sinh trưởng tốt và khỏe mạnh, trước khi gieo hạt người 
trồng phải ngâm hạt giống vào nước ấm 48 độ C khoảng 20 phút. Sau đó tiến hành ngâm 
nước lạnh từ 9 - 10 giờ, lượng hạt gieo 1,5 - 2g/m2. Khi gieo xong, nhà vườn phải phủ lên 
đất một lớp rơm dày từ 1 - 2cm, sau đó tưới đẫm nước lên từ 1 - 2 lần/ngày. 

“Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, người trồng phải thường xuyên tưới nước 2 
lần/ngày. Khi cây cải bắp cao khoảng 8cm phải nhổ tỉa những cây còi cọc, vàng úa... Sau 
mỗi lần nhổ tỉa như vậy, người trồng phải kết hợp tưới thúc bằng phân chuồng ủ mục, phân 
hữu cơ, NPK, không được dùng phân đạm. Nếu nhà vườn làm đúng quy trình trên, rau cải 
bắp lúc nào cũng tươi tốt và không lo bị còi cọc, sâu bệnh” - anh Trinh cho biết thêm. 

Từ một học sinh mới tốt nghiệp phổ thông trung học, chưa trải qua trường lớp đào tạo 
chuyên môn nghiệp vụ nào, nhờ mạnh dạn chọn hướng sản xuất, 2 năm nay anh Trinh đã trả 
được hết nợ cho bố mẹ và đưa gia đình thoát cảnh khó khăn. 

Trao đổi với phóng viên, anh Đoàn Văn Trinh cho hay: “Trồng rau cải bắp ở Mộc 
Châu có khác so với các tỉnh dưới xuôi là ít bị cạnh tranh, nên đầu ra cho sản phẩm của gia 
đình tương đối ổn định và bán được giá cao. Vào vụ thu hoạch rau, các tiểu thương đều tới 
tận vườn tôi thu mua, nên không lo ế hàng. Bình quân một năm tôi trồng rau cải bắp được 3 
vụ. Thời gian còn lại, tôi tận dụng đất trồng thêm các loại rau, củ ngắn ngày như cà chua, xà 
lách, cà rốt, củ cải trắng, su hào... nên tổng thu nhập đạt khoảng 100 triệu đồng/năm. 
 

22. Tuệ Linh. CHÀNG TRAI PHỐ NÚI TIÊN PHONG TRỒNG RAU THỦY CANH / 
Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/11/2018.- Số 283.- Tr.8. 
 

Hướng tới việc cung cấp nguồn hàng rau “nói không với thuốc bảo vệ thực vật, dư 
lượng kim loại có trong môi trường tự nhiên” - anh Phạm Đình Cường, tổ 9, phường Quyết 
Thắng (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đã mạnh dạn đầu tư trang trại trồng rau thủy canh 
đầu tiên ở phố núi Sơn La. 

Tâm sự với phóng viên Nông thôn ngày nay, anh Cường chia sẻ: “Cơ duyên khiến 
mình quyết định đầu tư trồng rau thủy canh là vì: Sơn La là một tỉnh sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật khá lớn, khoảng 300.000 lít/năm; nhiều hợp tác xã, trang trại trên địa bàn vẫn sử 
dụng thuốc kích thích để tạo ra mẫu mã đẹp cho rau, quả; trong khi đó, nhu cầu về rau sạch 
hiện nay của người dân rất lớn”. 

Nghĩ là làm, anh Cường “khăn gói” đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc để tìm hiểu 
các mô hình. Theo anh, so với trồng rau truyền thống thì trồng rau thủy canh cho năng suất, 
sản lượng gấp từ 2 - 3 lần, mẫu mã đẹp, chất lượng rau sạch rất an toàn. 

“Để phòng trừ sâu bệnh, tôi dùng dung dịch tỏi, ớt xay nhuyễn rồi ngâm với rượu 
phun, phòng trừ ở ngoài chứ không phun trực tiếp lên cây. Trung bình, mỗi tháng phun 2 lần. 
Nếu có cây nào bị nhiễm sâu bệnh, tôi khoanh vùng và xử lý triệt để” - anh Cường cho biết. 
Do sản lượng còn ít nên hiện anh Cường chỉ mới cung cấp rau cho các khách hàng thân quen 
trên địa bàn thành phố Sơn La. Trang trại rau của anh Cường được trồng trong nhà màng, 
lưới chắn nhập khẩu từ Israel, vừa hạn chế thời tiết bất lợi, cách ly được côn trùng. 

Hiện tại, diện tích trại rau thủy canh của anh Cường rộng 1.200m2. Trong đó: 600m2 
trồng rau quả, số diện tích còn lại trồng dâu tây có giống từ Nhật và New Zealand. Dự kiến, 
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khoảng 2 - 3 tháng nữa, mỗi ngày, trại rau của anh Cường sẽ cung cấp từ 30 - 40kg các loại 
ra thị trường. 
 

23. Quốc Tuấn. ĐƯỜNG BỘ Ở SƠN LA THÊM AN TOÀN, THUẬN LỢI / Quốc Tuấn 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/11/2018.- Số 284.- Tr.13. 
 

Hệ thống giao thông đường bộ của tỉnh Sơn La thường xuyên bị hỏng hóc, xuống 
cấp mỗi khi mưa lũ, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đảm bảo giao thông thông suốt, vận 
tải hàng hóa, hành khách... Từ thực tế đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La đã có 
nhiều nỗ lực, giải pháp đổi mới công tác bảo trì đường bộ, góp phần nâng cao tuổi thọ 
công trình. 

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO TRÌ 

Trong những năm qua, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã tăng cường công tác quản lý, 
bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, sở đặc biệt quan tâm đến việc rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, thiết bị an toàn giao thông; phát hiện 
và xử lý kịp thời các hư hỏng về cầu đường, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Bên cạnh 
đó, sở cũng đã chủ động trong công tác khắc phục các hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông 
thông suốt; xác định và xử lý được những “điểm đen” tại các tuyến quốc lộ trên địa bàn. 
Đồng thời, xác định được các điểm dừng, đỗ đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, 
các vị trí xây dựng cầu treo dân sinh. 

Ngành Giao thông vận tải đã phối hợp chỉnh trang một số tuyến đường đô thị, điều 
chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Quốc lộ 6 với các tuyến đường ngang; xây dựng và 
hoàn thiện các cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại các huyện Mộc Châu, Yên Châu, 
Mai Sơn và Phù Yên; lắp đặt hệ thống đèn chớp vàng trên đường đô thị địa bàn thành phố 
Sơn La và tuyến Quốc lộ 6. 

Ông Luyện Ngọc Nghĩa - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì, Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Sơn La, cho biết: Kể từ khi có Quỹ Bảo trì đường bộ, ngay từ quý III năm trước, ban đã chủ 
động xây dựng kế hoạch bảo trì năm sau nên có đủ thời gian khảo sát, thiết kế, đấu thầu, do 
đó từ đầu năm sau đã có thể triển khai thi công. Những hư hỏng được sửa chữa, khắc phục 
kịp thời, hạn chế phát sinh thêm khối lượng cần sửa chữa, góp phần tiết kiệm cho ngân sách 
Nhà nước. Cũng nhờ có Quỹ Bảo trì nên nhiều vị trí “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất 
an toàn giao thông, các hư hỏng do bão, lũ và các hư hỏng đột xuất khác phát sinh trong quá 
trình khai thác đã được kịp thời xử lý. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống, 
khắc phục hậu quả lũ lụt và các sự cố thiên tai, sự cố khác nhằm bảo đảm an toàn hệ thống 
đường bộ và thông suốt. 

NÂNG CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH 

Song song với việc xây dựng, tham mưu các văn bản thực hiện những tiêu chuẩn, quy 
trình kỹ thuật về bảo trì đường bộ, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Sơn La còn tham mưu với 
tỉnh, Sở Giao thông vận tải ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo công tác quản lý chất lượng. 
Theo đó, hàng năm ban đã chủ động đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời báo cáo 
diễn biến tình hình cầu đường và an toàn giao thông trên các tuyến; phối hợp với chính 
quyền địa phương, lực lượng chức năng xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông 
theo quy chế phối hợp. 

Qua các hoạt động đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại ở các đơn vị và đã tiếp 
thu kiến nghị các địa phương để điều chỉnh, bổ sung quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền 
sửa đổi bổ sung văn bản liên quan. Đặc biệt, một số nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế 
có vi phạm đã bị xử lý nghiêm với các hình thức cấm, trừ điểm, đánh giá năng lực còn hạn 
chế, xử lý về kinh tế, giảm trừ chi phí được thanh toán... 

Ông Lường Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy xã Tường Tiến, huyện Phù Yên (Sơn La), 
thông tin: Trong đợt mưa lũ vừa qua, ngoài đường giao thông hư hại, chiếc cầu bê tông dầm 
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thép khu vực bản Cóc nối với các xã nội huyện và huyện Mộc Châu bị sập mố, khiến giao 
thông đi lại gặp nhiều khó khăn, người dân chỉ có thể đi bộ qua cầu tạm, các phương tiện 
khác không đi được. Sở Giao thông vận tải tỉnh đã bố trí phương tiện, nhân lực chủ động thi 
công mố cầu, móng, và đến nay cầu đã hoạt động trở lại được gần 2 tháng, đảm bảo việc đi 
lại thuận tiện, kịp thời cho hàng ngàn hộ trong vùng. 

Nhờ làm tốt công tác bảo trì đường bộ, ngoài việc duy trì được tuổi thọ của các công 

trình, tỉnh Sơn La còn góp phần quan trọng trong việc bảo dưỡng kéo dài thời gian khai thác 

công trình đường bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên hệ thống đường bộ, bảo đảm hệ 

thống đường bộ thông suốt, an toàn và phát huy hiệu quả. 
 

24. Nguyễn Hữu Thắng. CÁC ANH VỀ, XÔN XAO LÀNG BÉ NHỎ / Nguyễn Hữu 

Thắng // Quân đội nhân dân.- Ngày 28/11/2018.- Tr.2. 
 

Những ngày cuối tháng 10, núi rừng Tây Bắc mịt mù sương. Con đường độc đạo vào 

trung tâm xã Tà Hộc (Mai Sơn, Sơn La) sạt lở nham nhở. Trời đã quá trưa, nhưng cán bộ và 

nhiều bà con vẫn có mặt tại trụ sở UBND xã để chờ đón cán bộ, chiến sỹ Đoàn công tác Sư 

đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) về đây giúp dân. 

Ông Lê Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tà Hộc, mở lời: “Cách đây hơn một tháng, khi 

cơn lũ vừa quét qua, chúng tôi được cán bộ, chiến sỹ của Trạm Radar 37, Trung đoàn 293 

thuộc sư đoàn của các đồng chí lên đây giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Hôm nay, các anh 

lại vượt chặng đường hơn 300km để về với bà con. Đúng là trong lúc hoạn nạn, khó khăn 

nhất, người dân luôn có các anh. Khi biết tin các anh về, từ mấy hôm nay, xóm làng xôn xao, 

phấn khởi lắm!”. 

Tà Hộc là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn, địa hình chủ yếu là đồi núi, trận mưa lũ 

những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua đã làm thiệt hại lớn tài sản và hàng trăm héc-

ta hoa màu của bà con. Trường Tiểu học Tà Hộc và Trường Trung học cơ sở Tà Hộc bị nước 

lũ tràn vào gây thiệt hại nặng nề. Các tuyến đường nối từ trung tâm xã đến các bản cũng bị 

sạt lở nghiêm trọng, cuộc sống người dân nơi đây thiếu thốn đủ bề. Hiện tại, vẫn còn nhiều 

hộ gia đình chưa tìm được đất dựng lại nhà, đang phải đi ở nhờ các hộ dân trong bản. 

Đại tá Vũ Văn Toán, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 361, cho biết: “Để giúp người dân 

Tà Hộc vơi bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, đơn vị đã phát động cán bộ, chiến sỹ 

toàn sư đoàn quyên góp vật chất ủng hộ người dân vùng lũ. Sau 3 tuần triển khai, đơn vị đã 

quyên góp được hơn 32 triệu đồng, hàng nghìn bộ quần áo, 300 đôi giày dép, hơn 2.000 

quyển vở, cặp sách, bút viết, thước kẻ. Tuy vật chất không lớn nhưng đó là tấm lòng của cán 

bộ, chiến sỹ hướng về người dân Tà Hộc”. 

Nhận món quà do đơn vị trao tặng, ông Lèo Văn Lương, người dân tộc Thái ở bản 

Hộc, xúc động: “Cơn lũ vừa rồi đã làm gia đình tôi mất hết nhà cửa, giờ cả nhà 6 người đang 

phải đi ở nhờ. Khổ lắm, nhưng may có nhiều người giúp đỡ, trong đó có đơn vị các chú. Bộ 

đội các anh thật tốt cái bụng”. 

Thầy giáo Điêu Chính Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tà Hộc chia sẻ: 

“Hiện nay, trường có 351 học sinh chủ yếu là người dân tộc Thái, Mường, Mông, Khơ Mú; 

gần 300 cháu nhà ở xa phải ăn ở nội trú. Sau lũ, thầy và trò nhà trường cùng với sự giúp sức 

của bộ đội, công an, đến nay đã khắc phục được khoảng 70%, tuy vậy vẫn còn nhiều khó 

khăn. Hôm nay, được các đơn vị đến tặng tiền, sách vở, quần áo, thầy và trò chúng tôi rất 

cảm động và hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ  trong năm học”. 
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25. Quốc Tuấn. BẢN “KHÔNG MA TÚY” Ở MƯỜNG DO / Quốc Tuấn // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 28/11/2018.- Số 285.- Tr.6. 
 

Bản Kiểng (xã Mường Do, Phù Yên, tỉnh Sơn La) thành lập tháng 3/1960. Từ đó 
đến nay, bản được đánh giá cao trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, nhất là công tác 
phòng chống ma túy, giữ vững danh hiệu bản không có ma túy. 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÀ BẢN 

Trước khi đến với bản Kiểng, ông Lường Văn Vương - Phó bí thư Thường trực Đảng 
ủy xã Mường Do thông tin: Đây là một trong những bản vùng Mường mà cấp ủy, chính 
quyền bản và người dân đã phát huy tốt sức mạnh, vai trò của tập thể trong đấu tranh phòng 
chống ma túy. Trong bản không có tệ nạn ma túy, không có người liên quan tới ma túy, tình 
hình an ninh trật tự được giữ vững. Để có được kết quả như vậy là nhờ sự vào cuộc thực sự 
của cấp ủy, chính quyền cơ sở khi làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật đến với mỗi người dân. Trong đó vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín và hội 
viên hội nông dân ở bản được phát huy hiệu quả khi luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, 
vận động quần chúng. 

Để làm tốt công tác tuyên truyền, hàng năm Chi bộ bản Kiểng đã chủ động xây dựng 
kế hoạch, ra nghị quyết chuyên đề nhằm chỉ đạo quyết liệt các khối, đoàn thể trong bản làm 
tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là 
các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn do xã triển khai. Đồng thời, chỉ đạo 
Chi hội Nông dân bản phối hợp với lực lượng công an viên, dân quân tự vệ gắn công tác 
tuyên truyền đến hội viên, nông dân với công tác tuần tra kiểm soát địa bàn và luôn sẵn sàng 
phối hợp. Cùng với đó, bản còn đặc biệt quan tâm tới việc phát huy vai trò của các già bản, 
người có uy tín trong cộng đồng dân cư cũng như đảng viên trong công tác tuyên truyền, vận 
động nhân dân tham gia công tác đấu tranh phòng chống ma túy. 

Ông Hà Văn Chiên - Trưởng bản Kiểng, cho biết: Cùng với phát huy hiệu quả vai trò 
của đảng viên và mỗi quần chúng nhân dân, cấp ủy, chính quyền bản còn phát huy tốt vai trò 
chủ công của lực lượng công an viên, dân quân tự vệ. Theo đó, nhiệm vụ của các lực lượng 
này là phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bản xây dựng kế hoạch, phương án 
tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để tổ 
chức thực hiện hàng năm, có tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề xuất thi đua khen 
thưởng. Lực lượng này cũng phải tích cực gọi hỏi, răn đe, đấu tranh có hiệu quả với những 
đối tượng xấu từ bên ngoài vào địa bàn, góp phần làm trong sạch địa bàn. 

TUYÊN TRUYỀN QUA LOA CÔNG CỘNG  

Trao đổi với ông Hà Văn Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Do, được biết: 
Không chỉ là bản có phong trào sản xuất tốt, bản Kiểng còn là bản tiêu biểu trong công tác 
phòng chống ma túy. Hằng năm bản luôn làm tốt việc kết hợp lồng ghép thực hiện các nghị 
quyết của huyện, xã về các lĩnh vực kinh tế - xã hội với việc động viên, khuyến khích các 
khối, đoàn thể kịp thời chấn chỉnh, phát hiện những hạn chế trong phòng chống tội phạm về 
ma túy để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Riêng chi hội nông dân bản, hằng năm đều xây 
dựng kế hoạch cụ thể tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy thông qua các cuộc họp bản 
hay có những chuyên đề tuyên truyền riêng cho hội viên, nông dân trong bản. Trong đó, đã 
phối hợp với các lực lượng tuyên truyền thông qua hệ thống loa công cộng của bản, giúp 
người dân có thêm những kiến thức, kỹ năng phòng tránh ma túy, tránh các đối tượng xấu lôi 
kéo làm những điều trái quy định của pháp luật... 

Kết quả mà bản Kiểng đã đạt được trong công tác phòng chống ma túy cho thấy việc 
đấu tranh phòng chống ma túy không phải là vấn đề khó giải quyết nếu có sự vào cuộc thực 
sự của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
đóng vai trò quan trọng, nhất là việc phát huy vai trò của các tổ chức hội trong công tác 
tuyên truyền, vận động... Đây cũng chính là kinh nghiệm quý để các cơ sở khác trong tỉnh 
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học và làm theo. Từ những nỗ lực trên, bản Kiểng trở thành điểm sáng trong phong trào đấu 
tranh phòng chống ma túy, ổn định đời sống nhân dân, hệ thống chính trị ở cơ sở được củng 
cố vững chắc… 

“Cùng với phát huy hiệu quả vai trò của đảng viên và mỗi quần chúng nhân dân, cấp 
ủy, chính quyền bản còn phát huy tốt vai trò chủ công của lực lượng công an viên, dân quân 
tự vệ” - Ông Hà Văn Chiên - Trưởng bản Kiểng. 
 

26. Nguyễn Văn Chiến. GIÚP NÔNG DÂN GIẢI QUYẾT “THÁCH THỨC” VỚI 
GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY / Nguyễn Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 
29/11/2018.- Số 286.- Tr.6. 
 

“Những quy định về an toàn, văn minh đường thủy đối với chúng tôi là rất mới. 
Thật may là các đơn vị chức năng đã phối hợp tốt với Hội Nông dân xã, chi hội nông 
dân bản, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, động viên và hướng dẫn chúng tôi thi 
hành nên dần cũng thành thói quen”. 

Đó là chia sẻ của ông Điêu Chính Minh ở xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai 
khi nói về công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc tham gia giao thông 
đường thủy của bà con nông dân tại địa phương. 

THƯỜNG XUYÊN ĐỘNG VIÊN, HƯỚNG DẪN 

Sau khi Thủy điện Sơn La thực hiện tích nước lòng hồ thủy điện trong dòng sông Đà 
(năm 2010), phần lớn diện tích đất ở, đất sản xuất, rừng trong huyện bị chìm sâu dưới lòng 
nước. Trong điều kiện ấy, người dân Quỳnh Nhai cũng bắt đầu hình thành một hình thức 
giao thông mới: Giao thông đường thủy. 

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã hoàn thành tốt công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn bà con nông dân tham gia học tập và chấp hành an toàn giao thông đường 
thủy theo quy định pháp luật. 

Ông Điêu Chính Minh ở xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tâm sự: “Mình vốn 
đang quen với nương, rẫy, với đường bộ; từ khi quê hương thành lòng hồ chứa nước thì mọi 
thứ thay đổi hẳn. Một bước ra khỏi nhà là gần với sông nước; đến miếng ăn cũng nằm trên 
mặt nước, vì thế phải tìm cách để tồn tại. 

Trong sự thay đổi ấy, những quy định về an toàn, văn minh đường thủy đối với chúng 
tôi là rất mới. Thật may là các đơn vị chức năng đã phối hợp tốt với Hội Nông dân xã, chi 
hội nông dân bản, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những quy định pháp luật, động viên 
và hướng dẫn chúng tôi thi hành nên dần cũng thành thói quen”. 

Còn với anh Cầm Văn Thanh ở bản Huổi Cưởm, xã Chiềng Bằng thì việc thực hiện 
những quy định giao thông, ứng xử giao thông đường thủy “như một thách thức”. 

Lý giải về “thách thức” này, anh Thanh bảo: “Người vùng cao chúng tôi, nhất là tuổi 
trẻ vốn quen với sự thoải mái trong cuộc sống nên việc đi xe máy trên đường bộ phải đội mũ 
bảo hiểm cũng mất tới mấy năm trời tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đi cùng với khen 
thưởng trong Hội Nông dân, xử phạt của công an giao thông thì mới thành nếp được. 

Bây giờ đùng một cái, từ trên nương bước xuống nước, trái ngược nếp sống cũ hoàn 
toàn nên đâu phải dễ mà hiểu và chấp hành nghiêm được. 8 năm qua, các đơn vị chức năng 
đã cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân tổ chức hàng chục buổi 
tuyên truyền, hướng dẫn về Luật Giao thông, trong đó có giao thông đường thủy thì chúng 
tôi mới quen dần đấy”. 

TẬP HUẤN CHO CẢ CÁC CHỦ THUYỀN 

Trao đổi với Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai - bà Hoàng Thị Thành, được 
biết: Những năm gần đây, việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho hội viên, nông dân luôn 
được tổ chức hội quan tâm, đẩy mạnh. 
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Hàng năm, hội phối hợp với các đơn vị chức năng trong huyện tổ chức nhiều buổi 
tuyên truyền chuyên đề hoặc lồng ghép về nội dung tuyên truyền pháp luật; trong đó chú 
trọng hướng dẫn bà con nông dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy. 

“Đường thủy đã trở thành một loại hình giao thông phổ biến ở huyện Quỳnh Nhai. 
Bởi thế, ngoài việc tuyên truyền để bà con chấp hành tốt luật giao thông, đảm bảo an toàn 
khi tham gia giao thông đường thủy, chúng tôi còn hướng dẫn hội viên, nông dân về ý thức 
tham gia cứu nạn cứu hộ; ý thức bảo vệ môi trường trên vùng sông nước. 

Từ chỗ hầu như không có chủ thuyền nào có giấy chứng nhận điều khiển phương tiện 
giao thông đường thủy, đến nay, hầu hết các chủ tàu, thuyền đều được tập huấn và có đầy đủ 
giấy tờ vận hành phương tiện tham gia giao thông đường thủy đúng quy định pháp luật”. 
 

27. Phạm Quỳnh. MAI SƠN (SƠN LA): THÊM 02 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI 
TRONG NĂM 2018 / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 11/2018.- Số 43.- 
Tr.34-35. 
 

Trong 2 ngày (10 và 11/11/2018) vừa qua, xã Hát Lót và xã Mường Bon của 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 
2018; đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn huyện lên 4/21 xã. 

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả và nỗ lực cố gắng của cấp ủy đảng, chính 
quyền và nhân dân 02 xã (Hát Lót, Mường Bon) trong thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều 
đóng góp tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới, góp phần tuyên truyền, động viên 
nhân dân 02 xã tiếp tục đóng góp để giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới, đồng thời, tạo 
điều kiện cho các xã khác trong huyện nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong quá trình thực 
hiện xây dựng nông thôn mới của những năm tiếp theo. Đây còn là hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/11/1945 - 20/11/2018); 65 năm ngày giải 
phóng huyện Mai Sơn (10/8/1953 - 10/8/2018). 

Theo đó, Lễ công bố đạt chuẩn Nông thôn mới của xã Hát Lót diễn ra từ 8h00 - 11h00 
ngày 10/11/2018, xã Mường Bon diễn ra từ 8h00 - 10h30 ngày 11/11/2018. Tối hôm trước 
tại trụ sở UBND của 2 xã đều tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ chào mừng đạt chuẩn nông 
thôn mới thu hút đông đảo bà con tới tham dự. 

Đặc biệt, xã Hát Lót còn tổ chức phiên chợ với 18 gian hàng trưng bày giới thiệu các 
nông sản tiêu biểu thế mạnh của bà con trong xã, như: Cam, quýt, bưởi da xanh, thanh long, 
khoai sọ, bí, cá, thịt lợn, gạo nếp tan, rau cải mèo... 

Được biết, xã Mường Bon dự kiến tổ chức cho du khách thăm quan, trải nghiệm một 
số mô hình kinh tế tiêu biểu tại xã, như: Mô hình nông nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng 
đồng tại bản Mé; mô hình liên kết chuỗi tiêu thụ rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap tại Hợp 
tác xã Tiên Sơn; mô hình trồng hoa công nghệ cao tại Hợp tác xã rau hoa công nghệ cao 
Mường Bon; Nhà máy gạch Tuynel Mường Bon... nhưng do trời mưa to không thực hiện 
được. 

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Trần Đắc Thắng (Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn) 
khẳng định: Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nhiệm 
vụ trọng tâm sau: 

- Một là: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được một 
cách thực chất, bền vững và ngày càng hoàn thiện; tiếp tục xây dựng kế hoạch, sớm hoàn 
thành các tiêu chí chưa đạt. 

- Hai là: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng 
vùng, triển khai và nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả, xây dựng và phát triển các chuỗi 
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liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ 
môi trường, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. 

- Ba là: Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực 
hiện các nội dung có liên quan về xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính bền vững của các 
tiêu chí đã đạt. Quản lý sử dụng có hiệu quả các dự án, công trình đã hoàn thành đảm bảo lợi 
ích lâu dài; tập trung triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu Quốc gia, thực hiện tốt 
các chế độ, chính sách đối với người dân, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. 

- Bốn là: Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết 
nội bộ, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2021. 

Xã Hát Lót cách trung tâm huyện 5km, tổng diện tích đất tự nhiên 5.583ha; toàn xã có 
31 bản tiểu khu với 2.547 hộ, 9.748 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Kinh, 
Khơ Mú, Mường và Mông). Kinh tế chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. 

Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2010, thực trạng 
nông thôn xã Hát Lót mới đạt 4 tiêu chí, 07 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí điện, tiêu chí giáo dục và 
đào tạo, tiêu chí lao động có việc làm, tiêu chí về thu nhập. Còn lại 15 tiêu chí và 42 chỉ tiêu 
chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26%; số nhà tạm 65 nhà, cơ sở vật chất văn hóa và hạ tầng 
nông thôn còn thiếu thốn chưa được đầu tư đồng bộ. 

Từ thực trạng trên, với sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị 
của huyện, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân 
dân xã Hát Lót, bằng nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực, cùng cơ chế chính sách 
phù hợp của tỉnh, của huyện. Đến nay, xã Hát Lót đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu 
theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các 
năm (năm 2018 đạt 31 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 
3,6%, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. 

Đối với xã Mường Bon - xã vùng I thuộc huyện Mai Sơn, nằm cách trung tâm huyện 
7km, tổng diện tích tự nhiên 3.944ha. Toàn xã có 21 bản với 1.539 hộ gồm 6.719 nhân khẩu, 
có 3 dân tộc sinh sống (Thái, Kinh, Mông). Kinh tế chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi. 

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới từ năm 2010, thực trạng nông thôn 
xã Mường Bon mới đạt 4 tiêu chí, 12 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí điện, tiêu chí thu nhập, tiêu chí y 
tế, tiêu chí hệ thống chính trị. Còn lại 15 tiêu chí và 37 chỉ tiêu chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo 
chiếm 14,1%; số nhà tạm 31 nhà, cơ sở vật chất văn hóa và hạ tầng nông thôn còn thiếu 
thốn' chưa được đầu tư đồng bộ.  

Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã 
Mường Bon, đến nay, xã Mường Bon đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu 
chí về xã nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm (năm 
2018 đạt 29,2 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 5,6%, hoàn 
thành chương trình xóa nhà tạm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc 
trên địa bàn xã được nâng lên rõ rệt. 
 

28. Ngọc Diệp. DỰ ÁN XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA: GỌT 
CHÂN CHO VỪA GIÀY? / Ngọc Diệp // Giáo dục và thời đại.- Ngày 29/11/2018.- Số 
286.- Tr.1, 11. 
 

ÚP MỞ… 

Sáng 27/11, báo Giáo dục và thời đại tiếp cận công trường xây dựng nghĩa trang nhân 
dân thành phố Sơn La. Vào đến bản Giảng Lắc, chúng tôi gặp ông Hà Văn Hồng, nhóm 
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trưởng nhóm Liên gia tự quản bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Nhà 
ông Hồng gần đường chính dẫn vào công trường xây dựng nghĩa trang. Máy móc, phương 
tiện phá đá, mở đường rền vang khắp một vùng trời. Ông Hồng cho biết, núi được khoét, 
đường được mở vào khu nghĩa trang đã nhiều ngày nay. Là trưởng nhóm Liên gia tự quản, lẽ 
ra mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ông phải được họp và biết 
trước để về phổ biến cho nhân dân. Thế nhưng gần đây, ông mới được mời đi dự họp để 
nghe nói về việc xây dựng nghĩa trang cho dù máy móc, nhân công đã “dàn trận” khắp công 
trường. 

Ông Hồng bức xúc: “Hôm vừa rồi, dân chúng tôi đi họp về nghĩa trang ở phường. Tôi 

có nói rằng: Tỉnh đã ký quyết định phê duyệt, các anh đã khởi công rồi. Bây giờ các anh mới 

đi lấy ý kiến của dân về tác động môi trường. Các anh đã làm rồi thì chúng tôi nói thế nào 

được. Họ cũng đã ghi lại ý kiến của tôi. Việc này (xây dựng nghĩa trang - phóng viên), dân ở 

đây không ai đồng tình ủng hộ”. 

Ông Hồng cũng cho biết thêm, mới đây thành phố Sơn La đã triển khai dự án làm 
đường vào bản Giảng Lắc. Cơ bản là 22 hộ gia đình ở bản đồng thuận với chủ trương này. 
Thế nhưng, các hộ vẫn không khỏi bất bình bởi ngay cả những cán bộ của Ban Quản lý dự 
án thành phố Sơn La dự họp, phổ biến thông tin liên quan đến dự án nâng cấp con đường 
cũng “úp mở” trước nhân dân. “Các hộ dân Giảng Lắc này vừa rồi cũng nhận tiền giải phóng 
mặt bằng thi công đường vào đây. Chỉ còn một đoạn đường nữa chưa được bà con đồng ý vì 
hai lý do. Thứ nhất, giá đền bù thấp; thứ hai, hôm họp bản, họ nói là sẽ làm đường cho dân. 
Tôi mới phát biểu là, các anh làm đường vào nghĩa trang thì cứ nói thẳng toẹt ra, sao cứ úp 
úp mở mở làm gì?”. 

SỰ ĐÃ RỒI… 

Chúng tôi đến nhà ông Quàng Văn Khôn ở bản Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố 
Sơn La khi cả gia đình đang bộn bề công việc. Mấy người con của ông đang ghi ghi, chép 
chép kiểm đếm lượng gỗ thông xuất bán. Ông Khôn ngồi cạnh để giám sát. 

Ở đây có 8 hộ gia đình quần tụ, sinh sống, sản xuất từ năm 1999 đến nay. Các hộ đều 
trồng cà phê, rau màu và chăn nuôi. Nhà ông Khôn và nhà ông Lèo Văn Nọi chỉ cách nghĩa 
trang đang xây dựng một hàng rào thép gai. Biết tin, thành phố xây nghĩa trang và lò hỏa 
táng, các hộ dân ở bản Buổn đang nơm nớp lo âu vì nguy cơ ô nhiễm. 

Ông Khôn tâm sự: “Chúng tôi chuyển về đây sinh sống từ năm 1999. Nhà tôi đang 
sản xuất trên diện tích 1ha đất. Đến năm 2004 khi tỉnh phê duyệt quy hoạch Trường Đại học 
Tây Bắc, toàn bộ diện tích đất của 8 hộ dân chúng tôi ở đây đều nằm trong quy hoạch nhà 
trường. Biết thế nên khi nào nhà trường thu hồi đất, chúng tôi sẽ trả lại”. 

“Hôm trước đi họp về xây dựng nghĩa trang, trưởng bản có nói: Cứ cách khu dân cư 
được 500m thì hãy làm, nếu không sau này kiện cáo nhau mệt lắm. Còn lò hỏa táng nói là 
hiện đại chứ tin sao được. Cứ có khói là có mùi”, ông Khôn căng thẳng. 

“Hôm trước người ta đã đưa máy xúc vào làm rồi, nhưng mà nghe nói có đơn kiến 
nghị nhiều quá nên lại thôi”, anh Quàng Văn Toàn (con trai ông Khôn) chia sẻ thêm. 

Qua điều tra của báo Giáo dục và Thời đại, ngày 7/8/2018, UBND tỉnh Sơn La ban 
hành Quyết định 1916/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La. Nội dung chính đồ án quy hoạch nêu rõ: 
“Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch trên nền hiện trạng tỷ lệ 1/500 tại khu vực Phiêng Khá, 
bản Buổn, phường Chiềng Cơi, cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 3km về phía Đông 
Nam, cách bến xe Sơn La khoảng 2km và Đại học Tây Bắc khoảng lkm về phía Tây Bắc”. 

Trên thực tế cho đến thời điểm hiện tại, quy hoạch Trường Đại học Tây Bắc từ năm 
2004 vẫn chưa có sự điều chỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc Nghĩa trang nhân dân thành 
phố Sơn La và Trường Đại học Tây Bắc đang chỉ cách nhau một hàng rào dây thép gai. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 23 năm 2018 27

Như vậy, có thể thấy rằng, những viện dẫn của đại diện Sở Xây dựng tỉnh Sơn La và 
nhà đầu tư dự án nghĩa trang, lò hỏa táng thành phố Sơn La trong cuộc họp chiều 27/11 với 
Trường Đại học Tây Bắc đang mâu thuẫn với thực tế khi chính họ đang cho rằng vị trí đặt 
nghĩa trang đảm bảo khoảng cách tối thiểu 500m (theo đường chim bay) với khu dân cư gần 
nhất. 

Tại buổi làm việc với Trường Đại học Tây Bắc chiều 27/11, đại diện nhà đầu tư dự 
án, Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Lạc Viên Sơn La cam kết khi dự án hoàn thành, đưa vào 
sử dụng sẽ đảm bảo tất cả các yếu tố về môi trường theo quy định của pháp luật, đồng thời 
tạo điều kiện cho lao động tại địa phương có việc làm, thu nhập ổn định. Nhà đầu tư cũng 
cho biết sẽ xây dựng công viên nghĩa trang theo hướng văn minh, hiện đại. 
 

29. Thanh Huyền. DIỆN MẠO NÔNG THÔN SƠN LA NHIỀU KHỞI SẮC / Thanh 
Huyền, Hưng Giang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 29/11/2018.- Số 239.- Tr.5. 
 

Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
diện mạo nông thôn của tỉnh Sơn La đã có nhiều khởi sắc. Vào dịp cuối năm này, Sơn 
La đã có thêm nhiều xã được công nhận đạt chuẩn. 

Bà con 31/31 bản, tiểu khu của xã Hát Lót, huyện Mai Sơn đã đồng sức đồng lòng, 
huy động nhiều nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, xã đã huy động tổng 
kinh phí đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới lên tới trên 62 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước 
hỗ trợ 38,7 tỷ đồng, người dân 21,2 tỷ đồng, doanh nghiệp và các tổ chức khác hỗ trợ 2,4 tỷ 
đồng. Ngoài ra, nhân dân còn tham gia 31.739 ngày công lao động để triển khai thực hiện. 

Với đặc điểm và lợi thế là “vựa” sản xuất và buôn bán nông sản, Hát Lót đã tập trung 
nguồn lực vào xây dựng đường giao thông nông thôn để thuận tiện trong việc vận chuyển, 
tiêu thụ nông sản cho bà con. Tiếp theo đó là xây dựng nhà văn hóa bản, phát triển sản xuất, 
nâng cao thu nhập, chỉnh trang nhà ở dân cư, xóa nhà tạm, vệ sinh môi trường nông thôn, 
xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa... 

“Hát Lót đã biết phát huy lợi thế của vùng để phát triển sản xuất và xây dựng nông 
thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Từ chủ trương 
chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng trên đất dốc theo hướng phát huy lợi thế mạnh gắn với 
tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất của tỉnh, Hát Lót đã xây dựng 
được các mô hình kinh tế có hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều các hộ nông dân sản xuất 
mang lại giá trị gia tăng cao, sản phẩm không những tiêu thụ tốt trong nước mà còn xuất 
khẩu”, đại diện lãnh đạo xã Hát Lót cho biết. 

Trong những mô hình đó, nổi bật là mô hình cải tạo vườn tạp, trồng mới cây ăn quả có 
giá trị kinh tế cao. Mô hình đã lan rộng ra toàn xã, đến nay xã đã có trên 800ha cây ăn quả, 
tập trung vào các loại cây như xoài tượng da xanh, nhãn chín muộn, cây có múi (bưởi da 
xanh, bưởi Diễn, cam...) sản lượng trên 10.000 tấn/năm. 

Vào thời điểm này, khắp các đường bản, ngõ xóm, người dân Hát Lót đang tấp nập 
thu hoạch cam, bưởi... và tư thương, doanh nghiệp cũng tụ cả về đây để tiêu thụ nông sản 
cho bà con, trở thành ngày hội nông sản thực sự đối với xã vùng cao Hát Lót. 

Trong chăn nuôi, bà con Hát Lót còn kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn 
với tổng đàn gia cầm trên 93.000 con. Hầu hết các hộ ký kết hợp đồng liên kết với các doanh 
nghiệp, hợp tác xã từ khâu giống, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Có thể kể đến Hợp tác xã 
Ngọc Lan, Cam Nà Sản. Nhờ liên kết sản xuất - tiêu thụ mà thu nhập của người dân không 
ngừng tăng lên, năm 2018 ước đạt 31 triệu đồng/người. 

Xã Huy Hạ, huyện Phù Yên cũng vừa đạt chuẩn, là xã thứ 2 của huyện Phù Yên đạt 
chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Sơn La lên 19 xã. Năm 2010, Huy 
Hạ mới chỉ đạt được 4 tiêu chí, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, 
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thôn, bản, sự đồng thuận của nhân dân, mọi chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn 
mới sớm đi vào cuộc sống. 

Thực hiện chủ trương “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ xi măng”, Huy Hạ đã huy 
động nhân dân đóng góp vật liệu và ngày công hơn 8,6 tỷ đồng và hiến hơn 8.100m² đất thực 
hiện bê tông hóa 124 tuyến đường đến bản và nội bản với tổng chiều dài gần 12,5km. Ngoài 
ra, Huy Hạ cũng đã đầu tư xây mới 11 công trình thủy lợi, 6 công trình trường lớp học, 16 
công trình nhà văn hóa, 1 trạm y tế, đường điện… 

Và, một điểm tương đồng với hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới ở Sơn La là, 
Huy Hạ cũng tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ và sức mạnh của nhân dân vào công cuộc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. 

Vì thế mà đến nay, sản lượng nông sản của Huy Hạ đã tăng mạnh, từ đó tạo sinh kế 
bền vững cho bà con. Đồng thời Huy Hạ cũng tích cực quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng 
giáo dục, y tế; giữ vững an ninh trật tự để chương trình xây dựng nông thôn mới thực sự 
mang đến ấm no hạnh phúc cho đồng bào. 

Tỉnh Sơn La đã huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng 345 công trình 
thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có 106 công trình trường lớp học, 65 
công trình giao thông, 34 công trình nước sinh hoạt, 99 nhà văn hóa xã, bản...; nâng cấp và 
bê tông hóa 1.131 tuyến giao thông nông thôn. 
 

30. Thanh Huyền. MƯỜNG BON VỀ ĐÍCH / Thanh Huyền // Nông nghiệp Việt Nam.- 
Ngày 29/11/2018.- Số 239.- Tr.5. 
 

Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn cũng vừa về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã của 
huyện Mai Sơn lên 4 xã thông qua việc phát huy tối đa lợi thế của mình để phát triển sản 
xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
người dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 của xã dự kiến đạt 29,2 triệu 
đồng/người/năm. 

Các chương trình lớn như chương trình phát triển cây cao su; chương trình trồng cây 
ăn quả phát huy lợi thế so sánh gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao vào sản xuất... đã được Mường Bon thực hiện rất tốt và đem lại hiệu 
quả. Rất nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao đã xuất hiện tại Mường Bon, mang lại thu 
nhập lớn, ổn định cho bà con, đồng thời tạo đà phát triển bền vững lâu dài cho Mường Bon. 

Điển hình là mô hình nuôi cá thịt và kết hợp dịch vụ tại bản Mé, bản Ỏ. Mô hình chăn 
nuôi bò tại bản Bó Định, bản Un, bản Tà Xa, Lán Lanh. Mô hình sản xuất rau an toàn tại các 
bản Mai Tiên, Cút, Lẳm, Đoàn Kết. Mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm... 
 

31. Ngọc Phạm. KỲ BÍ SUỐI NƯỚC TRONG VẮT, CÁ CHEN CHÚC GIỮA RỪNG 
THẲM SƠN LA / Ngọc Phạm // Hôn nhân và pháp luật.- Ngày 29/11/2018.- Số 143.- 
Tr.6. 
 

Dòng nước trong vắt, nhìn rõ sỏi đá, bỗng nhiên cá ở đâu kéo đến đen kịt dòng 
nước, tranh cướp mồi xôn xao cả dòng nước bạc. 

NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ 

Từ huyện Vân Hồ (Sơn La), xuyên qua những dải rừng già ngút tầm mắt, những thửa 
ruộng bậc thang hùng tráng, những nếp nhà sàn người Thái ẩn hiện trong sương mù, đến tận 
cùng rừng già, chẳng còn đường nữa, thì con suối Chiềng Yên hiện ra, với xa xa là tiếng thác 
Tát Nàng ào ào, tung bọt trắng. 

Dọc con suối Chiềng Yên, là những tấm biển “cấm bắt cá”, nhưng nhìn mãi dòng suối 
nước trong vắt chảy ào ào chẳng thấy con cá nào. Anh chàng Tráng A Tu, ông chủ homestay 
ở Vân Hồ khẳng định chắc nịch “chính em nghe dân kể có con suối giữa rừng ở Chiềng Yên 
cá thần nhiều lắm, dân không dám ăn”. 
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Dò hỏi mãi, rồi người Thái sinh cư bên con suối Chiềng Yên mới ồ lên: “Vậy thì là 
suối cá bản Bướt rồi. Suối ấy đúng là giữa rừng già, nhiều cá lắm”.  

Cuốc bộ hơn giờ đồng hồ, thì bản Bướt (xã Chiềng Yên) hiện ra. Bản Bướt chỉ có vài 
chục nóc nhà, nằm lọt thỏm giữa một thung lũng, với những dãy núi đá răng cưa nhấp nhô, 
rừng già ngút ngát. Chẳng phải bản làng xa xôi, hiểm trở bậc nhất nước Việt, nhưng bản 
Bướt vẫn chưa có điện thì thật lạ lùng. 

Con suối nhỏ, nước chảy hiền hòa, uốn lượn quanh bản nước trong vắt tinh khiết. 
Nhìn từ vệ tinh, bản Bướt nằm đúng ranh giới với tỉnh Hòa Bình. Con suối Bướt bắt nguồn 
từ núi Xà Lạc sừng sững trước mắt. Đây là dãy núi thú vị, nơi khởi nguồn của những mạch 
nước khoáng nóng. Phía bên kia núi, là bản Phụ Mẫu, có những mạch nước khoáng nóng sủi 
lên. Bên này, ở bản Bướt, nước nóng cũng chui ra từ chân núi, chảy tràn trên mặt ruộng, rồi 
nhập vào suối Bướt trong lành. 

Chúng tôi đứng bên suối Bướt, đang loay hoay, không biết cá mú tụ họp ở đâu, thì 
một bà cụ đi ngang qua. Bà bảo, cá dưới suối nhiều lắm, nhưng bọn nó rúc vào hang đá rồi, 
giờ phải có thứ gì ăn thì chúng mới chịu ngoi ra. 

Một người phụ nữ Thái sống ở cách suối Bướt không xa, thấy khách lạ loay hoay tìm 
kiếm đồ ăn cho cá, thì chạy về nhà, lấy chiếc bánh mì. Chị véo từng miếng, rồi ném xuống 
suối. Kỳ lạ thay, dòng nước trong vắt, nhìn rõ sỏi đá, bỗng nhiên cá ở đâu kéo đến đen kịt 
dòng nước, tranh cướp mồi xôn xao cả dòng nước bạc. 

Nhiều nhất là đàn cá suối bằng ngón tay, cổ tay, rồi đến những con cá có dải ánh đỏ, 
bằng bàn tay người lớn đớp mồi ủng oảng. Loài cá có dải ánh đỏ ở gần sống lưng, chính là 
cá bỗng theo cách gọi của người Hà Giang, còn cư dân miền Tây Thanh Hóa gọi là cá dốc. 
Chúng chính là loài cá thần ở suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) và Văn Nho (Bá Thước) nổi 
tiếng Việt Nam, khiến hàng vạn người đến chiêm ngưỡng mỗi năm. 

NHÂN CHỨNG KỂ CHUYỆN 

Anh Ngần Văn Tươm, người Thái, chỉ tay về phía hạ nguồn bảo: “Suối có nhiều cá to 
lắm, là loài cá thần ở Thanh Hóa, nhưng chỉ thi thoảng chúng mới chui ra thôi, còn toàn trốn 
trong hang”. 

Theo lời anh Tươm, cái hang này rất kỳ lạ, nằm dưới tảng đá giữa suối. Hang chỉ rộng 
độ 2 gang tay, vừa một người chui xuống, nhưng chưa ai dám chui vào đó. 

Mùa mưa, nước lũ cuồn cuộn, suối chảy ầm ầm, nước ngập cả cánh đồng, con suối 
hiền hòa biến mất, những khúc gỗ còn bị thổi bay,  đá lăn ùng ục, nhưng loài cá ở suối Bướt 
thì vẫn không bị dòng nước cuốn đi, bởi có cái hang kỳ lạ giữa suối. Cứ đến mùa lũ, chúng 
lại rồng rắn, kéo nhau trốn tiệt vào hang. 

Anh Tươm kể: “Sống ở bản Bướt 50 năm rồi, nhưng tôi cũng không biết cái hang ấy 
sâu thế nào cả. Ngày xưa, đám thanh niên chúng tôi đặt bẫy ở cửa hang, bắt cả tạ cá, chia 
cho cả bản ăn, nhưng mãi không hết cá. Chúng tôi cũng dùng cây sào chọc vào, nhưng cây 
sào dài cả chục mét cũng mất hút. Chắc là hang ngầm ở dưới lòng suối lớn và sâu lắm”. 

Tôi hỏi vì sao không bắt cá ăn, anh Tươm lắc đầu bảo: “Ngày xưa cũng bắt cá ăn suốt, 
mà không hết cá, nhưng có mấy vụ người bị điên, người bị chết, người bị cấm khẩu do bắt cá 
ăn, nên giờ mọi người sợ, không ai dám bắt cá ăn nữa. Với lại, dưới suối có nhiều cá nhìn 
cũng thích mắt, nên không ai nỡ bắt cá ăn nữa đâu”. 

Ông Ngần Văn Tình dẫn tôi về phía cuối nguồn, nơi có đập tràn. Tại đây, mặt suối 
rộng và nông, nước chảy hiền hòa. Những con cá to bằng bàn tay bơi lững lờ. Ông Tình cầm 
hòn sỏi ném xuống mặt nước, chúng xúm lại tưởng mồi ăn. Khung cảnh bản Bướt với cá mú 
bơi lội thanh bình, đẹp đẽ. 

Ngay con đập tràn, là cái hang đá. Ông Tình dẫn tôi vào, chỉ hai tảng đá giống hình 
con chó đang phủ phục cửa hang và phía trong là tảng đá hình con voi lõm đầu. 
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Truyền thuyết kể rằng, hơn 100 năm trước, người Thái di cư đến vùng đất này, thấy 

có thung lũng đẹp đẽ, con suối trong mát, nhiều cá, nên lập làng định cư. Rừng nhiều thú, 

ruộng nhiều thóc, suối nhiều cá, nên cuộc sống rất no ấm. 

Một hôm, có nhóm người Lào đi qua, ghé lại dựng nhà ở cùng. Người Lào mang bẫy 

xuống suối bắt cá, nhưng người Thái không cho, bảo là tài sản riêng của người Thái. Người 

Lào không được cho cá, bực mình, đã trả thù. Họ đã đục đầu con voi lấy mất não, nên người 

Thái ở bản cứ mãi nghèo dốt. Người Lào cũng làm bùa yểm, rồi lấp cửa hang, nên hang mới 
hẹp như bây giờ và cá cũng không còn dồi dào như xưa nữa. Để bảo vệ được đàn cá, người 

Thái không được ăn cá dưới suối nữa. 

Không rõ truyền thuyết các cụ kể lại có thật hay không, nhưng đó là bài học nhắc nhở 

người Thái về tính rộng rãi với xóm giềng, khách lạ. 

Người Thái tin vào câu chuyện truyền thuyết đó, bởi sự ứng nghiệm. Đến bây giờ, bản 

Bướt vẫn còn đói nghèo, bởi sự cách trở giao thông, điện đường trường trạm vẫn chưa có. 

Nhưng, với mạch nước khoáng nóng tuôn chảy quanh năm và con suối nên thơ đầy cá, hy 

vọng, nó sẽ sớm được chú ý, và trở thành điểm đến của du khách. 
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