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BÀI I: KHI ANH EM RUỘT LÀ THÔNG GIA VỚI NHAU 

Bóng tối từ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, tự tử bằng lá ngón, thuốc diệt 
cỏ, thổ phỉ… luôn đe dọa những bản làng vùng cao của tỉnh Sơn La. Chính vì thế 
cuộc chiến giữa tích cực và tiêu cực, giữa ánh sáng và bóng tối luôn là vấn đề thời sự 
ở đây… 

“PO CHÙA” MÀ KHÔNG ĐƯỢC GỌI “PO CHÙA” 

Hôm nay, anh Hờ A Chờ (đã đổi tên) sang thăm nhà bà thông gia Hờ Thị Sờ (đã 
đổi tên) ở cùng bản Háng Đồng B, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) để khoe 
về đứa cháu trai gần 1 tuổi đã biết hóng chuyện cả ngày. Họ không gọi nhau “po chùa” 
tức thông gia như thông thường mà lại xưng là anh em bởi trong thực tế họ là hai anh em 
ruột của nhau. 

Bố mẹ của họ đẻ được tới 7 người con, Hờ A Chờ là con trai cả sinh năm 1982, 
còn Hờ Thị Sờ là đứa em gái kế cận. Đến lượt Chờ lấy vợ cũng có đàn con 7 đứa, đứa lớn 
nhất sinh năm 1998 còn đứa bé nhất sinh năm 2014, thằng Hờ A Ốc (đã đổi tên) là con 
trai trưởng, sinh năm 1999. Sờ lấy chồng là Thào A May (đã đổi tên) đẻ liền tù tì được 6 
đứa con, con gái cả là Thào Thị Hoa (đã đổi tên) năm nay đã 17 tuổi nhưng đứa con út vẫn 
còn hãy ẵm ngửa. 

Cũng như bao chàng trai Mông khác, tuy mới 15, 16 tuổi nhưng thằng Ốc đã thích 
đi hội mỗi dịp tết đến xem tung còn, ném pao hay thổi khèn. Không chỉ có thế nó còn biết 
giơ điện thoại ra xin số của không biết bao nhiêu đứa con gái Mông nhưng lạ cái chẳng 
thích một ai ngoài cái Hoa con của người cô ruột. Trong những dịp hai bên gia đình sang 
đổi công giúp nhau việc nương rẫy, Ốc càng tỏ ra quấn quýt với Hoa: “Mình nhìn thấy 
thích là thích thôi, đang nhỏ không nghĩ gì đâu”. 

Vậy là cách đây hơn 1 năm Ốc về nhà đòi bố lấy cái Hoa về làm vợ. Anh Chờ đành 
phải cầm một con gà huơ huơ lên đầu cái Hoa rồi thả ra để trình ma nhà mình rồi nhờ hai 
ông mối sang nhà người em gái ruột để xin cưới. Lễ vật gồm hai con gà, một cái lù cở 
(gùi) đựng hai chai rượu, hai cái chén, một cái chăn và một gói thuốc lào. Cô dâu 15 tuổi 
xúng xính trong bộ váy cổ truyền lấp lánh ánh bạc về nhà chú rể mới chỉ 17 tuổi. 

Từ đó thằng Ốc gọi người chú rể sinh năm 1985, năm ấy vừa tròn 31 tuổi là bố vợ 
còn người cô ruột là mẹ vợ. Kể lại chuyện thông gia trái khoáy này với tôi và Hờ A Mang 
- Phó chủ tịch xã, chị Sờ bình thản bảo: “Bố mẹ không can thiệp đâu, trẻ con chúng nó 
thích nhau thì lấy thôi”. Còn anh Chờ lại tỏ ra khá ngượng ngập. Chẳng gì anh cũng là 
người có uy tín của nhóm đạo Tin lành thường đi rao giảng cho các thành viên khác trong 
bản sống phải tuân thủ theo pháp luật, theo nếp sống văn minh, giấy chứng nhận còn treo 
đầy ở nhà: “Mình không biết lúc nào chúng nó yêu nhau, đến khi bảo sắp lấy nhau rồi mới 
rõ. Cấm không cho cưới, thứ nhất là nó ăn lá ngón, thứ hai là nó đi treo cổ, thứ ba là nó 
nhảy cầu chết, mình không nói được. Con mình đã sai rồi, dân bản không được sai thêm 
nữa”. 

Tuy nhiên khi tôi hỏi nếu người dân cũng bảo con anh, con em thích nhau mà 
không cho lấy nhau chúng sẽ chết thì anh tuyên truyền thế nào, anh Chờ lặng im không 
nói thêm được câu nào. 

Người Mông vốn tự hào về chuyện trong sạch của dòng giống mình đến mức dù 
cách xa 100 đời, dù cách xa cả 100 quả núi, 100 con khe, cứ cùng họ là tuyệt đối không 
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được lấy nhau. Nếu cặp trai gái nào cùng họ mà trót thương yêu nhau chỉ còn mỗi một 
cách là chạy trốn khỏi quê hương và mãi mãi không được trở về bởi sự hắt hủi còn hơn cả 
cùi hủi. 

Nhưng nếu hai anh em hay hai chị em mà lập gia đình sinh con thì họ của con phải 
theo họ bố, nếu khác họ thì coi như hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, con anh con 
em ruột vẫn lấy được nhau như thường. Chuyện hôn nhân cận huyết không chỉ phổ biến ở 
các bản Mông mà còn ở nhiều bản của các dân tộc thiểu số khác như Lô Lô, Hà Nhì, Si 
La, Pu Péo…   

CON ĐẺ RA ĐỨA BẠCH TẠNG, ĐỨA CÓ VẤN ĐỀ ĐẦU ÓC 

Giữa đêm Giáng sinh năm 2018, không một ánh nến, một tiếng chuông reo, một 
tiếng ca nguyện cầu, tôi cùng với anh Vương Hồng Hải - Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng 
xuyên qua bóng tối đen như mực xuống bản Háng Đồng B thăm gia đình ông Sồng A 
Mặn (đã đổi tên) và bà Mùa Thị Tỉnh (đã đổi tên). 

Đang nằm co ro trong cái chăn của một đoàn từ thiện cho từ năm ngoái, chúng tôi 
gọi mãi ông mới lồm cồm bò dậy, lê thân mình ngồi xuống cái ghế gỗ con con kê ngay 
bên bếp lửa. Ngôi nhà mà ông và con trai, con dâu đang ở là kết quả của chương trình xóa 
nhà tạm cách đây mấy năm. Bên trong chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài 10 bao thóc, 
cầm chắc vụ tới họ sẽ bị thiếu ăn khoảng 3 tháng. 

Dù chỉ mới 63 tuổi nhưng mắt của ông gần như không nhìn thấy gì, tai gần như 
không còn nghe thấy gì, bởi thế muốn giao tiếp cái gì cũng phải hét lên thật to. Hỏi 
chuyện ông họ hàng thế nào với vợ, ông chìa bàn tay ra ví mình như ngón tay cái còn vợ 
mình như ngón tay trỏ, rất gần nhau.  

Tuy mẹ của ông Mặn là chị ruột của bố bà Tỉnh nhưng hồi trai trẻ ông vẫn mang 
lợn, mang trâu cùng mấy chục đồng bạc hoa xòe đến xin cưới người con của cậu ruột về 
làm vợ. Ông bà sinh hạ được 4 con, ngoài con cả mất sớm còn lại 3 người thì hầu như đều 
mắc di chứng rất nặng nề của việc hôn nhân cận huyết. Anh Sồng A Cộng (đã đổi tên) 
sinh năm 1982 bị bệnh bạch tạng, người yếu ớt chẳng làm được việc nặng, đi giữa trời 
nắng mà mắt tựa như quáng gà chẳng nhìn thấy đường. Người em là Sồng A Ô (đã đổi 
tên) sinh năm 1984 thì đầu óc không bình thường, lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau. 

Hậu quả ở đời thứ nhất chưa nguôi ngoai thì hậu quả ở đời thứ hai lại hiển hiện. 
Cộng lấy vợ đã 5 năm nhưng chẳng thể có nổi một mụn con còn Ô lấy vợ được hơn 1 năm 
nhưng vợ cũng mới bị sảy. Mới đây, trong một cơn chấn động thần kinh Ô đã đuổi đánh 
người chị dâu máu me be bét, thừa sống thiếu chết nên phải bắt buộc ra ở riêng. 

Trong ánh đèn pin leo lét hắt ra từ chiếc điện thoại, chúng tôi bước thập thõm trên 
con đường mòn đầy phân trâu, phân bò tìm đến căn lều của vợ chồng Ô mới dựng để chờ 
làm nhà mới ở dưới sườn đồi. Hơn 8h mà cả hai vợ chồng đã chùm chăn ngủ. Bị thức dậy 
bất ngờ nhưng anh chỉ cười ngơ ngác, chẳng hề có phản ứng… 

Chính Phó chủ tịch xã Hờ A Mang cách đây khoảng mươi năm sau khi anh trai 
chết đã được bố mẹ khuyên lấy người… chị dâu để dòng họ mình giữ được cả con lẫn mẹ 
nhưng anh dứt khoát không chịu mà bước qua hủ tục này để tự mình tìm hiểu, cưới vợ. 

Bí thư Vương Hồng Hải than thở: Dù chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền 
rất nhiều lần nhưng các trường hợp hôn nhân cận huyết, tảo hôn vẫn còn hay xảy ra trên 
địa bàn. Bố mẹ phản đối nhưng không được vì sợ con mình ăn lá ngón chết, chính quyền 
gọi xuống phạt cũng không được vì sợ… bố mẹ lại ăn lá ngón vì xấu hổ. Người ta thường 
tự ý làm thủ tục cưới xin mà không báo cáo chính quyền, chỉ đến khi đi mời cán bộ xã mới 
biết, đã là quá muộn. Bởi thế, nguyên tắc của chúng tôi là không đi dự đám cưới tảo hôn, 
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hôn nhân cận huyết cũng như không đi dự những đám mừng mới đẻ nếu là sinh con thứ 
ba. 
 

BÀI 2: CHUYỆN ANH EM RUỘT LÀM THÔNG GIA 

Hôn nhân cận huyết cứ như chiếc vòng ma quái siết lên đầu, lên cổ đồng bào 
H’Mông, ở Bắc Yên (Sơn La) khiến cho kẻ ngoài kinh hãi nhưng người trong cuộc 
lại chẳng hề thấy khó chịu gì thậm chí còn tự hào. Ngược lại một cô gái H’Mông yêu 
một chàng trai cùng họ nhưng không hề có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời, dù 
có lỡ chửa trước đi nữa vẫn không được cưới, đứa trẻ sinh ra vẫn chỉ là một đứa con 
hoang không hơn không kém.   

NGĂN CẢN RẤT KHÓ 

Mùa A Đến (đã đổi tên) - cán bộ của xã Hang Chú (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) 
khi kể với tôi về đám cưới bất đắc dĩ giữa em gái mình là Mùa Thị Bơ (đã đổi tên) sinh 
năm 1998 và Sồng A Khác (đã đổi tên) vẫn còn nguyên sự tức giận lẫn bất lực trong giọng 
nói: “Một buổi tối hồi tháng 5 năm 2018, mẹ tôi gọi điện thông báo em gái sắp lấy chồng 
rồi, đang trên đường đi về nhà trai để làm lễ cúng thành con ma của nhà khác. Tôi hỏi mẹ 
nó lấy ai, ở đâu thì mẹ bảo nó lấy thằng Khác, con của cậu ruột tôi ở xã Chim Vàn. Vợ 
chồng tôi đều có học hành nên ngăn cản quyết liệt vì biết đó là hôn nhân cận huyết thống. 

Tôi liền gọi điện cho cậu ruột bảo không được cho lấy, gọi cho em gái bảo nó quay 
xe máy về ngay. Tôi phân tích với nó rằng thứ nhất là bố mới mất trước đó có 1 tháng, thứ 
hai là thằng Khác là con của cậu ruột không thể lấy được nhưng cả em gái lẫn thằng kia 
đều không nghe. Chúng bảo, nếu không được sống cùng nhau thì sẽ chết cùng nhau. Can 
mãi đến tận 11h đêm mà chúng vẫn cứ nhất định lấy nhau như thế”. 

Không như nhiều thanh niên H’Mông bị mù chữ, cặp vợ chồng hôn nhân cận huyết 
này đều đã học đến lớp 9 thế nhưng trong suy nghĩ của họ vẫn không thoát nổi những luật 
tục cổ hủ của đồng bào nơi đây, vẫn thoải mái tìm hiểu anh em họ hàng gần. Nguyên nhân 
của đám cưới trớ trêu trên là một lần Bơ theo mẹ đi sang xã Chim Vàn cùng huyện để 
thăm nhà người cậu ruột. Không ngờ mới gặp gỡ mà hai chị em họ lại thích nhau. Hơn 1 
tuần sau chuyến đi, Bơ nằng nặc một sống hai chết đòi cưới em trai họ về làm chồng...  

Hang Chú - xã xa xôi nhất của huyện Bắc Yên, bị bao bọc bởi trùng trùng núi, 
trùng trùng đèo, cách trung tâm thị trấn đến 3 giờ đi xe này trở thành một trong những 
điểm nóng về tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Hỏi một lúc trong chính đội ngũ cán bộ xã 
đã có không ít trường hợp con em, người thân là hôn nhân cận huyết như con gái của anh 
Mùa A Bê (đã đổi tên) lấy chính con trai người chị ruột, còn con trai của ông Giàng A Na 
(đã đổi tên) - một lãnh đạo xã đã nghỉ hưu lấy con gái người chị ruột của vợ. 

Ông Na giải thích: “Anh em, chị em ruột mà đã đi lấy người khác họ thì con đẻ ra 
đã thành người khác họ rồi, vẫn lấy được nhau chứ? Làm thông gia cho thêm gần gũi, cho 
họ hàng mình càng thêm đông vui. Chỉ có điều sau đám cưới xưng hô sẽ hơi khác, vợ tôi 
vẫn gọi chị vợ tôi là chị em, còn gọi chồng của chị là ông thông gia. Cũng như thế, tôi với 
chị vợ tôi vẫn gọi là chị em còn tôi gọi chồng của chị là ông thông gia”. 

Cán bộ đã thế thì chẳng trách gì mà dân chúng lại không đua nhau theo. Hôn nhân 
cận huyết cứ như chiếc vòng ma quái siết lên đầu, lên cổ đồng bào H’Mông, khiến cho kẻ 
ngoài kinh hãi nhưng người trong cuộc lại chẳng hề thấy khó chịu gì thậm chí còn tự hào. 
Ngược lại một cô gái H’Mông yêu một chàng trai cùng họ nhưng không hề có quan hệ 
huyết thống trong vòng 3 đời, dù có lỡ chửa trước đi nữa vẫn không được cưới, đứa trẻ 
sinh ra vẫn chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém. 
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Phàng A Giảng - Phó chủ tịch xã Hang Chú bảo những cặp vợ chồng hôn nhân cận 
huyết thống chừng nào chưa đẻ con ra bị tàn tật thì còn chưa thấy sợ. Trường hợp Giàng 
A Công (đã đổi tên) sinh năm 1974 ở bản Pa Cư Sáng A lấy vợ là người chị con bác ruột 
là một ví dụ điển hình. Tôi tìm đến nhà của Công. Nó nhỏ như một chiếc lều, bên trong 
tuềnh toàng chỉ là mấy cái giường, mấy cái áo cũ vắt luộm thuộm.  

Cả gia đình gồm vợ chồng, con trai, con gái, con dâu cùng các cháu của anh chị 
đang quây quần bên mâm cơm. Thức ăn chẳng có gì ngoài món măng chua và canh bí đỏ 
nấu cả vỏ. Mỗi người một chiếc thìa lớn, cứ xúc một thìa cơm bỏ vào mồm rồi lại xúc một 
thìa canh kế tiếp cho dễ nuốt. 

Tôi để ý đến một chàng trai gầy gò với khuôn mặt đầy sầu muộn là Giàng A Lờ 
(đã đổi tên). Học đã hết lớp 12 nên Lờ hiểu rõ tác hại của việc tảo hôn: “Bố mẹ em ngày 
trước không biết gì nên mới lấy nhau như thế chứ chính em là minh chứng cho hậu quả 
của việc tảo hôn này rồi. Từ bé đến giờ em rất hay bị đau ốm. Hồi còn đi học thì năm nào 
cũng là đứa còi nhất lớp, giờ tuy đã lấy vợ rồi vẫn chỉ nặng được có 40kg thôi, người rất 
yếu”.      

CUỘC “CHIA HÀNH LÝ” CỦA CẶP VỢ CHỒNG TRẺ CON 

Bên cạnh hôn nhân cận huyết, nạn tảo hôn lan tràn cũng là một vấn đề nóng của 
đồng bào vùng cao. Theo thống kê chưa đầy đủ mỗi năm huyện Bắc Yên có trên dưới 100 
vụ tảo hôn, tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở những xã có nhiều người H’Mông. 

Lúc tôi đến xã Hang Chú được chứng kiến một cảnh “chia hành lý” ly hôn cười ra 
nước mắt của cặp vợ chồng trẻ con. Con bé tức là người vợ mới chỉ 14 tuổi được bố mẹ 
cùng người chú ruột hộ tống về để lấy phần chia tài sản của mình gồm 7 bao thóc, 1 cái 
máy khâu, 5, 6 con gà cùng mớ quần áo trước sự chứng kiến của người chồng mới chỉ 18 
tuổi. Trước đây khi thằng bé đang học lớp 9 trường nội trú xã đã thích con bé đang học 
lớp 7 cùng trường. Thế là buổi tối hôm ấy, nhân cơ hội được làm “cờ đỏ” ở trường để đi 
kiểm tra nội quy của các phòng nội trú nó đã rủ con bé bỏ về nhà mình làm vợ. 

Đến con dốc đầu nhà nó gọi điện thoại ồi ồi cho bố: “Bố có ở nhà không? Tôi đã 
kéo vợ về nhà rồi đây này”. Đang mơ màng ngủ, ông bố tưởng là đùa nhưng vẫn tung 
chăn, lật đật ra mở cửa thì thấy nó đã kéo một con bé xa lạ về thật. Vậy là sáng hôm sau 
ông đành phải huơ huơ con gà trên đầu con bé làm thủ tục nhập ma nhà mình rồi nhờ ông 
mối đi hỏi vợ cho con, định bụng chờ đến khi nào chúng đủ tuổi mới xin làm lễ cưới. 

Nhưng nào ngờ ở vào cái tuổi nửa trẻ con nửa người lớn ấy chúng cứ cãi nhau chí 
chóe suốt ngày. Mới chưa đầy 1 năm mà đã 3 lần đứa con dâu bỏ về nhà ngoại khiến cho 
ông phải muối mặt nỉ non đi đón về. Lần này, khi nó đòi đi buôn vải nhưng chồng không 
cho liền đòi chia đôi hành lý, tài sản của ai người đó lấy lại rồi ký giấy thỏa thuận ly hôn 
dưới sự chứng kiến của UBND xã. Một cán bộ công an bảo tôi, xã nào ở vùng cao mỗi 
năm cũng đều có cả chục vụ tảo hôn như vậy. Nếu bắt những người vi phạm thì e rằng các 
nhà tù ở Sơn La chật không còn đủ chỗ nhốt. 

Hôn nhân cận huyết được định nghĩa là hôn nhân giữa những người có cùng dòng 
máu, chưa quá ba đời. Theo các nhà khoa học, những đứa trẻ được sinh ra từ các cuộc 
hôn nhân cận huyết này thường có nguy cơ mắc các bệnh về máu cao gấp nhiều lần so với 
những đứa trẻ sinh ra từ các cuộc hôn nhân thông thường mà dễ thấy nhất là Thalassemia 
(tan máu bẩm sinh) và Hemophilia (rối loạn đông máu bẩm sinh). Ngoài những bệnh lý về 
máu, hôn nhân cận huyết thống còn gây ra một số bệnh lý khác như mù màu, bạch tạng, 
da vảy cá... làm  suy giảm chất lượng giống nòi và gánh nặng cho gia đình, xã  hội. 
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BÀI III: “CHIẾN DỊCH” PHÒNG CHỐNG NẠN TỰ TỬ 

Một buổi bố mẹ đi nương về nhà, không thấy con dâu đâu, chỉ thấy con trai 
nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, vạch lưỡi ra xanh lè, một chỉ dấu của người 
chết vì ăn lá ngón. Đám ma được 2 ngày vẫn chưa thấy cô con dâu về đưa tang, chôn 
chồng bởi quá sợ hãi. 

KHỔ ĐAU NHỮNG MẢNH ĐỜI CÒN LẠI 

Trên mảnh sân trước hiên một ngôi nhà tồi tàn ở bản Háng Đồng B, xã Háng Đồng 
(huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) tôi thấy cặp trẻ sinh đôi, một cởi truồng, một quần áo bẩn 
thỉu đang bò lê la rồi ê a khóc mặc cho những lời dỗ dành của người chị họ mới chừng 7 - 
8 tuổi. Đồ chơi của chúng chỉ là một cái chậu thau nhôm và một cái thìa nhôm. 

Một lúc sau, bố của chúng cũng từ đâu đó về, đem ra một bát cháo trắng ngồi đút 
cho con ăn. Những cái mồm há to như con chim non trong tổ chờ mồi. Chúng từ lâu khát 
sữa mẹ, thiếu hơi ấm của mẹ bởi chị đã chết trong một vụ tự tử kỳ lạ nhất từ trước đến nay 
ở bản, mâu thuẫn chỉ vì một cái đầu bò. 

Không như bao chàng trai Mông khác lấy vợ sớm, Phàng A Ư sinh năm 1982 mãi 
năm ngoái mới chịu lấy vợ là Giàng Thị Chư sinh năm 1993 rồi có được một cặp sinh đôi 
là trai trong niềm vui vô bờ bến của gia đình. Dù đã được mấy tháng tuổi, cặp sinh đôi vẫn 
thường quấy khóc nên Chư nói với chồng phải làm lễ cúng để cho con ngoan hơn, nhưng 
Ư bảo cúng thế phải có 1 con lợn hoặc ít ra cũng có 1 triệu để mời thầy về, đằng này nhà 
không có gì cả. 

Chư cứ nằn nì mãi nên Ư cuối cùng cũng quyết định vét hết số tiền tiết kiệm trong 
nhà đi mua được cái đầu bò về với giá 300.000 đồng. Thấy chồng xách cái đầu bò về, chị 
vợ giục làm lễ nhanh lên nhưng anh bảo phải lọc ra muối, mất mấy ngày mới đủ làm thịt 
chua. Vả lại mấy ngày đó anh còn phải đi kiếm tiền nữa để mời thầy cúng. Nghe thấy thế, 
chị vợ bực quá vùng vằng bỏ chạy. Ư những tưởng vợ chỉ đi đâu đó thôi nhưng không ngờ 
một lúc sau thì người anh vợ gọi điện, Chư đã ăn lá ngón rồi về nhà anh ta. 

Hoảng hốt, Ư chạy lên thì thấy vợ đang đứng trước cửa nhà anh trai liền hỏi: “Mày 
có ăn lá ngón thật không?”. Chị vợ đáp cụt ngủn: “Ăn rồi”. Kéo vội vợ vào nhà, pha mì 
chính đổ cho uống để nôn lá ngón ra nhưng chị ta nhất định không chịu há mồm ra, người 
dần dần bất tỉnh, cứng lên, lưỡi xanh lè rồi chết. Thế là buổi sáng 28/10/2018 hôm đó xen 
lẫn tiếng khèn đám ma là tiếng khóc thảm thiết của cặp sinh đôi vì khát sữa. Chúng mất 
mẹ khi mới chỉ vừa 8 tháng tuổi. 

Thương con không có sữa để ăn, ngày đêm quấy khóc, mới đây Ư làm đơn ra 
UBND xã để xin trợ cấp xã hội, lấy tiền mua sữa cho con nhưng không được vì đám trẻ 
chỉ mồ côi mỗi mẹ, vẫn còn có bố để tựa nhờ. Trong ngôi nhà trống không, chẳng có vật 
dụng gì đáng giá bạc triệu ấy, người đàn ông già trước tuổi đang phải nuôi con bằng mấy 
bao thóc chẳng đủ ăn đến mùa vụ mới. Một trong hai đứa trẻ có chứng di truyền hiếm gặp 
là một mắt xanh, một mắt đen. Vì không có tiền để đưa con đi bệnh viện khám nên Ư 
cũng chẳng biết cái mắt xanh kỳ lạ như mắt mèo kia của con có khả năng nhìn được hay 
không nữa…     

207 VỤ TRONG 5 NĂM 

Theo thống kê từ công an tỉnh, từ năm 2014 đến năm 2018 toàn Sơn La có 207 vụ 
tự tử khiến 210 người chết, một con số cao bất ngờ so với dân số. Còn theo Công an 
huyện Bắc Yên thì từ năm 2010 đến nay đã có 69 vụ tự tử xảy ra trên địa bàn. Cụ thể 2010 
có 16 vụ chết 16 người; 2011 có 16 vụ chết 13 người, 3 bị thương; 2011 có 16 vụ chết 16 
người, 2013 có 15 vụ chết 15 người... 
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Nhưng số liệu đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi có rất nhiều vụ việc 
được giấu kín, không thống kê phần vì cơ sở lo bệnh thành tích, phần vì nó đã quá rõ ràng 
là một vụ tự tử rồi nên người nhà không muốn công an vào cuộc để mổ xẻ, khám nghiệm 
tử thi. 

Thượng tá Đinh Xuân Thủ - Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên cho hay phần 
nhiều cái chết đó thuộc về dân tộc Mông nên mấy năm trước đơn vị đã phải báo cáo lên 
công an tỉnh cũng như lãnh đạo huyện để bàn giải pháp tháo gỡ. 

Đợt tuyên truyền, giáo dục, vận động trên diện rộng qua ban dân vận, ban tuyên 
giáo, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… bắt đầu. Nội dung đại loại tự tử là thiệt 
hại cho chính bản thân mình và gia đình bởi thế khi có xích mích mâu thuẫn phải tìm đến 
các cấp đoàn thể, ban ngành, già làng, trưởng bản để tháo gỡ chứ không được tự giải 
quyết. 

Trong các cuộc họp triển khai công tác nhiệm vụ an ninh trật tự ở bản cũng đều 
lồng ghép nội dung chống tự tử vào. Kết quả là đã giúp cho nạn tự tử trên địa bàn giảm 
hẳn, năm 2014 có 2 vụ chết 2 người, 2015 có 3 vụ chết 3 người, 2016 không có vụ nào, 
2017 có 1 vụ chết 1 người, 2018 không có vụ nào. Nhưng thực tế thì sao? 

Hờ A Mang - Phó chủ tịch xã Háng Đồng chìa cho tôi xem quyển nhật ký bằng 
tiếng Mông của Hạng A Giàng - một nạn nhân mới chết vì lá ngón ở bản Làng Sáng, trên 
đó vẫn còn in hằn vết máu khô mà Giàng cắt ngón tay ra chấm lên để viết. Anh Mang 
dịch: “Em không thích anh thì anh chết đi, đầu thai thành người mới để không làm khổ 
nhau nữa, giải thoát cho nhau”. Giàng đang học lớp 9 thì bỏ để lấy vợ là bạn học cùng 
khóa, khi mới 15 tuổi. 

Vì còn là trẻ con nên chúng hay cãi cọ nhau, người lớn cũng xem đó là chuyện 
thường ngày. Một buổi bố mẹ đi nương về nhà, không thấy con dâu đâu, chỉ thấy con trai 
nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, vạch lưỡi ra xanh lè, một chỉ dấu của người chết vì 
ăn lá ngón. Đám ma được 2 ngày vẫn chưa thấy cô con dâu về đưa tang, chôn chồng bởi 
quá sợ hãi. 

Thông thường thì người ta hay tự tử một mình nhưng cách đây mấy năm ở bản 
Làng Sáng có một vụ tự tử tập thể gồm ba học sinh là Mùa Thị Giang, Mùa Thị Chua và 
Mùa Thị Sư. Khi phát hiện ra sự việc, người ta cấp tập đổ máu chó, cứt lợn, nước mì 
chính vào mồm, ngoáy lông cánh gà vào họng, bơm nước vào hậu môn của nạn nhân 
nhưng chỉ cứu được có Giang và Chua còn Sư vẫn chết. 

Giờ thì Giang đã làm vợ, làm mẹ, lúc tôi đến cả nhà cô đang ngồi quây quần bên 
nồi sắn luộc nghi ngút khói. Hỏi chuyện lần trước tại sao tự tử thì em hồn nhiên: “Chúng 
em chơi thân với nhau, hôm đó Sư bị bố mẹ mắng chửi nên rủ nhau chết cùng. Sư ăn lá 
ngón 3 lần nên chết thật, Chua ăn khá nhiều nên say được bơm nước vào hậu môn thoát 
chết còn em chỉ ăn 1 ngọn, không say mà chỉ chóng mặt”. 

Hỏi giờ có lúc nào nghĩ quẩn, tìm đến lá ngón để giải thoát không, em lắc đầu 
cười: “Không bao giờ dám nữa”. 

Theo quan niệm của người Mông những ai tự tử bằng lá ngón chết không đầu thai 
được mà hóa thành “con ma lá ngón” để quấy nhiễu dân làng. Nghe rất vô lý nhưng “con 
ma lá ngón” mấy năm gần đây đã hoành hành liên tục ở xã Háng Đồng với vài vụ thiệt 
mạng xảy ra. Tuy nhiên hậu quả của nó chẳng thấm tháp vào đâu so với xã Hang Chú, 
một trọng điểm về tự tử của không chỉ huyện Bắc Yên mà còn của toàn tỉnh Sơn La. Điều 
này, chúng tôi sẽ làm rõ trong số báo tới. 
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Tình trạng tự tử chủ yếu xảy ra ở phụ nữ Mông và một bộ phận nhỏ nam giới, trẻ 
em có trình độ hiểu biết thấp. Nguyên nhân thường xuất phát từ những khó khăn, mâu 
thuẫn nhiều khi rất nhỏ nhặt. Tình trạng này tồn tại lâu dần ăn sâu vào ý thức của một bộ 
phận dân chúng hình thành suy nghĩ theo lối mòn, mỗi khi có mâu thuẫn, bế tắc lại tìm 
đến lá ngón tự tử để mong được giải thoát. 
 

BÀI IV: VÀO VÙNG TRỌNG ĐIỂM TỰ TỬ HANG CHÚ 

Hờ A Dua - Chủ tịch xã Hang Chú (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) bảo: “Xã 6 
tháng họp Hội đồng nhân dân 1 lần, nghe 12 - 13 báo cáo mà cái nào cũng nêu về 
tình hình tự tử nhiều đến nỗi trùng lặp nên về sau chúng tôi chỉ thông tin ở 3 - 4 báo 
cáo”. 

CUỘC HỌP NÀO CŨNG NHẮC 

Năm 2017 xã xảy ra 14 vụ tự tử với 4 người chết, 2018 xảy ra 17 vụ với 7 người 
chết, so với dân số trên 3.000 người quả thực là quá nhức nhối. 

Những con số ấy gần như tương đương với trước khi có “chiến dịch” nhổ bỏ cây lá 
ngón cách đây mấy năm. Hồi ấy, quãng năm 2010, 2011, 2012 hầu như năm nào Hang 
Chú cũng xảy ra hàng chục vụ tự tử, chết 5 - 7 người. Năm 2013 lãnh đạo xã phải phát 
động 2 “chiến dịch” nhổ bỏ cây lá ngón, mỗi hộ cử ra 1 người đi 1 ngày ven nhà, ven 
đường, ven đồi để thực hiện với tổng cộng khoảng 1.000 ngày công. 

Kết quả là khi giận dỗi nhau, người Mông không còn có thể tìm thấy ngay, tìm 
thấy dễ dàng thứ cây độc đó nữa, cơn giận nguôi đi, số người chết cũng giảm hẳn trong 3 
năm liền 2014, 2015, 2016, chỉ lác đác xảy ra mỗi năm 1 - 2 vụ chết người. Nhưng sau đợt 
tìm diệt lá ngón năm 2013, các năm khác xã không tổ chức được thêm một đợt nào nữa 
khiến cho loài cây này âm thầm mọc trở lại, phổ biến gần như là cỏ ở Hang Chú, tình 
trạng tự tử liên tiếp xảy ra. 

Hờ A Dua - Chủ tịch xã bảo: “Địa phương mình thứ nhất là nhiều người tự tử thật, 
thứ hai là báo cáo hết, không giấu diếm nên mới nhiều như thế chứ không như một số xã 
khác”… 

Bà Hờ Thị Tồng ngồi tần ngần một lúc trước khi trả lời tôi về cái chết của người 
con dâu Thào Thị Blia vào tháng 8/2018: Vợ chồng nó mới cưới nhau 1 năm vẫn chưa có 
con, trước đây chúng bình thường nhưng từ khi cả hai đi Hà Nội làm thuê rồi về thì tôi 
thấy con Blia cứ buồn bực cái gì đó, nhà cửa bỏ bê. Sáng đó tôi cùng với con trai lên 
nương trước, con dâu đi sau nhưng nó không làm, trưa cũng không ăn. Con trai tôi dắt bò 
về thì con dâu cũng về theo, nói là ngủ trưa. Tôi lo lắng quá nên cũng bỏ về. Khoảng 4 giờ 
chiều tôi gọi con dâu dậy đã thấy nó không thấy bình thường, giọng nói méo. Hỏi thì nó 
vừa giằng co với tôi vừa bảo: “Không phải gọi tôi dậy làm gì, tôi không sao đâu”. Thấy 
mắt nó cứ lờ đờ, tôi mới bảo con trai đưa đi trạm y tế xã cách nhà hơn 100m nhưng khi họ 
cho ống thụt rửa vào mồm nước không chảy vào được nữa vì nó đã bất tỉnh rồi. 

Gần đó là nhà ông Mùa A Nu cũng mới mất người con dâu là Hờ Thị Nô khi vừa 
hỏi cưới tốn kém đến 30 triệu đồng. Số là con dâu của ông Nu trong một dịp nghe phong 
thanh về chuyện chồng mình trước đây đi làm thuê ở nhà máy phân bón tại huyện Mai 
Sơn (tỉnh Sơn La) có thích một cô gái nên đã tức giận lén ăn lá ngón lúc nào không biết. 
Tối đi ngủ Nô mới nói với chồng rằng: “Chúng ta yêu thương nhau chỉ đến đây thôi”. Gia 
đình đưa đến trạm y tế xã, khi nhân viên hỏi Nô cũng không khai, người cứ yếu dần, nước 
bơm vào mồm rồi lại trào ra, lịm dần rồi chết. 

Phàn A Giảng - Phó chủ tịch xã Hang Chú phân tích trước đây người ta tự tử vì ý 
thức thấp, bây giờ ý thức cao hơn nhưng do môi trường sống phức tạp hơn, nhu cầu vật 
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cất, tinh thần cao hơn, phương tiện thông tin đa dạng hơn nên cũng vẫn tự tử: Thứ nhất là 
đi học thích nhau nhưng bảo mà đứa kia không nghe. Năm 2016, 2017 có mấy trường hợp 
học sinh đang học cấp hai ở xã đã tự tử là vì thế. Thứ hai là vợ chồng mâu thuẫn. Thứ ba 
là kinh tế khó khăn. “Sắp tới khi xây dựng quy ước, hương ước cho các bản chúng tôi sẽ 
lồng ghép nội dung nhổ lá ngón vào để phòng chống tự tử”.   

CHUYỆN Ở TRẠM Y TẾ XÃ 

Mùa A Sang - Cán bộ y tế xã Hang Chú bảo với tôi ngoài 17 vụ tự tử được xã 
thống kê trong năm 2018 còn có 3 - 4 vụ tự tử khác anh phải đi cứu ở nhà bằng bộ dụng 
cụ bơm rửa dạ dày rất thô sơ là một cái ống cao su với đầu vào hình cái phễu, ở giữa là 
quả bóng bóp khí. Trạm y tế xã có 3 bộ như vậy nhưng 2 bộ đã nát bươm vì nạn nhân cắn 
trong cơn hấp hối: “Y tế xã bình thường không được phép rửa dạ dày nhưng không rửa thì 
không cứu được người nên chúng tôi vẫn phải làm sai nguyên tắc”. 

Mới vài năm làm ở trạm y tế nhưng đã có khoảng 50 ca cấp cứu vì tự tử bằng lá 
ngón được qua tay của Sang. Để tìm hiểu về lá ngón Sang đã nhai thử một cái lá rồi nhả 
ra: “Nó không có mùi, vị hơi chan chát, đăng đắng một tí”. Biểu hiện của người ăn lá 
ngón là hai mắt sưng, vạch ra thấy đỏ. Nếu ai ăn ít, đưa đến sớm còn sức để nôn ra thì cứu 
được và nhanh chóng trở lại bình thường. Còn những ai ăn cả nắm, để quá muộn, lúc sắp 
chết như bị người động kinh, phải giữ chặt chân tay lại. Mới đây, ngày 4/12/2018 ở bản 
Pá Đông có hai vợ chồng Mùa A X đi đám cưới, vợ về trước, chồng mải đi xem bóng về 
muộn nên cãi cọ nhau, tức quá vợ mới đi ăn lá ngón. Nhờ cứu kịp thời nên hôm tôi đến, 
chị vợ lại đang bận đi ăn cưới tiếp. 

Hỏi chuyện phòng chống nạn tự tử Hờ A Lầu - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hang 
Chú bảo càng tuyên truyền chống lại nạn tự tử bằng lá ngón thì người ta lại càng chết 
nhiều bởi trước đây có người còn không biết cây lá ngón, nhưng sau khi nghe tuyên 
truyền rồi, về gặp mâu thuẫn lại nhớ đến nó để chết: “Ốm đau còn có thuốc chữa nhưng tự 
tử thì khó lắm vì người ta không muốn sống nữa rồi”. 

Còn Mùa A Sang - Cán bộ y tế xã thì lắc đầu bảo, mênh mông đồi núi quanh vùng 
toàn là lá ngón. Nhổ gốc đi còn hạt rơi xuống gặp mưa tháng 3, tháng 4 lại mọc lên xanh 
tốt nên ngay cả quanh trạm y tế chuyên cứu người cũng có nhiều: “Giờ tôi chỉ ước có 
công ty nào chế từ lá ngón ra thuốc gì, thu mua cho bà con với giá đắt thì sẽ hạn chế được 
nguồn cây gây độc này”.   

CHUYỆN Ở HUYỆN MAI SƠN 

Cuộc chiến chống lại nạn tự tử không chỉ căng thẳng ở huyện Bắc Yên mà ở huyện 
Mai Sơn cũng không kém phần quyết liệt, chỉ khác mỗi một điều là ngoài lá ngón ra còn 
có cả tự tử bằng thuốc trừ cỏ. Thống kê trên giấy tờ mấy năm nay địa phương này chỉ có 
lác đác một vài vụ nhưng thực tế xảy ra khá nhiều đến nỗi năm 2017 huyện ủy phải ra hẳn 
chuyên đề tuyên truyền về vấn nạn tự tử. 

Mùa A Sao - cán bộ huyện ủy người Mông đồng thời là thành viên của tổ công tác 
tuyên truyền về lá ngón ở Mai Sơn giải thích: “Người Mông thật thà nhưng tính tự ái lại 
rất cao. Chính con chú ruột của tôi mới 11 tuổi một lần đi xin nước trong bản bị mắng gì 
đó đã về nhà mách mẹ và lên lán thắt cổ chết. Còn cháu họ tôi mới đang học cấp hai, chơi 
thân với một bạn nội trú, chúng hứa với nhau rằng: “Mình chơi thân với nhau thì về sau có 
chết cũng cùng nhau”. Chẳng may người bạn kia bỗng nhiên ốm rồi chết khiến cho nó cứ 
ám ảnh mãi về lời hứa ngày nào. 1 tháng sau trong lúc mọi người đi học, một mình nó ở 
trong phòng đã ăn lá ngón tự tử: “Bởi thế mà ngoài tuyên truyền ở bản còn phải tuyên 
truyền ở trường học, các chủ hộ phải quan tâm đến tư tưởng, tình cảm của con cái thật sát, 
đừng để xảy ra tự tử rồi lại hối hận”. Sao nhắn nhủ. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 02 năm 2019 9

Năm 2017 có 3 học sinh lớp 1, lớp 2 ở bản Nậm Lộng xã Hang Chú đi học về, vào 
bụi cây rủ nhau hái lá ngón ăn vì không biết. Sau đó người nhà thấy con bị nôn, yếu dần 
tra hỏi mới biết, liền cấp cứu nhưng đã quá muộn, 2 đứa tử vong. 

 

BÀI V: NHỮNG TÊN THỔ PHỈ NĂM 2015 GIỜ RA SAO? 

Hơn 3 năm trước, khắp bản trên, bản dưới đều xôn xao khi cơ quan điều tra 
phát hiện ở xã Háng Đồng có 8 đối tượng cùng với 3 đối tượng khác ở xã Phiêng 
Ban, Hua Nhàn của huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La xuất cảnh trái phép sang Lào tham 
gia hoạt động thành lập “nhà nước Mông”… 

NƯỚC MẮT CỦA MẸ GIÀ 

Trong những buổi sớm mai khí trời còn ngùn ngụt như mây núi hay trong những 
buổi chiều chạng vạng ráng đỏ như máu, bà Thào Thị Vua năm nay gần 90 tuổi ở bản 
Háng Đồng C, xã Háng Đồng lại dờ dẫm chống gậy đi một vòng xung quanh căn nhà cũ 
của người con trai nay đã là nhà văn hóa của bản rồi trở về bên bếp lửa, sụt sùi khóc. 
Nhận được tin nó bị lực lượng vũ trang Lào tiêu diệt mà ngực bà như bị ai bóp nghẹt, chết 
đi sống lại mấy ngày liền. 

Đối với nhiều người Mùa A Kỷ chỉ là một tên thổ phỉ không hơn không kém vì đã 
bỏ Tổ quốc đi theo tiếng gọi của kẻ xấu, cầm súng chống lại chính quyền, mơ xây dựng 
nhà nước Mông tự trị ở Lào nhưng đối với bà, nó vẫn là một núm ruột dấu yêu. Bà nhớ nó 
cả ngày lẫn đêm nên thỉnh thoảng lại chống gậy đi một vòng quanh ngôi nhà xưa, cố tìm 
lại bóng dáng của con giờ đã nhạt nhòa tựa như sương khói. 

Mùa A Kỷ là một chàng trai Mông có tài. Ngoài sửa chữa được hầu hết các loại 
máy móc nó còn biết rèn dao Mèo có lưỡi sắc như nước, biết chế khèn Mèo và thổi khèn 
mê đắm lòng người trong những ngày hội xuân. Có tài lại có chữ nên Kỷ được tín nhiệm 
cử giữ chức Phó chủ tịch Hội Nông dân xã, điều hành hay làm thư ký hội nghị thạo đến 
nỗi cán bộ huyện lên dự cũng phải xuýt xoa. 

Ngoài công tác xã hội, Kỷ làm nương, làm rẫy chẳng chịu thua kém bất cứ chàng 
trai Mông nào ở bản. Trong 8 người con của mình bà Vua thương nó nhất nhà nên chọn ở 
cùng chứ không chịu ở cùng mấy người anh trai. Mọi thứ đang bình yên như thế chẳng 
hiểu sao một ngày Kỷ bỏ việc ở xã rồi mua một mảnh đất gần thị trấn Bắc Yên dựng nhà, 
mở lò rèn dao Mèo, chế khèn Mèo để bán. Cứ mỗi tháng một lần Kỷ lại từ thị trấn vượt 
40km đường đèo dốc trời mưa trơn trượt đến nỗi phải quấn xích vào bánh để chở về cho 
bà nào gạo, nào mì tôm, nào dầu ăn, nào nước mắm. Thế rồi một tháng của năm 2015 nó 
không trở về với bà nữa. 

Anh trai của Kỷ là Mùa A Sua - công an viên bản cũng chẳng biết em mình đi đâu 
huống hồ là một người già suốt ngày ngồi bên bếp lửa như bà. Về sau, dò la mãi mới nghe 
phong thanh rằng đợt đầu trong bản Háng Đồng C không chỉ có Kỷ mà còn cả hai chú 
cháu Mùa A Sềnh và Mùa A Chư bị một người Mông tên là Vàng A Lầu ở huyện Phù 
Yên rủ đi làm phỉ ở bên Lào. “Chuẩn bị thành lập nhà nước Mông ở Bắc Lào rồi, hiện đã 
có quân đội riêng, công an riêng, trước sau cũng cướp được chính quyền nên ai đi càng 
sớm thì càng được làm chức to. Kẻ nào có sức khỏe thì đi làm “bộ đội”, kẻ nào già cả thì 
đi nấu cơm, còn phụ nữ, trẻ em thì đi giặt giũ hay cấy gặt. Bên đó sướng lắm, đi nhanh 
thôi!”. 

Tin vào những lời lẽ đường mật ấy nên ông Mùa A Sáy, 70 tuổi đang làm Chi hội 
trưởng chi hội Người cao tuổi ở bản Làng Sáng cũng bỏ đi còn ở bản Háng Đồng C đợt 
sau còn có thêm 2 người bỏ đi nữa. Ngoài Mùa A Kỷ, chú cháu Mùa A Sềnh, Mùa A Chư 
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còn có Mùa A Tông, Mùa A Dơ trong đó Tông, Sáy và Chư đang bị người thân trong nhà 
coi là mất tích vì chẳng có tăm tích gì cả. 

Tưởng thành lập nhà nước người Mông thế nào, làm bộ trưởng, thứ trưởng, đại 
tướng, đại tá sung sướng ra sao nhưng không ngờ theo lời kể của những người thất vọng 
bỏ về thì khổ chẳng khác gì con chuột, con dúi trên rừng. Toàn phải ăn bờ ngủ bụi ngoài 
lều ngoài lán, trốn chui, trốn lủi trên núi trên nương rẫy mà ngày đêm vẫn nơm nớp lo các 
lực lượng vũ trang của Lào vây bắt. Thế mà người nọ còn dối người kia để kéo nhau vào 
tròng ảo mộng. Mùa A Kỷ còn đăng tải trên mạng bức ảnh mình đang ngồi ôm khẩu súng 
AK đứng giữa vườn chuối giương giương vẻ tự đắc. Chẳng bù lúc phải nằm giữa vũng 
máu khi bị hạ gục. Để giờ đây người vợ trẻ của Kỷ phải ôm hai đứa con nhỏ bỏ về nhà 
ngoại. Để giờ đây người mẹ già của Kỷ ngày đêm khóc khô nước mắt vì nhớ con. Để giờ 
đây ngôi nhà của Kỷ do trước lúc bỏ đi còn nợ ngân hàng 30 triệu nên đã bị biến thành 
nhà văn hóa của bản. 

DANG DỞ NHỮNG ƯỚC MƠ 

Khi tôi đến thì đống gỗ cùng những tấm mái lợp và đống dây dợ xếp dưới gầm nhà 
sàn bố của Mùa A Tông đã phủ bụi mờ. Bố của Tông là ông Mùa A Chu bảo rằng con trai 
mình đang chuẩn bị cho việc dựng một căn nhà mới để ra ở riêng, thế mà đùng cái năm 
2014 đã bỏ sang Lào lúc nào không ai biết, bỏ lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ: “Giờ bên 
đó nó muốn ở cũng không ở được, muốn trở về Việt Nam thì lại không dám”. 

Chuyện vãn với ông lão một hồi lâu thì vợ của Tông cũng đi đào sắn ở trên nương 
về, len lén xuống bếp phụ giúp bố chồng làm cơm trưa. Anh trai của Tông là Mùa A Tàng 
- Bí thư chi bộ của bản bảo: “Thằng Vàng A Lầu rủ rê đi làm ở Lào được tiền nhiều, công 
cao gấp đôi, gấp ba Việt Nam nhưng chẳng thấy tiền gửi về đâu mà 3 đứa con của nó cũng 
phải để cho tôi nuôi giúp”. 

Mùa A Chờ là 1 trong 8 người con của ông Mùa A Sáy - Chủ tịch Hội Người cao 
tuổi của bản. Thế rồi chẳng hiểu sao ông lão 70 tuổi ấy lại theo nghe theo lời truyền đạo 
trái phép, cứ thứ bảy chủ nhật lại đi họp nhóm này nọ. Một buổi sáng, ông bảo với vợ con 
rằng phải lên nương trông bò nhưng rồi cứ thế đi miết 3 năm ròng không thấy tin tức gì. 
Về sau có mấy người mới bảo ông đi làm thổ phỉ ở bên Lào rồi, chẳng biết sống chết ra 
sao. Để giờ đây cái lò rèn ở nhà nguội lạnh không ai thổi lửa, đe búa, người vợ già ở nhà 
ngày đêm thẩn tha nhớ chồng, đàn con ở nhà không có bố để mà phụng dưỡng, đàn cháu 
mới sinh ra không còn biết đến mặt ông mình... 

Sau sự kiện 8 người Mông ở Háng Đồng bỏ đi lập “vương quốc Mông” bên Lào 
mới biết lỗ hổng của chính quyền, của cán bộ vì không bám sát thôn bản, vì để chính 
người thân trong nhà ra đi ngay “trước mũi” mình mà không hề hay biết. Bởi thế mà 
huyện Bắc Yên đã phải thành lập cả Ban chỉ đạo toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn 
trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự tại xã Háng Đồng. 

Củng cố lại hệ thống chính trị cơ sở bằng những biện pháp mạnh như khai trừ khỏi 
Đảng, buộc thôi việc 1 cán bộ vi phạm kỷ luật, thiếu tinh thần trách nhiệm; luân chuyển 
công tác đối với 6 chức danh công chức xã; bổ nhiệm lại trưởng bản Háng Đồng C; thay 
thế trưởng công an xã và 3 công an viên… 

Đầu năm học 2015 - 2016, trên địa bàn xã có 45 trường hợp học sinh các trường 
tiểu học, trung học cơ sở bỏ học do gia đình khó khăn, nhận thức hạn chế, do kẻ xấu xúi 
giục gây hoang mang dư luận. Chính quyền đã kịp thời tuyên truyền vận động được 16 em 
đi học trở lại, không để phát sinh thêm trường hợp nào bỏ học thêm. Ngoài ra còn tuyên 
truyền, vận động người dân giao nộp được 51 khẩu súng tự chế các loại. 
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Riêng về công tác đấu tranh chống các luận điệu tuyên truyền “nhà nước Mông”, 
do những tấm gương tày liếp như Kỷ, như Tông, như Sáy, do vận động tốt nên đến nay 
chưa phát hiện thêm trường hợp nào xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để hoạt động thành 
lập “nhà nước Mông”. Chính vì thế mà mới đây Háng Đồng đã đề nghị xin được ra khỏi 
xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự… 

Làng Sáng - tiếng Mông tức là bản Khó Nghĩ có lẽ là đại diện đầy đủ nhất cho 
những khó khăn của miền biên viễn, nơi kẻ xấu dễ dàng “gieo trồng” những hạt giống 
độc. 

  

BÀI VI: MỘT NGÀY Ở BẢN KHÓ NGHĨ 

Tuy đói rạc đói dài, hễ thấy bóng dáng người lạ là các đối tượng nghiện lại 
chạy thoăn thoắt vào rừng vì sợ: “Cán bộ không tốt, đến bắt tao đi cai”. 

SƠN CÙNG THỦY TẬN 

Bản Làng Sáng (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) trong tiếng Mông có 
nghĩa là bản Khó Nghĩ. Chuyện rằng gần 100 năm trước một đợt dịch lớn quét qua đây 
khiến cho người chết như ngả rạ, những ai còn sống thì đều sợ hãi bỏ đi cả biến Làng 
Sáng thành bản hoang, mãi lâu sau mới có mấy dòng họ Mông tìm đến tái lập bản. Người 
trồng cây sắn ở đầu nương thì phía sau lợn rừng ra phá. Người thả gà ở đầu nhà thì cuối 
nhà cầy cáo rập rình. Ngửa mặt bốn phía toàn là rừng xanh núi đỏ dọc ngang như mê 
cung, đâu đâu cũng mịt mù mây khói chẳng thấy đường ra nên mới có tên là bản Khó 
Nghĩ. Muốn đi đâu xa người Mông thường phải trèo lên một cái ngọn cây cao nhất vùng 
để mà xác định phương hướng. Quả đồi mang tên đồi Trèo Cây ngày xưa ấy đến giờ vẫn 
còn nguyên. 

Làng Sáng là nơi mà bất kỳ ai có máu phiêu lưu, mạo hiểm nhất đều muốn đến bởi 
lẽ sau đó có thể tự hào rằng mình đã đến được vùng sâu, vùng xa nhất nhì của tỉnh Sơn 
La, thậm chí của cả Tây Bắc. Để đến được Làng Sáng tôi cùng mấy cán bộ xã phải băng 
qua rừng già Tà Xùa trên những cung đường một bên là vực thẳm, một bên là núi cao, 
chiều rộng lắm chỗ chỉ đủ đặt vừa một bàn chân người, đất dưới chân trơn nhẫy như bôi 
mỡ lợn. 

Vừa đi vừa dắt xe máy mất gần 1 buổi cuối cùng cũng tới được bản Mông nằm 
giữa chín tầng mây này, nơi có những ngôi nhà làm hoàn toàn bằng pơ mu, cột pơmu, 
vách pơ mu, mái pơ mu đến chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà, hàng rào cũng bằng pơ 
mu nốt. Đó cũng là lúc nhà nhà bếp đỏ lửa, khói lam chiều bay lên thơm nồng mùi củi 
nhựa pơ mu. Cảnh đẹp như cổ tích nhưng người thì nghèo xác xơ. 

Bản có 102 gia đình với 3 dòng họ là Hạng, Sùng và Mùa cùng chung sống thì 
khoảng 70% là hộ nghèo, nhiều hộ còn phải ăn sắn, ăn ngô thay cho cơm. Không có 
đường, không có điện, không có sóng điện thoại nhưng ở Làng Sáng nghiện ngập thì lại 
rất sẵn với khoảng trên 30 người nghiện, nghi nghiện với đủ thể loại hàng trắng (heroin) 
lẫn hàng đen (thuốc phiện). Những người này túng bấn đến nỗi nếu dỡ mái nhà pơmu đi 
mà bán được họ cũng sẵn sàng nhưng khổ nỗi đường xá khó khăn như thế nên cũng chẳng 
có ai hỏi mua. Tuy đói rạc đói dài, hễ thấy bóng dáng người lạ là các đối tượng nghiện lại 
chạy thoăn thoắt vào rừng vì sợ: “Cán bộ không tốt, đến bắt tao đi cai”. 

Quá cách biệt với thế giới bên ngoài nên Hạng A Dua - Bí thư bản Làng Sáng bảo 
nơi đây phụ nữ vẫn sinh đẻ ngay tại nhà, người chết chưa được đưa vào quan tài mà chỉ bỏ 
vào trong cái giỏ tre rồi treo lên vách nhà để ngày ngày đút cơm, đút canh, đút thịt vào 
một quả bầu cho “ăn” tiếp. 
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Mỗi lần có người ốm nặng phải đưa ra trạm xá thì cả họ phải cử 7 - 8 người đi theo 
để thay nhau khiêng bệnh nhân leo dốc, băng đèo hay lội suối. Trong một lần khiêng đi 
như thế, đứa con mấy tháng tuổi nhà Sùng A Tàng tưởng ốm sốt sơ sơ mà đã chết luôn ở 
dọc đường. Trong một lần khiêng đi như thế sản phụ khó sinh Thào Thị Ly đã đẻ rơi, đứa 
trẻ khóc váng lên giữa rừng còn người mẹ thì may phúc thoát chết.  

LÀNG SÁNG BAO GIỜ KHÔNG CÒN KHÓ NGHĨ? 

Mùa đông, trời sập tối rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bóng đêm đã phủ kín bản. 
Gà vịt lên chuồng hết, ngoài đường chỉ còn bóng dáng kỳ dị của một vài con lợn bởi… 
đeo gông gỗ đang chạy nhông nhông. Người ta đeo gông cho lợn để nó bị vướng ở cổ 
không thể chui qua bờ rào vào phá vườn rau được. 

Không gian yên tĩnh bỗng nhiên xao động bởi ánh đèn pin loang láng, tiếng gọi 
nhau í ới, tiếng bước chân người rầm rập hướng về lớp học xóa mù chữ của thầy giáo Lò 
Văn Huấn. Trong ánh sáng của cái bóng điện dùng năng lượng mặt trời lúc mờ, lúc tỏ, 
giọng anh trầm bổng: “Hôm nay các em học âm khờ. Nào đọc theo thầy khờ e khe. Khờ i 
khi hỏi khỉ”. Lớp học đặc biệt này có 32 học sinh từ 10 tuổi đến 40 - 50 tuổi, phần lớn là 
nữ vì đơn giản mỗi buổi học được Hội Phụ nữ xã cấp cho… 10.000đ, còn phần ít là nam 
học, dù không được tiền nhưng họ vẫn muốn theo học để có vài con chữ dắt lưng khi ra 
ngoài xã, ngoài huyện. Thầy Huấn bảo, học được 14 buổi rồi mà vẫn còn 6 người chưa thể 
đọc được, lúng túng như gà mắc tóc mỗi khi thầy giáo gọi lên bảng. 

Trong 5 giáo viên cắm bản ở Làng Sáng 3 giáo viên đã có gia đình, nhà cách xa cả 
buổi đi xe, thường cuối tuần hay cuối tháng mới về thăm vợ con được. Còn người thân 
của ai mà đã trót lên đây thăm một lần thì đều không dám quay lại bởi quá sợ hãi cung 
đường hành xác giữa rừng già… Tối đó, tôi ngủ ở gian phòng nhỏ của mấy giáo viên nam, 
rửa mặt đánh răng bằng thứ “nước biết cắn tay” lạnh cóng như cách nói của người Mông. 

Sáng ra khi tôi vẫn còn rúc đầu sâu vào chiếc chăn bông vì ngại cái rét ở một nơi 
cao gần 2.000m so với mặt nước biển thì tiếng kẻng sắt đã vang lên leng keng giục bước 
học sinh đến trường. Lắm đứa đến lớp còn địu cả em trên lưng vừa học bài vừa ru ngủ. 
Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ, “trường cấp một” chỉ là mấy gian nhà tạm được thưng 
bằng ván gỗ, trên mái chèn đủ thứ cành cây để chống gió thổi bay mất. Ở nơi non cùng, 
thủy tận này “đặc sản” không có gì ngoài gió. Gió ù ù thổi quanh năm suốt tháng. Gió 
phần phật thổi tung lá cờ đỏ sao vàng trên nóc trường. Gió khiến cho các thầy cô giáo phải 
gom nhặt lại những tấm mái méo mó, bay tứ tung khi lợp xong mà chưa kịp chèn cây lên 
để gia cố. 

“Trường mẫu giáo” chỉ có hai lớp, một có 14 cháu và một có 19 cháu. Tất cả 
chúng đều tự nguyện mỗi tuần xúc 1 - 2 bát gạo, mang vài mớ rau ở nhà đi để nuôi thầy 
cô bởi lẽ đường xá quá xa xôi, từ bản ra đến trung tâm xã rồi về đã mất gần một ngày 
đường muốn mua bất kỳ cái gì cũng rất khó. Đó là trong những ngày nắng còn những lúc 
ngày mưa thì coi như cấm bản hoàn toàn. Lúc tôi đến, một con đường bê tông trị giá 
khoảng 10 tỷ đang “bò” từ trung tâm xã vào Làng Sáng nhưng với tốc độ khá chậm. Còn 
đường điện, thứ mong mỏi nhất của dân bản lại chẳng biết bao giờ mới có thể thành hiện 
thực được bởi dự toán tốn kém tới trên 20 tỷ đồng. 

Tự nhiên tôi lại nhớ mấy câu trong báo cáo về tình hình chuyển hóa địa bàn trọng 
điểm, phức tạp về an ninh trật tự của xã Háng Đồng - nơi năm 2015 phát sinh 8 người 
Mông sang Lào làm phỉ rằng: “Địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, kèm theo đó 
là khí hậu khắc nghiệt, dân trí thấp, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào tự nhiên. Đây là 
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điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng để hoạt 
động…”. 

Huyện Mai Sơn tuy chưa có đối tượng nào bỏ đi lập Nhà nước Mông, thờ vua 
Mông như ở huyện Bắc Yên nhưng vẫn phải lập “phòng tuyến” cẩn thận. Theo 
ông Nguyễn Sơn Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mai Sơn thì chỉ trong năm 2017 
địa phương này đã phân thành 4 tổ công tác để tuyên truyền 8 chuyên đề phản bác lại các 
luận điệu về “Nhà nước Mông” gồm: Người Mông không nghe lời kẻ xấu; Hậu quả của di 
cư tự do; Hậu quả của tảo hôn: Vấn đề tự tử bằng lá ngón… Bản thân ông Hải được phân 
công vào tổ công tác tới 3 bản Mông có nhiều vấn đề tồn tại như Huổi Hài ở xã Chiềng 
Chăn với chuyện di dân tự do, bản Tong Tải của xã Nà Pó, bản Pa Nó của xã Tà Hộc với 
chuyện di dân tự do, tự tử và lừa bán phụ nữ. “Có người bán đất, bán nhà để di dân tự do 
nhưng cũng có người tuy đi nơi khác nhưng trâu vẫn buộc trong chuồng, nhờ người chăm 
sóc để phòng ở nơi mới không được thì lại trở về”. 

 

02. Mạc Hà. VÒNG CUNG TÂY BẮC MÙA ĐÔNG, NGẮM SÔNG THƯỞNG NÚI  
/ Mạc Hà, Hải Dương // Tạp chí Phụ nữ ngày nay.- Tháng 12/2018.- Tr.100-105. 
 

Trước ngày đất trời đổ lộc xuân, Tây Bắc co mình trong giá lạnh. Nhưng 
trong cái buốt giá ấy, kỳ diệu thay mảnh đất này vẫn bung nở như cặp má bồ quân 
của cô gái trẻ, rực rỡ, hoang dại, sắc sảo đến lạ lùng. Những ngày tháng Chạp này, 
nếu có cơ hội chạy cung Hà Nội - Phú Thọ - Phù Yên - Mộc Châu (Sơn La), bạn sẽ 
ngây ngất trước đồi chè xanh mướt mát, sông nước lặng lờ trôi, hay rừng hoa mơ 
mận xen cải trắng như tranh thủy mặc... 

…ĐI CHỢ PHIÊN, LẮNG LÒNG Ở SÔNG ĐÀ, THĂM MỘC CHÂU RỰC RỠ MÙA HOA 

Từ Thu Cúc di chuyển tiếp theo Quốc lộ 32B rồi rẽ vào Quốc Lộ 37 đi qua đất Phù 
Yên, Sơn La, bạn sẽ bắt gặp ngã ba sông mênh mông nước mang tên bến phà Vạn Yên - 
nơi đưa hàng chục ngàn lượt người, xe qua lại mỗi ngày. Vạn Yên từng là trung tâm 
huyện lị của Phù Yên, nay đã yên lặng nằm dưới làn nước hồ Thủy điện Hòa Bình. Khu 
Vạn Yên sau này đổi tên thành xã Tân Phong, nhường lại vị trí trung tâm hành chính cho 
thị trấn Phù Yên. 

Đến Vạn Yên vào những ngày 6, 16, 26 dương lịch hàng tháng, bạn sẽ được tham 
gia chợ phiên “trên bến dưới thuyền” độc đáo của Tây Bắc. Là khu chợ thuộc loại lớn 
nhất bên sông Đà, họp ngay cửa ngõ giao thương giữa đường bộ và đường thủy, chợ phiên 
Bến Vạn bày bán hàng trăm mặt hàng từ nông sản, thủy sản cho tới gia súc, gia cầm... 
Thuyền ghé vào, bốc hàng, dỡ hàng tấp nập. Người bán kẻ mua tay xách nách mang, đi 
chợ mua bán, trao đổi, gặp gỡ, giao lưu rộn ràng cả khúc sông. 

Từ Vạn Yên, xuôi theo Quốc lộ 43, bạn chạy tiếp về Mộc Châu - trái tim của Sơn 
La, nơi thu hút hàng vạn lượt khách mỗi năm nhờ vẻ đẹp biến đổi theo mùa của mình. Ở 
Mộc Châu, bạn có thể lưu trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu hoặc thị trấn Mộc Châu. 
Hai địa điểm này đều có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, homestay... với giá cả dao động từ 
50.000 đồng/người (dành cho homestay) - 400.000 đồng/phòng (khách sạn, nhà nghỉ). 

Đến Mộc Châu, bạn nên dành thời gian lang thang các nẻo đường của thị trấn xinh 
đẹp này. Những con đường nhỏ xinh dẫn vào các bản Pa Phách, Lóng Luông, đường vào 
Cửa khẩu Loóng Sập, dọc Quốc lộ 6... tràn ngập những khoảnh vườn, khoảnh đồi rộng 
trồng bạt ngàn mơ, mận, xen lẫn cải trắng. Thời điểm tháng 1, giáp tết cho tới tháng 2, 
tháng 3 dương lịch là lúc những loài hoa này bung nở trắng xóa. Những mảnh vườn hư ảo 
trong sương mù sẽ cuốn bạn vào chốn thần tiên, chụp ảnh không biết chán. Đặc biệt là, 
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người dân ở đây chẳng thu phí chụp ảnh như nhiều nơi khác. Bạn chỉ cần lịch sự xin phép 
vào vườn chơi là được. 

Buổi tối, phố núi nhỏ lạnh hơn ban ngày. Nhưng đừng vì thế mà ngại ngần ra phố 
dạo bộ, hít thở khí trời trong lành dễ chịu. Hãy thử một bữa ăn có bê chao - đặc sản của 
phố núi Mộc Châu, gà đồi và một chút rượu nóng, rồi trở về quấn mình trong chăn tìm 
một giấc ngủ yên biệt dễ chịu. Quán 64, quán 70 là những địa chỉ được dân ưa du lịch 
chuyền tay nhau với giá cả phải chăng, đồ ăn tươi ngon và không gian quán rộng rãi, sạch 
sẽ. 

Buổi sáng, Mộc Châu chìm trong sương mù, bạn nên dậy sớm hít thở không khí 
trong lành, dạo quanh những điểm du lịch nổi tiếng của Mộc Châu như đồi chè, thác Dải 
Yếm, Ngũ Động Bản Ôn... rồi thong thả dạo bộ mua ít quà trước khi lên đường trở lại 
thành phố. Mộc Châu cách Hà Nội khoảng 200km, di chuyển bằng ô tô mất khoảng 4 giờ, 
bạn nên tránh về tới nơi vào giờ tan tầm, sẽ khá mệt mỏi bởi tắc đường đoạn ven thành 
phố. 

Ba ngày thong dong qua những cung đường hoang sơ của Tây Bắc, ăn những món 
ngon nóng hổi trong tiết trời lạnh buốt, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành và xả 
trôi những lo lắng, bon chen công việc nơi thành phố chưa hẳn là đủ để ghi vào lòng vẻ 
đẹp của tự nhiên. Nhưng cái gì thiếu sẽ gây thèm muốn. Đi thiếu một chút thôi, để lần sau 
bạn lại có một cái cớ thật hay nhảy lên xe du ngoạn tiếp.  
 

03. Công Minh. VÌ CHẤT LƯỢNG SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA ĐỒNG BÀO 
VÙNG CAO SƠN LA  / Công Minh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 12/2018.- Số 48.- 
Tr.28-29. 
 

Trong hai ngày 14, 15/12, tạp chí Thanh niên phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La, 
Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Sơn La, Câu lạc bộ Liên kết Trẻ Việt Nam và Tổ chức DKT 
tổ chức Hành trình sống trách nhiệm với chủ đề “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản 
của đồng bào vùng cao” tại 2 xã Hua Păng, huyện Mộc Châu và xã Tú Nang, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La 

2 huyện Mộc Châu và Yên Châu là 2 huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh 
sống. Nhận thức về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn, hiệu quả của đồng bào 
nơi đây và nhất là thanh niên, người trong độ tuổi sinh đẻ còn hạn chế do phong tục, tập 
quán lạc hậu nên tỷ lệ sinh con ngoài ý muốn và tỷ lệ nạo, phá thai thường cao. 

Tại chương trình, gần 600 bà con ở đây đã được khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát 
thuốc miễn phí. Cùng với đó ban tổ chức đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những 
vấn đề về giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên cho các bạn 
đoàn viên thanh niên qua đó giúp các bạn đoàn viên thanh niên có được những kiến thức 
cơ bản về: Tuổi vị thành niên; tình bạn khác giới và tình yêu; sức khỏe sinh sản tuổi vị 
thành niên; hôn nhân cận huyết thống; tảo hôn... từ đó giúp các em tự chủ về tâm lý, tình 
cảm của bản thân và có suy nghĩ đúng đắn về lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã 
hội, giảm thiểu tình trạng nạo phá thai và phòng, chống HIV/AIDS. Ngoài ra đoàn công 
tác trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Hua Păng và Tú 
Nang. 

Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập tạp chí Thanh niên 
cho biết “Tiếp nối chuỗi hoạt động chương trình hành trình Sống trách nhiệm - Sống OK, 
nhằm tuyên truyền giáo dục nhận thức cho các bạn đoàn viên thanh niên về sức khỏe sinh 
sản tới một số tỉnh thành trên cả nước, vào những ngày này chúng tôi tổ chức Hành trình 
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Sống trách nhiệm Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào vùng cao, trong chuyến 
hành trình lần này, chúng tôi sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khám và phát 
thuốc miễn phí cho hàng nghìn bà con nhân dân tại tỉnh Sơn La, trao tặng những phần quà 
ý nghĩa tới bà con, đây cũng là hoạt động ý nghĩa thiết thực tới đồng bào vùng cao vì chất 
lượng sức khỏe sinh sản, cũng như sức khỏe của bà con đồng bào”. 

Mr. Michael Evans, đại diện Tổ chức DKT tại Việt Nam chia sẻ “Hôm nay thực sự 
tuyệt vời, trong một thời tiết mùa đông tại vùng núi phía Tây Bắc, tôi cùng mọi người 
đang có chuyến hành trình thật ý nghĩa tới nhân dân tại địa phương, DKT International đã 
và đang có những hoạt động hỗ trợ hết sức ý nghĩa đối với công tác kế hoạch hóa gia đình 
và đặc biệt là các hoạt động nhằm giảm tỷ lệ giảm phá thai lứa tuổi vị thành niên tại Việt 
Nam. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ thanh 
niên thực hiện cam kết trong chiến dịch “Sống trách nhiệm - Sống OK”. Các bạn trẻ thân 
mến, hãy hành động vì tương lai của các bạn!!! Sống có trách nhiệm với bản thân, trách 
nhiệm với gia đình, và xã hội và đặc biệt vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào 
vùng cao”. 

Đồng chí Vàng A Lả - Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La đánh giá chương trình “Vì chất 
lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào vùng cao” rất thiết thực, ý nghĩa, các hoạt động đã 
thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên, đồng bào nơi đây qua đó nâng cao nhận thức và 
chuyển đổi hành vi của người dân tộc thiểu số trong công tác dân số. Đây cũng là một 
trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn XI đề ra: Nâng cao vai trò trách 
nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, 
nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. 
 

04. Anh Đức. DẤU ẤN TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TẠI QUỲNH 
NHAI  / Anh Đức // Tạp chí Văn hóa các dân tộc .- Tháng 12/2018.- Số 11+12.- Tr.34-
35. 
 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2018, từ ngày 22 đến 28/10, Hội Văn học nghệ 
thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã phối hợp với huyện Quỳnh Nhai tổ chức trại sáng 
tác văn học nghệ thuật với sự tham gia của 20 trại viên thuộc các chuyên ngành văn, thơ, 
nhạc, họa, nhiếp ảnh, đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, 
Sơn La và thành phố Hà Nội. Trại sáng tác đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều 
dấu ấn sâu sắc đối với các trại viên và địa phương đăng cai. 

Là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nên các trại viên phần lớn lần 
đầu được đặt chân đến nên ai ai cũng háo hức được đi thâm nhập thực tế. Anh Điêu Chính 
Hiến, Chi hội phó Chi hội Văn học nghệ thuật huyện Quỳnh Nhai bật mí rằng ngày đầu 
đoàn sẽ đi trải nghiệm, sáng tác trên hồ Thủy điện Sơn La, nên từ sáng sớm mọi người đã 
hối thúc nhau dậy, quên hết mệt mỏi phải di chuyển gần 400 cây số từ Hà Nội lên Quỳnh 
Nhai để chuẩn bị lên đường tác nghiệp. Từ cây cầu Pá Uôn nối đôi bờ sông Đà, đoàn lên 
thuyền ngược dòng thẳng tiến. Mùa này, hồ Thủy điện Sơn La tích nước, vùng lòng hồ 
thuộc huyện Quỳnh Nhai như “Vịnh Hạ Long” trên núi bởi vẻ đẹp đôi bờ với những dãy 
núi đá vôi sừng sững cao ngất, in bóng xuống mặt hồ trong xanh, ôm lấy những đảo lớn, 
đảo nhỏ nhấp nhô, thuyền máy ngược xuôi, tạo nên bức tranh lung linh huyền ảo, xốn 
xang lòng người. Đoàn ghé thăm bản du lịch cộng đồng bản Bon xã Mường Chiên; đảo 
Trái Tim thuộc xã Pá Ma Pha Khinh, được giao lưu, cất lên những lời ca, tiếng hát theo ca 
khúc “Quê em bên sông Đà” được coi là “huyện ca” của huyện, cùng các làn điệu khắp 
Thái, đối đáp giao duyên... để các nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ có thêm ý tưởng, thổi hồn cho 
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tác phẩm sắp cho ra đời của mình. Tiếp theo những ngày sau đó, đoàn đến tham quan Hợp 
tác xã Thủy sản Chiềng Bằng, gia đình ông Lò Văn Khặn - mô hình điển hình nuôi cá 
lồng của huyện Quỳnh Nhai và các cơ sở làng nghề truyền thống, bản sắc văn hóa các dân 
tộc trên địa bàn. Cứ vậy, xúc cảm về một vùng quê “Sơn thủy hữu tình”, cái nôi của nền 
văn hóa Thái Trắng với Đền thờ Nàng Han, cây cầu Pá Uôn, lễ hội đua thuyền truyền 
thống, lễ hội gội đầu, cùng công cuộc đổi mới, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với phát 
triển du lịch, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nông thôn mới... cứ hiện 
dần lên qua từng bức ảnh, khuông nhạc, hồn thơ của các trại viên. 

…Kết thúc trại, Ban tổ chức trại đã nhận được hàng trăm tác phẩm mới của các trại 
viên. Trong đó, họa sỹ Ngân Chài đến từ Hà Nội đã hoàn thành ký họa mầu nước “Bản 
Mường Giàng”, phản ánh chân thực nét văn hóa nhà sàn và cuộc sống yên bình của bản 
làng vùng cao. Về thơ, tác giả Nguyễn Thánh Ngã đến từ Lâm Đồng đã viết cả chùm 5 bài 
thơ: “Tiếng đàn tính”, “Dùng dằng hồ sông Đà”, “Bóng quê”, “Ngẫu hứng Quỳnh Nhai”, 
“Quỳnh Nhai đợi anh về”... mà sau này có dịp được phổ nhạc sẽ là những tuyệt phẩm mà 
nhiều người đang mong đợi; nhà thơ, nhà văn Chu Sĩ Liên đến từ Cao Bằng đã sáng tác 
mới với chùm bài “Nhớ Pha Đin”, “Lắng hồn Quỳnh Nhai” và tùy bút “Da diết sắc thu 
Cao Bằng” mà thông qua trại này nhà thơ mới có dịp hoàn thiện tác phẩm. Về âm nhạc, 
nhạc sỹ Đinh Thiên Vương đến từ Quảng Ngãi đã kịp thai nghén cho ra đời đứa con tinh 
thân với ca khúc “Khúc du tình Quỳnh Nhai” với giai điệu thiết tha, trữ tình đã có sức hút 
lôi cuốn lòng người về với miền quê Quỳnh Nhai bên sông Đà huyền thoại. Đặc biệt, 
chuyên ngành nhiếp ảnh lần này có tới 6 hội viên tham gia. Bằng kinh nghiệm của mình, 
với góc nhìn mới chuyên sâu, mới lạ, khoảnh khắc bấm máy... nhiều tác phẩm có tính 
nghệ thuật cao đã để lại ấn tượng sâu sắc như tác phẩm: “Nối nghiệp”, “Sản phẩm làng 
nghề” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Thế Hoàng; “So âm”, “Thu hoạch cá”, “Một góc Quỳnh 
Nhai” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Khải đến từ Thái Nguyên; “Mô hình nuôi trồng thủy 
sản ở Chiềng Bằng”, “Bến thuyền Pá Uôn” của Anh Đức, “Xôn xao bến nước”, “Bản tái 
định cư ven hồ” của Điêu Chính Tới đến từ Sơn La; “Cây cầu Pá Uôn một góc nhìn”, 
“Một nét lòng hồ sông Đà”, “Thức cùng lòng hồ sông Đà” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trường 
Thi đến từ Hà Nội; Bộ ảnh “Bên bếp lửa hồng” của nghệ sỹ nhiếp ảnh Phan Hùng đến từ 
Cao Bằng đầy ngẫu hứng. Các tác giả ở mảng văn nghệ dân gian đến từ Sơn La, như Cầm 
Vui đã có 2 tác phẩm dân ca Thái “Về Quỳnh Nhai hôm nay”, “Nàng Han”; tác giả Lò 
Văn Lả đã hoàn thiện 2 tác phẩm truyện ngắn “Con dao và cái lưới chài”; “Chuyện bản 
mường” nói về đổi mới cách nghĩ cách làm, phát triển nghề nuôi cá lồng trên hồ sông Đà, 
vươn lên làm giàu; tác giả Cà Thị Hoan đã “vượt kế hoạch” với chùm 10 bài thơ song ngữ 
ca ngợi Đảng, cuộc sống quê hương Quỳnh Nhai trong sự nghiệp đổi mới. 

Nhìn chung, Trại sáng tác lần này kết quả đạt ngoài mong đợi. Các trại viên đi 
thâm nhập thực tế đều tuân thủ nội quy của trại, chấp hành tốt việc sáng tác quảng bá theo 
đúng chuyên ngành, nộp tác phẩm đầy đủ, kịp thời. Tại các điểm đến đều để lại dấu ấn sâu 
sắc, được cơ sở tạo điều kiện hết sức có thể về cơ sở vật chất, tinh thần, bối cảnh để các 
tác giả hoàn thành tác phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo. Những tác phẩm được trưng bày 
báo cáo tại lễ bế mạc trại và những tác phẩm còn đang thai nghén... chuẩn bị cho ra mắt 
công chúng sẽ là minh chứng cho sự thành công đó. Thông qua những tác phẩm sáng tác 
lần này, hy vọng sẽ góp phần làm cầu nối cùng huyện Quỳnh Nhai đưa thông tin, quảng 
bá, hình ảnh về miền đất giàu tiềm năng du lịch và con người Quỳnh Nhai thân thiện, cởi 
mở, giàu lòng mến khách đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế, thu hút khách 
du lịch muôn nơi về khám phá, trải nghiệm... 
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05. Lê Huyền Trang. MÙA XUÂN DU NGOẠN MỘC CHÂU / Lê Huyền Trang // 
Tạp chí Tiếp thị và gia đình.- Ngày 07/01/2019.- Số 1.- Tr.112-113. 
 

Chiếc xe chở tôi, một người miền Nam chỉ quen với khí hậu nắng nóng, đi từ 
bến Mỹ Đình theo Quốc lộ 6 ngược lên mạn Tây Bắc. Tiết xuân phương Bắc, càng đi 
lên cao nguyên càng lạnh tê tái. 

Xe rời khỏi nội thành náo nhiệt, lướt qua dãy hàng rực sắc cam Cao Phong, lên đèo 
Thung Khe xám xịt màu đá trắng... Trước mắt tôi là từng dãy, từng dãy nhấp nhô xanh 
thẳm, ẩn hiện theo những đợt sương mù phả ra từ khe núi. 

Xe vào địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tôi đã mơ màng thấy những vườn cây 
khẳng khiu, gốc lẫn thân đều mốc xanh và bạc phếch nhưng cành thì mãn trắng một sắc 
hoa. Tiết trời lạnh giá, đường xa mệt mỏi, thỉnh thoảng tôi lại gục đầu vào thành ghế phía 
trước ngủ quên. Mỗi lần bác tài phanh vội, lại thấy chập chờn sắc trắng. Tôi tưởng mình 
mộng mị vì say xe. 

HOA MẬN BẠT NGÀN 

Đến khi tôi đặt chân vào bản, lần đầu tiên trong đời tôi thấy hoa mận! Không phải 
một bông hoa mận, một chùm hoa mận, mà là bạt ngàn hoa mận. Hoa mận quấn quanh 
cành, hoa mận là là theo con gió rồi rụng rơi đầy những gốc, chen lẫn với màu vàng hoa 
cải dưới nền đất đỏ nâu. Cánh hoa mỏng manh, trắng muốt, tinh khôi, gót chân nào nỡ 
giẫm lên? 

Tôi lạ lẫm nhón từng bước, hạ thấp người, luồn mình len sâu vào sắc trắng bông 
hoa. Tôi như kẻ quê mùa lần đầu được ngắm nàng hoa trong chiếc áo lụa tinh tươm, thơm 
mướt tơ tằm, tay đưa lên thẽ thọt định chạm vào hoa rồi tự xấu hổ rụt lại, sợ sự thô kệch 
sẽ làm xước cánh hoa. Đến cái nhảy mũi vì cơn rét cao nguyên, tôi cũng phải khẽ khàng vì 
sợ cánh hoa giật mình rơi xuống. 

Tôi không biết dùng từ gì để có thể miêu tả chính xác hương thơm hoa mận, hoặc 
có chút mơ hồ, thảng hoặc “biết hoa thật có hương không?”; khi mà cái hương ấy có lúc 
như không tồn tại, cũng có lúc hiển hiện rất rõ ràng, lấp đầy tiết trời giá rét. Người đi từ 
rừng mận về, dưới chân, trên áo có thể vương theo vài cánh hoa chứ hương thơm thì rừng 
giữ lại. 

NGƯỜI CŨNG NHƯ MƠ 

Đất trời Mộc Châu đâu chỉ có sắc trắng hoa mận mà còn có cả sắc màu sặc sỡ từ 
những váy áo cô gái H'Mông. Như cái vẻ nguyên sơ của hoa mận, những trắng, xanh, đen, 
đỏ truyền thống trên váy áo người H'Mông nơi rẻo cao Mộc Châu điểm trang cả một góc 
trời. Các cô ngồi đấy, theo từng nhóm chợ dọc quốc lộ hoặc con đường vào vườn mận. 
Các cô bán đủ thứ: Cải mèo trên rẫy, tầm bóp bên sườn đồi, bắp ngô tím trên nương và cả 
mấy xếp bánh giầy trắng đục, dẻo quẹo được quết từ gạo nếp nương. 

Tôi hỏi: “Bánh giầy bao tiền một cái”. Cô nhoẻn miệng cười nói giọng Kinh lơ lớ: 
“5 tiền 1 cái”. Tôi cười: “Thế mua 10 cái là 50 tiền đúng không?”. Cô lắc đầu nguầy 
nguậy, má ửng hồng như ai quệt phấn: “Không, 1 cái 5 tiền thôi!”. 

Tối về, người miền Nam là tôi ngồi bên bếp lửa, nướng bánh giầy mua được. Bánh 
không chỉ thơm mà còn làm ấm lòng. 

Như con ong theo mùa nhớ hoa vườn cũ, tôi sẽ còn nhớ và gọi tên Mộc Châu theo 
những mùa hoa: Mùa hoa cải, mùa dã quỳ, mùa tam giác mạch và Mộc Châu mùa hoa 
mận. Cắt ngang khoảng trời xám, hoa mận trắng bạt ngàn như mơ. 
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06. Tuệ Linh. THOÁT NGHÈO NHỜ… 100 CON DÊ NÚI / Tuệ Linh // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 07/01/2019.- Số 6.- Tr.8-9. 
 

Nhờ biết phát huy những lợi thế, tiềm năng sẵn có ở địa phương, chị Lò Thị 
Xoan (sinh năm 1990, bản Nà Sành, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, Sơn La) đang 
sở hữu trang trại nuôi gần 100 con dê núi thịt. 

DÁM NGHĨ DÁM LÀM 

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ vượt cung đường ngoằn ngoèo trên chiếc “ngựa sắt” của 
một người bạn đồng nghiệp, chúng tôi có mặt tại xã Bó Mười, huyện Thuận Châu để tìm 
hiểu về những gương nông dân điển hình tiên tiến, vượt khó thoát nghèo trong năm 2018 
từ sản xuất nông nghiệp. 

Nhận được sự đón tiếp chân tình và giới thiệu của bác Lò Văn Thương - Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Bó Mười, chúng tôi tìm đến nhà chị Xoan. 

Đang cặm cụi lấy cỏ cho đàn dê ăn, nhìn thấy người lạ đến chơi chị Xoan tay bắt 
mặt mừng, không khác gì những người thân đi xa lâu ngày mới gặp. 

Rót ly nước trong veo, mát lạnh lấy từ mó nước chảy giữa đại ngàn Tây Bắc mời 
chúng tôi, chị Xoan kể: Quanh năm, bà con ở đây chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho 
trời” với cây ngô, cây sắn nên cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng không nguôi. Nhà tôi cũng 
là một trong số đó. 

“Nhìn thấy đất đai rộng lớn mà vẫn đói nghèo, tôi trăn trở mãi nhưng vẫn chưa tìm 
được cách để giải bài toán này. Tôi quan niệm muốn giúp bà con thay đổi được nếp nghĩ, 
cách làm để tiến tới làm giàu, trước tiên mình phải làm thành công để tạo được niềm tin 
cho họ” - chị Xoan tâm sự. 

Sau nhiều năm vật lộn với khó khăn, vất vả, nhận thấy mô hình nuôi dê núi cho 
hiệu quả kinh tế cao, chị Xoan cùng chồng tìm đến một số trang trại ở trong huyện và một 
số huyện lân cận khác để tham quan, học hỏi kỹ thuật nuôi dê. 

THOÁT NGHÈO VƯƠN LÊN KHÁ GIẢ 

Sau khi học hỏi được kinh nghiệm, hai vợ chồng chị Xoan phá bỏ nương ngô 
chuyển sang trồng cỏ voi để nuôi dê. Để có vốn đầu tư chuồng trại, mua con giống, chị 
Xoan đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Châu. 
Có được đồng vốn trong tay cùng với số vốn vay mượn được từ bạn bè, người thân, đầu 
năm 2018, chị Xoan mua 80 dê đực con khoảng 10kg đổ lại về nuôi. 

Được chăm sóc đến nơi, đến chốn, 5 tháng sau, đàn dê nhà chị Xoan con nào con 
nấy cũng béo mập, khỏe mạnh. Xuất bán lứa đầu tiên, với trọng lượng bình quân từ 25 - 
30kg/con, giá bán dao động từ 130.000 - 200.000 đồng/kg, chị Xoan thu gần 300 triệu 
đồng. Sau khi trừ chi phí, chị Xoan lời 150 triệu đồng. Tiếp nối thành công, sau lứa đầu 
tiên, chị Xoan tiếp tục mua gần 100 con về nuôi. 

Chị Xoan cho biết, dê núi chỉ ăn cỏ tự nhiên, chất lượng thịt ngon và chế biến được 
nhiều món ăn nên đầu ra rất thuận lợi, ngoài xuất bán cho các nhà hàng trên địa bàn huyện 
và một số huyện lân cận khác, thương lái thường đến tận chuồng thu mua. Hệ thống 
chuồng dê của chị Xoan được chia thành 3 chuồng: Chuồng 1 nuôi lứa dê khoảng 10kg; 
chuồng 2 nuôi lứa từ 15 - 20kg; chuồng 3 nuôi lứa chuẩn bị xuất bán, có trọng lượng từ 25 
- 30kg. 

Theo chị Xoan, ở vùng núi đất đai rộng lớn, thức ăn dồi dào, nguồn nước sẵn có 
mà dê lại là loại động vật ăn tạp nên rất dễ chăm sóc, chỉ cần chăm chỉ cắt cỏ đủ cho dê ăn 
no là được. 
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Để đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt, bước đầu tiên phải chọn được con giống 
tốt, mua ở những địa chỉ uy tín. Tiếp đó, cần chú trọng đến khâu phòng, chống dịch bệnh 
định kỳ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Ngoài thức ăn lá cây từ rừng và cỏ voi, để đàn dê 
ngon miệng và có sức đề kháng cao, chị Xoan bổ sung thêm cám ngô, muối để cung cấp 
đầy đủ các khoáng vi lượng cần thiết. 

Nhìn trang trại nuôi dê của chị Xoan, ai ai cũng trầm trồ thán phục về nghị lực làm 
giàu của cô gái người dân tộc Thái này. 

Từng là một trong những hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn của bản Sành, nhưng với 
đức tính cần cù chịu khó cộng với sức trẻ, chị Xoan đã phất lên thành hộ khá giả. 

Từ xây dựng thành công trang trại nuôi dê, nhiều hộ dân ở bản Sành, xã Bó Mười 
đã thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp và hướng tới cách làm như chị Xoan. 

Cái tính siêng năng của chị Xoan vẫn không chịu dừng lại ở 100 con dê, để nâng 
cao thu nhập, chị Xoan còn trồng 5.000m2 cà phê, 30 cây xoài; nuôi 6 con bò và hơn 100 
con gà, ngan.  
 

07. Quốc Định. GIÁ RÉT, NGƯỜI NUÔI CÁ “MẤT ĂN MẤT NGỦ” / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 07/01/2019.- Số 6.- Tr.11. 
 

Đợt rét đậm, rét hại bao trùm các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua 
khiến những người nuôi cá lồng trên sông Đà thuộc vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La 
lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ngoài việc cá lớn chậm, giá rét kéo dài còn làm xuất 
hiện một số loại bệnh khiến cá chết. 

Anh Lò Văn Tuấn ở bản Bung (xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) 
- một người có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà cho biết, 
hiện gia đình anh nuôi 16 lồng cá, chủ yếu là cá chép, rô phi, trắm, cá lăng và cá nheo. Do 
trời chuyển sang rét đậm, nhiệt độ xuống thấp, những ngày qua đã khiến một số lồng nuôi 
xuất hiện cá chết, chủ yếu là cá rô phi, cá lăng và cá nheo. Trong 3 loại cá này thì cá lăng 
và cá nheo là loại cho giá trị kinh tế cao. 

“Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa đông khi nhiệt độ giảm mạnh lại xuất hiện tình 
trạng cá chết. Hiện 16 lồng cá của gia đình nuôi hơn 300 con cá nheo và cá lăng được hơn 
1 năm tuổi trở lên, trọng lượng trung bình từ 1,5 - 3kg/con, nếu cá chết nhiều thì thiệt hại 
rất lớn” - anh Tuấn nói. 

Theo anh Tuấn, mặc dù cá không chết hàng loạt nhưng hầu như ngày nào cũng 
chết 1 - 2 con, trọng lượng mỗi con cũng từ 2kg trở lên. Với giá bán trung bình từ 80.000 - 
100.000 đồng/kg như hiện nay thì gia đình cũng đã thiệt hại tiền triệu. Cả nhà ai nấy đều 
lo lắng, nếu nhiệt độ vẫn tiếp tục xuống thấp và kéo dài nhiều ngày, có thể cá sẽ lại tiếp 
tục chết. 

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn La - Phó giám đốc Hợp tác xã Hồ Quỳnh ở 
bản Hát Củ (xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai) thông tin: Vào mùa đông, khi nhiệt độ 
xuống thấp, cá nuôi lồng thường xuất hiện một số loại bệnh như đốm đỏ, viêm loét da, 
viêm loét vây, mang cá. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh có thể lây sang đàn cá 
khác, làm cá bị chết hàng loạt. Vừa qua, một số lồng nuôi cá của thành viên hợp tác xã đã 
xuất hiện tình trạng cá chết, tuy số lượng ít nhưng nếu thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài có 
thể gây ra thiệt hại lớn cho bà con. 

Để chống rét cho cá và phòng chống dịch bệnh cho cá trong mùa đông, tổ tư vấn, 
hỗ trợ, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản 
huyện Quỳnh Nhai khuyến cáo bà con nên lưu ý một số vấn đề sau: Nhiệt độ xuống thấp 
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vào mùa đông là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và 
phát triển của cá nuôi. Khi gặp biến đổi khí hậu, nhiệt độ giảm đột ngột thường làm cá 
chết rét hoặc xuất hiện một số loại bệnh khiến cá chết nếu không được chữa trị kịp thời, 
đặc biệt là những loại cá sức đề kháng thấp, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con. 

Bởi vậy, người nuôi cá phải chủ động áp dụng một số biện pháp phòng chống rét 
và dịch bệnh cho cá nuôi như: Phủ bạt phía trên mặt nước để chắn gió giữ ấm cho cá hoặc 
treo túi vôi nhỏ ngâm vào trong lồng cá, sâu khoảng 1m để sát khuẩn lồng nuôi và tạo 
phản ứng nhiệt, tăng độ ấm trong nước. Chú ý tăng hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn 
cho cá, bởi mùa đông cá ăn ít nên khi cho ăn phải là các loại thức ăn nhiều dinh dưỡng.... 
 

08. Quốc Định. ĂN NÊN LÀM RA NHỜ NUÔI CÁ TRÊN HỒ THỦY ĐIỆN / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 08/01/2019.- Số 7.- Tr.9. 
 

Tận dụng mặt nước rộng lớn trên lòng hồ Thủy điện Sơn La để nuôi cá đặc 
sản như cá nheo, cá lăng trong lồng, anh Lò Văn Luấn - dân tộc Thái, ở bản Bung 
(xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã ăn nên làm ra, gia đình khấm 
khá. Nhiều người bắt chước, học theo anh Luấn nuôi cá lồng, nhờ thế mà có của ăn, 
của để. 

“AI NGHĨ NUÔI CÁ LỒNG LẠI DỄ THẾ!” 

“Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”, năm 2009, gia đình anh Luấn cũng như 
nhiều hộ dân ở Bung, đã di chuyển đến nơi ở mới để dành đất cho xây dựng nhà máy 
Thủy điện Sơn La, cách nơi ở cũ chừng 3km. Theo quy định khi đến nơi ở mới, mỗi nhân 
khẩu được cấp 1.000m2 đất nương để sản xuất, 5 thành viên của gia đình anh được cấp 
5.000m2. 

Số đất được cấp, gia đình anh Luấn không bỏ tấc nào, bao nhiêu đất anh trồng hết 
cây ngô, cây sắn để phát triển kinh tế. So với số lượng lao động trong gia đình thì số đất 
canh tác quá ít, không đủ làm, hơn thế đất dốc nên trồng bao nhiêu ngô, sắn cũng chỉ đủ 
ăn, không có lời lãi, thậm chí còn lỗ, nhiều năm kinh tế gia đình gặp khó khăn. 

Nhìn ra mặt sông thấy nước rộng mênh mông, anh Luấn buồn lắm, muốn nuôi con 
cá, con vịt nhưng không biết nuôi bằng cách nào? Trước đây anh chỉ quen nuôi cá, vịt 
trong ao trũng, chứ đã bao giờ nuôi cá ở chỗ nước nhiều và rộng thế này, lo là cá bơi đi 
mất. Năm 2013, được chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn cách nuôi cá lồng và 
hỗ trợ làm lồng nuôi cá trên mặt hồ, anh quyết định đánh liều làm 2 lồng cá để nuôi thử 
xem hiệu quả ra sao. 

Anh Luấn nói rằng, ai nghĩ nuôi cá lồng lại dễ thế, ngày đó lồng cá chủ yếu làm 
bằng vật liệu tre, nứa, phía dưới giăng kín lưới, rồi thả cá giống vào, mà cá lớn nhanh như 
thổi. Chỉ vài tháng nuôi, cá trong lồng đã lớn cỡ vài cân. Hơn nữa thức ăn cho cá, quanh 
nhà sẵn có, như: Sắn, cây chuối, cỏ và cá tép dưới sông, chỉ cần đem về nghiền nhỏ trộn 
lại làm thức ăn cho cá. Do cá được nuôi bằng thức ăn tự nhiên nên được rất nhiều khách 
hàng, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn đến đặt mua. Lúc này anh Luấn nghĩ, mình không đủ 
sức làm chứ nuôi bao nhiêu khách đến mua hết. 

THU NHẬP GẤP NHIỀU LẦN TRỒNG NGÔ, SẮN 

Thấy thu nhập từ nuôi cá cũng gấp nhiều lần trồng ngô, trồng sắn trên nương, thế 
là anh Luấn tiếp tục làm thêm lồng để nuôi cá. Bằng số vốn tích góp, anh đầu tư mua vật 
liệu làm lồng kiên cố bằng sắt thay cho lồng làm tre, nứa, mỗi năm anh làm tăng thêm vài 
lồng. Đến nay anh đã có 43 lồng cá rải trên mặt sông và nuôi 5 loại chính: Cá chép, cá 
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trắm, cá lăng, cá nheo và rô phi. Để tăng hiệu quả, anh cũng tích cực tìm tòi, học hỏi kinh 
nghiệm từ những người có kinh nghiệm nuôi cá lồng trước mình. 

Khi số lượng lồng và số lượng cá nuôi tăng lên, vấn đề anh Luấn lo nhất là đầu ra. 
Anh tìm đến với các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn huyện và lái buôn để liên hệ bán cá. 
Cũng chính vì cá được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, không dùng cám công nghiệp nên nuôi 
đươc bao nhiêu cá đều có người mua hết. Mỗi năm anh Luấn xuất bán cỡ vài tấn cá, giá 
bán trung bình từ 70.000 - 100.000 đồng/kg, thậm chí giá cao hơn theo trọng lượng của 
mỗi con cá. Trừ chi phí mỗi năm anh thu lãi hơn 100 triệu đồng. 

Anh Luấn chia sẻ, để có nguồn thức ăn đủ cho cá và không phải phụ thuộc vào 
thức ăn công nghiệp, anh đã đầu tư làm 4 chiếc vó bè với kích cỡ mắt lưới đúng quy định 
được đặt sẵn dưới lòng sông để đánh cá tép dầu, tép mương, tôm sông để làm thức ăn cho 
cá lồng. Ngoài ra, anh Luấn còn trồng thêm cỏ voi, sắn trên nương và cây chuối xung 
quanh vườn nhà làm thức ăn cho cá. 

“Cỏ voi, lá chuối cho cá trắm; sắn, cây chuối băm nhỏ cho cá chép, cá rô phi, cá 
trắm; cá tép dầu, tép mương... cho cá lăng, cá nheo, có thể phơi khô hoặc cho ăn trực tiếp 
đều được. Cá nuôi bằng thức ăn tự nhiên nên chắc thịt, ăn ngon, nhờ thế mà nhiều khách 
hàng khó tính cũng tìm đến mua” - anh Luấn cho hay.  

Nhờ nuôi cá, thu nhập từ cá mà bây giờ gia đình Luấn đã mua sắm được nhiều vật 
dụng giá trị, đóng được cả thuyền để đi lại trên sông và phục vụ sản xuất. Không những 
thế, anh đang chuẩn bị cất một ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà sàn đã cũ. Theo anh 
Luấn, kinh tế gia đình có được như ngày hôm nay đều là nhờ từ nuôi cá lồng mà ra. 
 

09. PV. TIN VẮN  / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 09/01/2018.- Số 8.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ quan quản lý giáo dục các cấp rà soát, xây 
dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên phụ trách thư viện cốt cán có đủ năng lực chuyên môn 
nghiệp vụ để triển khai, hỗ trợ, giám sát các hoạt động của thư viện thân thiện; bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ thư viện chuyên trách, có trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn và tâm 
huyết với nghề. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhu cầu đọc của học 
sinh, mở rộng không gian đọc thông qua các hình thức thư viện khác nhau, phù hợp với 
thực tiễn ở từng địa phương... Kết quả xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn, thư viện 
tiên tiến, thư viện trường học xuất sắc là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá, 
xếp loại công tác thi đua của đơn vị, trường học trong năm học. 
 

10. Hà Hoàng. TRỒNG “NGỌC XANH” TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU  / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/01/2018.- Số 8.- Tr.1, 8 - 9. 
 

Bà Lường Thị Phong, sinh năm 1957, sinh sống ở bản Nà Dọi 1, xã Tân Lập 
(huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng chanh leo trên 3.000m2 đất nương rẫy, mỗi 
năm bà “hái tiền” đều tay gần 100 triệu đồng. 

“BÉN DUYÊN” VỚI CHANH LEO 

Chia sẻ về “cái duyên” với loài quả được người dân nơi đây gọi là “ngọc xanh” của 
cao nguyên, bà Phong cho biết: “Gia đình tôi trồng ngô nhiều năm, nhưng giá cả bấp bênh 
lắm, tiền giống, tiền phân bỏ ra thì nhiều nhưng thu nhập thì bết bát, cuộc sống gặp nhiều 
khó khăn. Nhận thấy quả chanh leo trên thị trường đang được giá cao, có thể mang lại 
nguồn thu lớn, tôi mạnh dạn đầu tư vốn liếng mua dây thép và vật liệu về làm giàn trên 
3.000m2 đất nương. Sau đó, tôi xuống mua cây giống ở ngoài huyện Mộc Châu về trồng 
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nên chất lượng giống tốt và ít sâu bệnh. Khoảng 4 tháng sau, vườn chanh leo của gia đình 
tôi bắt đầu cho lứa quả đầu tiên, tôi rất vui mừng”. 

Theo kinh nghiệm của bà Phong, muốn chanh leo phát triển sai quả và chất lượng, 
nhà vườn cần bón phân chuồng hoai mục và tưới nước đều đặn. Đến thời điểm cây leo lên 
giàn phải tiến hành phun thuốc sinh học lên gốc và lá, để phòng tránh cho cây bị nhiễm 
các loại bệnh nấm dầu và bệnh thối quả. Bước tiếp theo, người trồng tiến hành cắt tỉa lá và 
những nhánh còi cọc giúp chanh leo ra nhiều lộc hơn, lộc càng nhiều thì chanh leo càng 
có điều kiện đâm hoa, đậu quả nhiều hơn. 

Để đảm bảo nước tưới tiêu cho cây chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, bà 
Lường Thị Phong đã khoan giếng, mua máy bơm, xây bể cấp nước sạch cho toàn bộ diện 
tích nương rẫy trồng chanh leo. Vì vậy mà vườn chanh của gia đình bà luôn tươi tốt và 
cho quả đẹp, chất lượng... 

CUỘC SỐNG ĐỔI THAY, ỔN ĐỊNH 

Nhờ có cây chanh leo, cuộc sống của gia đình bà Phong đã dần dần ổn định hơn. 
Bà Phong tâm sự: “Hiện, chanh leo ít nên được các tiểu thương tìm mua nhiều, vì thế giá 
cả sản phẩm của gia đình tôi luôn bán được giá cao. Trồng chanh leo không tốn nhiều thời 
gian, công sức chăm sóc như cây ngô nên tôi cũng có thời gian nuôi thêm 3 con bò để 
nâng cao hiệu quả kinh tế. Sau khi trừ chi phí, trung bình 1 năm tôi thu lãi gần 100 triệu 
đồng từ bán chanh leo”. 

Ông Vàng A Thào - Chủ tịch xã Tân Lập, cho biết: “Xã Tân Lập có điều kiện 
thuận lợi về mặt đất tự nhiên, khí hậu mát mẻ quanh năm, rất phù hợp với trồng trọt chăn 
nuôi. Thời gian qua, xã đã tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi 
cho các bản, tiểu khu, tạo điều kiện cho người dân nắm chắc được những kỹ năng cơ bản 
trong phát triển mô hình trồng trọt. Qua đó, tăng nguồn thu nhập trên diện tích đất canh 
tác, chế biến và bảo quản sau thu hoạch”. 

Hiện, trên địa bàn xã có rất nhiều hộ dân làm kinh tế giỏi từ trồng cây ăn quả và 
cây chè, vì vậy đời sống của bà con cũng được nâng lên. Đối với vườn chanh leo của bà 
Phong là mô hình rất hay và mang lại thu nhập cao, có thể nói bà Phong là một tấm gương 
tiêu biểu cho bà con nông dân trong xã học tập. 

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động người dân phát huy thế mạnh về 
khí hậu, thổ nhưỡng tại địa bàn, vận động bà con trồng cây ăn quả có múi làm giàu và 
phát triển kinh tế trên quê hương của mình - ông Vàng A Thào chia sẻ.  
 

11. Mùi Len. NGƯỜI CÓ UY TÍN Ở PIỀNG LÁN / Mùi Len // Dân tộc và phát 
triển.- Ngày 09/01/2019.- Số 1481.- Tr.11. 
 

Ông Vì Văn Thinh, sinh năm 1965, dân tộc Thái ở bản Piềng Lán, xã Chiềng 
Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La không chỉ là trưởng bản nhiệt tình, trách nhiệm, 
mà còn là người có uy tín, được bà con dân bản nể trọng. 

Ông Vì Văn Thinh cho biết, bản Piềng Lán địa bàn rộng, hiện có 141 hộ, 632 nhân 
khẩu gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Những năm trước đây, do nguồn 
thu nhập thấp, trình độ dân trí không đồng đều, việc tuyên truyền, vận động để người dân 
hiểu và tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, vì liên quan đến 
kinh tế, nhận thức, phong tục tập quán của người dân. Thời gian đầu triển khai đã vấp phải 
nhiều ý kiến phản đối, trái chiều. 

Trước khó khăn đó, với phương châm “mưa dầm thấm lâu” thông qua các cuộc 
họp bản, buổi sinh hoạt các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, ông còn đi đến 
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những hộ, cá nhân chưa thông hiểu để gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích, vận động, bằng 
những lời lẽ thuyết phục, đồng thời, bàn với cấp ủy tổ chức cho bà con đi thực tế đến một 
số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Từ đó đã làm thay 
đổi cách nghĩ và nhận thấy rõ ý nghĩa, mục đích việc xây dựng nông thôn mới trên quê 
hương, bà con đã đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia đóng góp tổng số tiền 937 triệu 
đồng và hàng nghìn ngày công và làm hoàn thành 3,8km đường cứng hóa nội bản, đường 
ngõ xóm. 

Song song với làm đường giao thông nông thôn, ông còn tích cực vận động nhân 
dân thực hiện các tiêu chí về phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng trên đất dốc kém 
hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế được trên 37ha; chăn nuôi đại gia súc gia cầm, 
mở mang trang trại kinh tế tổng hợp và phát triển các dịch vụ. Ông còn vận động nhân dân 
di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nơi ở, bảo vệ nguồn nước sạch và làm nhà tiêu 
hợp vệ sinh. Thực hiện nếp sống lành mạnh, văn minh xóa bỏ tập tục lạc hậu trong việc 
cưới, việc tang; giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, khi gặp khó khăn, ốm đau, hoạn 
nạn; tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa, tín 
ngưỡng của dân tộc; các vụ việc phát sinh ở bản về tranh chấp đất đai, mâu thuẫn cá nhân, 
dòng họ, bạo lực gia đình... ông đều có mặt tham gia giải quyết thấu tình đạt lý, không xảy 
ra mâu thuẫn mất đoàn kết. Kết quả là, hằng năm, có trên 80% hộ đạt danh hiệu gia đình 
văn hóa. 

Gần 20 năm làm trưởng bản, là một cán bộ, đảng viên và 5 năm là người có uy tín, 
ông Thinh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn tự phê và phê bình, góp 
phần xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền nhiều năm liền trong sạch vững mạnh. Ông 
luôn tâm niệm: “Đã là người có uy tín thì cái gì mình cũng phải thực hiện gương mẫu hơn 
người khác; làm việc vì nhân dân, nói lên tiếng nói của dân, mong đời sống của bà con 
trong bản đi lên và bản thân mình đã gương mẫu, gia đình người thân cũng phải gương 
mẫu, không vi phạm pháp luật; kinh tế mình phải có mới nói được người khác, nói họ mới 
nghe và thực hiện”. 

Với đức tính nhiệt tình, năng động trong công tác, cần cù, chịu khó trong lao động, 
sản xuất phát triển kinh tế, mạnh dạn vay vốn chuyển đổi hướng làm ăn, tập trung đầu tư 
chăn nuôi gia súc và trồng cây ăn quả trên diện tích 2ha, gia đình ông đạt thu nhập bình 
quân 120 triệu đồng/năm. Từ kinh nghiệm thực tế, ông đã vận động, hướng dẫn cho bà 
con cách làm ăn và làm giàu chính đáng, nhiều hộ khó khăn đã vươn lên thoát nghèo. 

Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bản Piềng Lán như được 
khoác lên mình bộ áo mới, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, với những 
ngôi nhà kiên cố mọc lên, những nếp nhà sàn truyền thống vững chãi, nhà văn hóa cộng 
đồng khang trang, đường làng ngõ xóm bê tông hóa quang đãng, sạch sẽ, dọc 2 bên đường 
được trồng các loại cây hoa..., bộ mặt của bản đã và đang hiện hữu sự ấm no, hạnh phúc. 

Sự đổi thay ở bản Piềng Lán hôm nay có sự đóng góp một phần công sức của 
trưởng bản Vì Văn Thinh. Ghi nhận những thành tích đó trong những năm qua, ông đã 
được các cấp, các ngành khen thưởng.  
 

12. Nguyễn Nga. SƠN LA: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN / 
Nguyễn Nga // Thời báo Việt làng nghề.- Ngày 10/01/2019.- Số 02.- Tr.10. 
 

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã tập trung quy hoạch xây dựng vùng nguyên 
liệu đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ cao vào chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả. 
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Qua đó, năm 2018, Sơn La có tổng diện tích canh tác nông nghiệp đạt hơn 
113.017ha, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn; trong đó, có 57.439ha cây ăn quả (26.154ha đã 
cho thu hoạch) gồm nhãn, xoài, bơ, hồng giòn, cam, bưởi, mận, sơn tra..., với sản lượng 
khoảng 256.240 tấn quả. Cùng với đó, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 33 cơ sở, 
xưởng, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, sản lượng trên 100.000 tấn sản phẩm/năm; 
trong đó, 80% sản phẩm tham gia xuất khẩu. 

Đối với xuất khẩu năm 2018, tỉnh Sơn La có sản lượng quả ước đạt 17.500 tấn. 
Trong đó, một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu như: Xoài 3.500 tấn (giá trị 1,75 triệu 
USD) sang thị trường Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Du bai. Nhãn tươi đạt 5.035 tấn (giá trị 
ước đạt 11,42 triệu USD) sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ... Chanh leo khoảng 1.700 
tấn (giá trị đạt 1,938 triệu USD) sang thị trường Trung Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Ba Lan. 

Về nông sản chế biến và nông sản khác, năm 2018, tỉnh Sơn La có sản lượng xuất 
khẩu ước đạt 77.000 tấn, giá trị đạt 104,4 triệu USD, tăng 1,61 lần so với năm 2017. 
Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: Chè khô ước đạt 8.000 tấn (giá trị 16,5 
triệu USD), sang thị trường Đài Loan, Pakistan, Apganistan, Nhật Bản, UAE, Trung 
Quốc. Cà phê nhân ước đạt 25.200 tấn (giá trị khoảng 60,48 triệu USD), sang thị trường 
EU, Hoa Kỳ, UAE, Ấn Độ... 

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Đẩy mạnh 
tiêu thụ nông sản được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính 
trị, trong đó xuất khẩu được xác định là khâu đột phá. Do đó, năm 2018, tỉnh Sơn La có 
giá trị xuất khẩu ước đạt 115 triệu USD, trong đó nông sản chiếm 98,5%; sản xuất, tiêu 
thụ nông sản trên địa bàn tỉnh đạt ba yêu cầu: Được mùa, năng xuất cao; được giá, giá thu 
mua ổn định, cơ bản khắc phục hiện tượng ép giá; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp 
hiệu quả được nhân rộng, đời sống người dân được nâng lên. 

Năm 2019, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông sản theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, phát huy 
tiềm năng lợi thế của địa phương, sản xuất gắn chặt chẽ với chế biến và tiêu thụ. Trong 
đó, tỉnh Sơn La xác định xuất khẩu là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản quan trọng, tạo 
tác động tương hỗ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các thị trường. 

Triển khai kế hoạch trên, tỉnh Sơn La đã đề ra các mục tiêu, đó là xây dựng vùng 
nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu; tập trung phát triển mới khoảng 
24.000ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn đạt 81.706ha, trong đó có 
10.000ha cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng các 
vùng sản xuất tập trung theo hướng hữu cơ phục vụ xuất khẩu. 

Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản của địa phương có tiềm 
năng, lợi thế về điều kiện sản xuất, khí hậu, thổ nhưỡng; tăng tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu 
đã qua chế biến, sơ chế như rau, cà phê... Phấn đấu giá trị xuất khẩu năm 2019 tăng 30% 
so với năm 2018, với giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 150 triệu USD. Từ những 
mục tiêu này, tỉnh Sơn La phấn đấu tổng sản lượng xuất khẩu sản phẩm nông sản năm 
2019 ước đạt 135.306 tấn, tăng 1,43 lần so với năm 2018; trong đó, sản lượng xuất khẩu 
sản phẩm quả đạt 21.000 tấn, tăng 20% so với năm 2018. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh khẳng định: Để đẩy mạnh 
sản xuất, chế biến và xuất khẩu, trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường quản lý 
chặt chẽ quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản, sơ chế, chế biến của các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đã ký cam kết thực hiện mã vùng trồng năm 2018, đồng thời tiếp tục 
xây dựng cấp các mã vùng trồng mới năm 2019. Cùng với đó, địa phương sẽ quản lý chặt 
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chẽ quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn; đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu 
cầu thị trường, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thu 
gom, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu; hình thành các chuỗi sản xuất quả bền vững. 

“Sơn La sẽ tạo môi trường thuận lợi và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, để các 
nhà máy chế biến nông sản đã thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất, phát 
huy hiệu quả, mang lại lợi ích, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tăng thu 
ngân sách địa phương” - ông Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh. 

 

13. Chí Hòa. ĐÀO PHÁP TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Chí Hòa // Quân đội 
nhân dân .- Ngày 10/01/2019.- Tr.2. 
 

Vượt quãng đường hơn 200km lên thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra-đa 
35, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang làm 
nhiệm vụ canh trực và chuẩn bị đón tết, vừa vào cổng đơn vị, bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó 
chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội thốt lên: “Ôi! Sao bộ đội ra-đa các chú 
khéo tay thế. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu có vườn đào Pháp và hoa chuông 
đẹp như thế này”. 

30 gốc cây đào Pháp cổ thụ có tuổi đời nhiều hơn tuổi đồng chí chính trị viên đơn 
vị, cùng với những bông hoa chuông tự tình trong gió thoảng, Trạm Ra-đa 35 trở nên nổi 
tiếng với người dân thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La). Mỗi dịp tết đến, xuân về họ 
lại vào đơn vị chúc tết cán bộ, chiến sỹ và cùng thả dáng bên những nụ đào đang bung sắc. 
Những ngày cuối năm này, cao nguyên Mộc Châu thường xuyên mịt mù sương, Thiếu tá 
quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thanh Tuấn, nhân viên hậu cần, đang miệt mài khoanh 
vỏ các gốc đào. Hơn 20 năm công tác tại trạm, năm nào anh Tuấn cũng là người “thiết kế” 
để những cây đào khoe sắc vào dịp tết. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thanh 
Tuấn chia sẻ: “Để đào nở hoa vào đúng dịp Tết Nguyên đán, không chỉ tác động vào giai 
đoạn cuối mà phải chăm sóc cây đào thường xuyên quanh năm như tưới nước, bón phân, 
phòng trừ sâu bệnh, cắt tỉa tạo tán... Đến giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi phải thực hiện 
thêm các biện pháp kỹ thuật khoanh vỏ và tuốt lá. Ngày trước đơn vị còn tiến hành đảo 
cây, nhưng bây giờ các cây đào Pháp có đường kính 30 - 40cm nên phương pháp này rất 
khó thực hiện”. 

Trạm Ra-đa 35 đóng quân trên điểm cao 1.050m so với mực nước biển, đất cằn, đá 
sỏi, lại thiếu nước sinh hoạt, sương muối luôn phủ không gian trận địa. Vì vậy, đòi hỏi sự 
cần cù, khéo tay hay làm và sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ đơn vị để những cây đào Pháp, 
những bông hoa xác pháo, hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền, thược dược, chăm chỉ, ngũ sắc... 
bung nở chào xuân mới. 

Trung úy Mã Văn Hào, Chính trị viên Trạm Ra-đa 35, cho biết: “Ngoài nhiệm vụ 
duy trì nền nếp sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, vào dịp cuối năm này, đơn vị đang 
tập trung củng cố cảnh quan doanh trại để đón tết. Chúng tôi luôn nhận thức, cảnh quan 
môi trường xanh, sạch, đẹp là yếu tố quan trọng tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm 
của bộ đội; tạo điều kiện để họ có môi trường sinh hoạt, học tập, huấn luyện, vui chơi giải 
trí lành mạnh, phong phú, giúp cán bộ, chiến sỹ thêm yêu mến, gắn bó, coi đơn vị là nhà, 
phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó cũng là 
cách giúp Trạm Ra-đa 35 nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. 
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14. Song Hà. LÓNG LUÔNG, CHUYỂN MÌNH SAU BÃO DỮ / Song Hà, Đức 
Tuấn, Lê Tú // Nhân dân.- Số xuân.- Tr.12. 
 

Cơm vừa dọn, ngồi chưa ấm chỗ, nhóm công tác của Trung tá Mùa A Của, 
Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, ma túy, Công an huyện Vân Hồ bật dậy sau tín 
hiệu bộ đàm. Phút chốc, mâm cơm vắng hoe. Anh Của nói: “Các anh cứ ăn. Tí anh 
em vào ăn tiếp! Họ đang theo một vụ ma túy kết hợp làm nhiệm vụ đột xuất”... Trên 
tuyến biên giới này, khi những toán tội phạm ma túy có vũ trang đã cơ bản bị đánh 
tan, “con nhím” Lóng Luông đã bị xóa sổ, họ vẫn ngày đêm đối mặt nguy hiểm, giữ 
gìn bình yên đang trở lại những bản làng. 

Nằm ở cao nguyên Mộc Châu, gần tết, trên con đường độc đạo nối hai xã Hang 
Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) với hai bản Tà Dê, Lũng Xá của xã Lóng Luông (Vân 
Hồ, Sơn La) nhìn xuống, cảnh vật như tranh thủy mặc. Đào, mận gốc mốc thếch chờ bung 
hoa. Chanh leo xanh mướt lẫn vào đá xám. Tôi tò mò với khẩu súng Trung tá Mùa A Của, 
người Mông tại Lóng Luông đem theo. Hiệu CZ Scorpion EVO, nước thép đen bóng, 
“em” này, nghe bảo là tiểu liên của Cộng hòa Séc, một phút lia gần nghìn viên, trang bị 
chống khủng bố, ma túy và giải cứu con tin là nhất! Thượng tá Lý Văn Chung, dân tộc 
Dao, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ bảo: “Cứ mang đi cho cẩn thận! Anh em trong 
Tà Dê, Lũng Xá nói, các đối tượng truy nã toàn án nặng”. Dọc đường về Lóng Luông, mắt 
thường có thể thấy khối ô-tô, nhà trị giá hàng tỷ đồng. Cõng một 1 ba-lô heroin qua biên 
có thể đút túi tới 4.000 USD. Tiền bạc, họ tộc, thiếu hiểu biết, bị đe dọa, dụ dỗ... đều là 
nguyên nhân cả. “Nhà này liên quan Tráng A Tàng...  Nhà cao cao ấy, chắc chắn ma túy, 
nhưng chưa bắt quả tang... Nhà to đẹp đấy, nhưng chủ nhà thì đang bị truy nã” - Mùa A 
Của kể rành rọt từng đối tượng. 

Trước năm 2006, Sơn La là trọng điểm bão ma túy. Đồng chí Chá A Của, dân tộc 
Mông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La ví hình ảnh: “Các thùng 
rác ở đây luôn có ba đối tượng: Con nghiện bới tìm đồ có thể bán. Chó sục thức ăn thừa. 
Và bò bới tìm rau, cỏ”. 12/12 huyện, thành phố có tệ nạn, tội phạm; cả tỉnh hơn 20 nghìn 
người nghiện có hồ sơ. Tỉnh ủy phải ra Kết luận 03 - “đến giờ vẫn trúng, vẫn đúng” - lập 
Ban Chỉ đạo 03 các cấp, do bí thư, phó bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo. Sau gần tám năm 
thực hiện Kết luận 03, tội phạm giảm mạnh, chủ yếu còn ở một số xã, huyện biên giới, 
phức tạp nhất là Lóng Luông. Xác định tháo “ngòi nổ” Lóng Luông sẽ dẹp yên nơi khác, 
Công an Sơn La báo cáo bộ, tham mưu cho tỉnh xây dựng “Phương án chuyển hóa địa bàn 
trọng điểm phức tạp ma túy tại Lóng Luông” (Phương án 279), làm cơ sở lập Chuyên án 
279-LL đấu tranh với các nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang từ biên giới vào và 
Chuyên án 18TN, 19TN triệt phá đối tượng truy nã cộm cán tại Lóng Luông. “Đó là thắng 
lớn rồi, phải làm mạnh tiếp, làm bền vững từ đời sống, thu nhập, việc làm” - đồng chí Chá 
A Của nói. “Chưa đâu đánh ma túy theo kiểu Sơn La! Công an Sơn La đại diện công an cả 
nước tuyên chiến với ma túy” dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo 
Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an Hòa Bình, các lực lượng Bộ 
Công an, Bộ Quốc phòng - Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La khẳng 
định. Từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2017, Chuyên án 279-LL qua ba năm, chín giai đoạn 
gian khổ, quyết liệt đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh heroin, 35.059 viên 
ma túy tổng hợp, 21 súng các loại. 

Giải quyết bốn “nút thắt”, “điểm nghẽn”, bao gồm: Kết thúc Chuyên án 279-LL 
thành công; tiếp tục thực hiện Phương án 279; thực hiện Kế hoạch SH 09 phối hợp Công 
an năm tỉnh Bắc Lào ngăn chặn tội phạm từ xa; tham mưu đề xuất Chính phủ đầu tư làm 
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đường từ Lũng Xá, Tà Dê đi Hang Kia, Pà Cò dài 17km, cùng lãnh đạo huyện Vân Hồ 
củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, tạo đồng thuận trong dân, đã 
mở đường cho hai Chuyên án 18TN và 19TN thanh toán nốt hai “con nhím” Lóng Luông. 
Nguyễn Thanh Tuân, quê Thạch Thất, Hà Nội, có bốn lệnh truy nã đặc biệt; Nguyễn Văn 
Thuận, quê Hà Nam, có hai lệnh truy nã đặc biệt, đã tổ chức dựng nhà, làm hầm kiên cố, 
tích trữ vũ khí, chất nổ, lắp ca-mê-ra theo dõi dân bản, lôi kéo hàng chục đối tượng người 
Mông sở tại và tội phạm khắp nơi dạt về... Với “kỷ lục” bảy cái nhất: Xác lập đấu tranh 
chuyên án thời gian lâu nhất; tội phạm hung hãn, sử dụng vũ khí nhiều nhất; thống nhất 
lãnh đạo từ bộ đến tỉnh cao nhất; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tốt nhất; huy 
động lực lượng đông nhất; đầu tư kinh phí lớn nhất; an toàn tuyệt đối cao nhất - Chuyên 
án 18TN, 19TN (7/2015 đến 30/6/2018) là thành tích đặc biệt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, cơ chế đấu tranh, hiệp đồng chiến đấu, sơ tán an toàn tuyệt đối nhân dân; kiên trì vận 
động, viết thư kêu gọi tới sáu lần, thu dung 10 đối tượng ra hàng; phá hai boong-ke ma 
túy, diệt bốn tên ngoan cố (gồm cả 18TN, 19TN), thu 49 súng quân dụng, 17 lựu đạn, 11 
can xăng, dầu, 23 bình ga... “Đặc biệt nhất, trước một tháng, anh Tuấn, Giám đốc Công an 
tỉnh, Trưởng ban chuyên án đã báo cáo Bộ trưởng Tô Lâm, Thứ trưởng Lê Quý Vương 
xin nhận trách nhiệm bằng văn bản về thành bại chuyên án và đều có bút phê lãnh đạo! 
Đó là điểm tựa vô giá cho chúng tôi về trách nhiệm người đứng đầu trong thời điểm quyết 
định” - Đại tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Sơn La chia sẻ. 
Một tháng rưỡi trước đánh án, 23 lần họp, chín lần họp ban chuyên án, thảo luận dân chủ, 
có lúc gay gắt chỉ để tìm phương án tối ưu phá án, giữ an toàn tuyệt đối cho nhân dân, cán 
bộ chiến sỹ, bởi hậu Lóng Luông là ổn định chính trị, chuyển hóa thành công địa bàn ma 
túy. 

Khà Y Lự (sinh năm 1981, ở bản Hang Kia, xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) 
từng mua bán heroin ở địa bàn Lóng Luông, bị Công an Vân Hồ truy nã năm 2017. Tháng 
10/2018, Lự nghe anh chồng là Vàng A Lành, dân tộc Mông, Trưởng trạm Y tế xã Hang 
Kia khuyên bảo, ra trình diện và được tại ngoại, giao địa phương quản lý vì nuôi con nhỏ 
dưới 36 tháng tuổi. Được Trung tá Của và anh Lành động viên, Lự vuốt tóc bết mồ hôi 
trán, cười ngượng: “Tao biết sai rồi! Từ ngày ra đầu thú, không còn sợ nữa. Chồng lấy vợ 
khác rồi, nếu đi tù thì mong sớm về nuôi con! Trốn trên rừng, đói, sợ, nhớ con lắm!”. Lự 
bảo, về nhà, dân bản hiểu hơn, không ai ghét. Nhà có 1.000 gốc chanh leo, hơn 2.000 gốc 
cam. Tết này vui vì được cùng ba con ăn tết ở nhà. Sồng A Tồng, Trưởng bản Tà Dê kể: 
“Đối tượng truy nã đang nghe ngóng, có người muốn ra đấy! Tôi chưa trực tiếp gặp, 
nhưng đã mấy lần họp dân, người nhà thông báo chính sách của Nhà nước. Chỉ cần về nộp 
vũ khí, cam kết bỏ ma túy thì có thể được tại ngoại, Nhà nước sẽ xem xét khoan hồng”. 
Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ nhấn mạnh: “Chuyển hóa địa bàn 
không phải ngay được. Vân Hồ có bốn xã dân tộc Mông, văn hóa dòng họ rất chặt, ăn tết 
chung hay riêng cũng bàn bạc bốn xã. Làm gì cũng phải hiểu họ. Địa phương sẽ báo cáo 
Trung ương có chính sách đặc thù kêu gọi 29 tội phạm truy nã ra đầu thú”. “Để chọn cán 
bộ người Mông tại Tà Dê, Lũng Xá, do rất đặc thù, chỉ cần cán bộ đó có nhận thức tiến 
bộ, bản thân không vướng ma túy là có thể xem xét” - Thượng tá Lý Văn Chung cho biết. 
Tôi hiểu trả lời của Phó bí thư Huyện ủy Vân Hồ Nguyễn Duy Lương: Huyện sẽ ưu tiên 
nhất cho con em Lóng Luông, nhất là bản Tà Dê, Lũng Xá đi học Trường Phổ thông dân 
tộc nội trú để tạo nguồn cán bộ. Sẽ cụ thể hóa việc phát triển Đảng trong những quần 
chúng ưu tú nhưng có người thân vi phạm tiêu chuẩn chính trị, chủ yếu vì tội ma túy. 
Sồng A Tồng, Trưởng bản Tà Dê, bố đẻ bị án tử hình vì ma túy, nhưng Tồng là người tốt, 
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uy tín. Không bị phân biệt đối xử, những người có hiểu biết, vì cộng đồng, lại quá rõ tác 
hại ma túy như Tồng, gieo trong tôi hy vọng bình yên sẽ sớm trở lại đất này. 

Rời Lóng Luông khi nắng tắt dần trên đỉnh Pha Luông, chị Tráng Thị Mái, 33 tuổi, 
bản Tà Dê dúi vào tay anh Của, anh Chung túi chanh leo và bó cải Mông to tướng. Đầu 
năm 2018, chị vay ngân hàng 50 triệu đồng làm giàn, trồng 6.000m2 chanh leo, vụ đầu 
tiên thu 70 triệu đồng, trả hết nợ. Bí thư Chi bộ bản Tà Dê Giàng A Dê cho biết, huyện 
Vân Hồ còn hỗ trợ 6.000 cây bơ giống, trung bình mỗi hộ 30 cây để trồng trên đất ngô 1 
vụ. 10/20 hộ nghèo nhất xã được hỗ trợ 10 con bò. Với giá bán tại vườn khoảng 20.000 
đồng/kg so với 7.000 đến 8.000 đồng/kg ngô, Dự án của Tập đoàn TH xây dựng nhà máy 
chế biến nước quả đang là hy vọng. Huyện sẽ đẩy nhanh làm đường từ tỉnh lộ 102 đoạn 
Pa Cốp qua Lũng Xá, Tà Dê đến Hang Kia; đề nghị sửa chữa công trình cấp nước sinh 
hoạt cho Tà Dê, Lũng Xá. Một sân vận động cho nhân dân hai bản sẽ được xây dựng bằng 
nguồn kinh phí Bộ Công an tặng. Đón Lễ hội Hoa Đào Vân Hồ khi đã “cất được cái cùm 
ma túy”, tết năm nay sẽ là khởi đầu mới, báo hiệu bước chuyển mình nơi “vùng đất dữ”. 

10 năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ, xử lý hơn 9.100 vụ ma túy; bắt, xử lý 
hơn 13.700 đối tượng; thu giữ 746kg heroin, 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp; 202 khẩu 
súng; 16.000 viên đạn... 
 

15. Hà Hoàng. ÔNG TỈNH TRỒNG CAM CANH TRÊN ĐẤT DỐC / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/01/2019.- Số 12.- Tr.11. 
 

Gần tới Tết Nguyên đán, ông Lê Văn Tỉnh ở thôn Văn Yên (xã Mường Thải, 
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) càng tất bật với công việc hái cam Canh tại vườn bán 
cho các thương lái đi tiêu thụ trong dịp tết. Tính ra, mỗi năm ông thu lời 130 triệu 
đồng từ vườn cam Canh trồng trên đất dốc. 

Ông Lê Văn Tỉnh cho biết: “Thời gian trước tôi trồng ngô, nuôi gà nhưng liên tục 
rớt giá, gà thì bị dịch bệnh, cuộc sống vất vả lắm. Để có thu nhập trang trải cho gia đình, 
tôi đi mua hàng nông sản của bà con trong huyện bán kiếm thêm thu nhập mua nhu yếu 
phẩm cho gia đình sống qua ngày. Tình cờ thấy nhiều nhà vườn ở trong xã trồng cam 
Canh cho thu nhập cao, nên tôi quyết định chuyển sang trồng cam trên 7.000m2 đất nương 
rẫy”. 

Ông mua máy bơm hút nước từ suối cạnh nhà tưới cho toàn bộ vườn cây. Khoảng 
một thời gian ngắn, vườn cam của gia đình ông phát triển tốt và cho quả sai trĩu cành. 

Nhờ đức tính chịu khó, cần cù trong lao động sản xuất, ông Tỉnh đã trồng được 
600 gốc cam Canh, chủ yếu bán dịp tết, đem lại thu nhập cao. Đời sống kinh tế của gia 
đình ông ngày càng khấm khá, không còn phải đi thu mua nông sản ở các bản xa xôi kiếm 
thêm thu nhập nữa. 

Theo kinh nghiệm của ông Tỉnh, cam Canh là loại cây ăn quả khó tính nên người 
trồng phải chăm sóc rất tỉ mỉ, cần phải áp dụng quy trình chăm sóc nghiêm ngặt. Trước 
khi trồng phải đào hố rộng 30cm, sâu 30cm rồi bón thúc phân chuồng, phân hữu cơ. 

Khâu quan trọng nhất để cây cam Canh ra được hoa, kết trái nhiều là người trồng 
phải nắm bắt, theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết. Trước khi trời rét đậm cần xử lý diệt một 
phần rễ và khoanh gốc cam... Đảm bảo được các yếu tố trên, cam sẽ sai quả hơn và chín 
vào dịp giáp tết. 

Không chỉ giỏi về khâu chăm sóc để vườn cam Canh ngon, đẹp, đem đến cho 
khách hàng những quả cam ngọt, ưng ý nhất vào dịp Tết Nguyên đán, ông Tỉnh còn được 
biết đến là một người rất nhạy bén trong phát triển kinh tế. Nắm bắt được tâm lý cũng như 
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nhu cầu của người tiêu dùng về cam, quýt, bưởi vào dịp tết, hàng năm ông đến các nhà 
vườn ở xã Mường Thải, huyện Phù Yên đặt hàng trước để Tết Nguyên đán thu mua và 
cung cấp cho khách hàng ở dưới xuôi, từ đó thu nhập càng cao. 

Hiện 1kg cam Canh được ông Tỉnh bán tại vườn với giá dao động từ 22.000 -  
25.000 đồng. Ông Tỉnh chia sẻ: “Sau một vụ thu hoạch, quả cam Canh bán vào dịp tết, tôi 
phải cắt tỉa cành khô đi, để lại những cành khỏe mạnh để năm sau cây cho quả tiếp. Đồng 
thời tiếp tục bón thúc bằng phân hữu cơ, tạo điều kiện cho cây bù đắp lại chất dinh dưỡng 
sau một thời gian dài nuôi quả”. 

“Từ khi tôi chuyển sang trồng cam Canh đến giờ, cuộc sống kinh tế đã khấm khá, 
có của ăn của để. Hiện 1kg cam Canh, tôi bán tại vườn với giá dao động từ 22.000 - 
25.000 đồng/kg. Một năm, sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi khoảng 130 triệu đồng” - Ông 
Lê Văn Tỉnh. 

 

16. PV. TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC: CHIA SẺ KHÓ KHĂN CÙNG ĐỒNG 
BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY BẮC / PV // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 
01/2019.- Số 01.- Tr.48-49. 
 

Đã thành thường lệ, tháng 12 hàng năm là Tháng tri ân khách hàng của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, trong rất nhiều các hoạt động hướng tới khách hàng sử dụng điện, 
những hoạt động vì cộng đồng cũng được các Tổng công ty trong tập đoàn hướng đến. Từ 
ngày 14 đến 16/12/2018, Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê 
Quang Thái - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, cùng sự tham gia của Đoàn thanh niên 
Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động vì cộng đồng đến với bà con các dân tộc vùng cao 
còn gặp nhiều khó khăn ở hai tỉnh Sơn La và Yên Bái, mang đến tình cảm và những món 
quà và nhiều việc làm ý nghĩa với bà con dân tộc thiểu số. 

Đây là chương trình nằm trong nhiều chuỗi hoạt động Tri ân khách hàng của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc năm 2018, với tổng kinh phí thực hiện tại hai tỉnh là gần 700 
triệu đồng. 

Tại Sơn La, Chương trình Thắp sáng đường quê, công trình do Đoàn thanh niên 
Tổng công ty (phối hợp cùng Công ty Điện lực Sơn La, Điện lực Yên Châu thực hiện. 
Công trình Thắp sáng đường quê tại 2 xã Mường Lựm và xã Chiềng Hặc dài gần 3km với 
96 cột đèn sắt cao 6m được lắp đặt, cùng các trang thiết bị đi kèm như cáp điện, tủ điện, 
aptomat, rơ le, bóng đèn, kẹp néo... Sau gần một tháng nỗ lực thi công, công trình đã hoàn 
thành đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và sự an toàn; tạo điều kiện rất thuận lợi cho 
bà con trong việc đi lại sinh hoạt và góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các bản 
trung tâm của  xã Mường Lựm. 

Niềm vui được nhân đôi tại Mường Lựm khi Chương trình Tết ấm vùng cao với 
150 chiếc áo ấm, 40 chiếc đèn bàn Led dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
không có đủ áo ấm để đến lớp tại Trường Mầm non Hương Xuân và Trường Tiểu học 
Mường Lựm. Nhìn những đứa trẻ vùng cao với ánh mắt long lanh, rạng ngời niềm vui khi 
nhận được những chiếc áo khoác, các thành viên trong đoàn công tác không khỏi xúc 
động khi những món quà nhỏ bé đó đã phần nào xua đi cái giá lạnh của trẻ em nơi vùng 
cao. 

Phát biểu tại Mường Lựm ông Lê Quang Thái - Phó tổng giám đốc Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc cho biết, hàng năm, bên cạnh công tác đảm bảo điện, Tổng công ty 
luôn có những kế hoạch, định hướng, và có sự phối hợp với chính quyền địa phương các 
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tỉnh vùng cao để lựa chọn những nơi còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, thực hiện công tác 
an sinh xã hội đối với cộng đồng dân cư, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, đời sống 
kinh tế, giao thông còn hạn chế. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng 
như truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ công nhân viên 
ngành điện Việt Nam nói chung và EVN NPC nói riêng…  
 

17. Văn Chiến. TRƯỞNG BẢN GIỎI TRỒNG CÀ PHÊ TRÊN ĐẤT DỐC / Văn 
Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/01/2019.- Số 13.- Tr.8-9. 
 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, anh Cà Văn Toản - Trưởng 
bản Sàng (xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) sớm phải nếm trải những vất vả, 
thiếu thốn. Năm 1999, anh được bố mẹ chia cho 1ha nương cỏ dại, lau sậy um tùm để làm 
vốn riêng. Thời điểm bấy giờ ở thành phố Sơn La nói chung, xã Hua La nói riêng bắt đầu 
rộ lên phong trào trồng cà phê. Không ngại khó, ngại khổ, anh Toản cần mẫn phát nương 
trồng cà phê. Vì là cây trồng mới nên anh Toản chỉ dám đầu tư trồng hơn 1.000m2. 

Với suy nghĩ, cây có khỏe thì sau này mới cho năng suất cao và ổn định nên anh 
Toản không tiếc công sức chăm sóc, làm cỏ, bón phân, tỉa cành, tạo tán cho cây cà phê. 
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nương cà phê của anh Toản sinh trưởng, phát triển xanh tốt, 
đến năm thứ 4 đã bắt đầu cho thu hoạch. 

Trao đổi với phóng viên Nông thôn ngày nay, anh Toản cho biết: Cây cà phê dễ 
trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây. Nếu chăm sóc tốt thì năng 
suất cà phê có thể đạt hơn 30 tấn quả tươi/ha. 

“Muốn cà phê cho năng suất cao, ngoài việc bón phân cân đối, thì phải thường 
xuyên tỉa cành, tạo tán cho cà phê. Đây là một trong những công đoạn chăm sóc đặc biệt 
quan trọng, giúp cây cà phê hình thành được bộ khung tán cân đối, vừa cho nhiều quả, 
vừa chống được sâu bệnh” - anh Toản vui vẻ nói. 

Anh Toản thường sử dụng 3 loại phân để bón cho nương cà phê của gia đình, đó là 
phân chuồng, NPK và phân đạm. Cứ vào khoảng tháng 5 hàng năm, anh Toản lại lấy phân 
chuồng ủ hoai mục trộn với NPK để bón cho cà phê. Cách cho cà phê “ăn” phân của anh 
Toản cũng khá đơn giản. Đối với khu đất bằng, anh cuốc hố xung quanh gốc cà phê, tán 
tới đâu cuốc tới đó, rồi cho phân chuồng trộn lẫn với NPK xuống, sau đó lấp đất lên. 

Còn với nơi đất dốc, anh Toản chỉ cuốc hố phía trên gốc cà phê rồi bỏ phân. Sau 
khi thu hoạch quả cà phê xong, anh Toản mới bón phân lần 2. Dịp này, anh không bón 
phân chuồng mà cho cà phê “ăn” đạm, giúp cho cây cà phê nhanh chóng phục hồi sau thời 
kỳ nuôi quả. 

“Năm 2011, giá bán cà phê tươi lên đến 17.000 đồng/kg. Người trồng cà phê ở Sơn 
La nói chung, ở xã Hua La nói riêng, ai cũng phấn khởi. Năm đó, gia đình tôi lãi hơn 200 
triệu đồng. Vài năm trở lại đây, giá bán cà phê tươi ở Sơn La lên xuống thất thường, dao 
động từ 5.000 - 8.000 đồng/kg. Thu nhập của người làm cà phê cũng vì thế giảm hơn so 
với trước” - anh Toản cho hay. 
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