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01. Thanh Bình. ĐỘC ĐÁO TỤC GỘI ĐẦU ĐÓN NĂM MỚI CỦA NGƯỜI THÁI Ở 
TÂY BẮC / Thanh Bình // Đời sống và pháp luật.- Ngày 16/01/2019.- Số 10.- Tr.19. 
 

Với người Thái Trắng ở thượng nguồn sông Đà, một trong những lễ hội đặc 
biệt quan trọng của năm mới là lễ gội đầu chiều 30 tết. Phong tục độc đáo này có ý 
nghĩa xua đi những điều không tốt trong năm vừa qua và cầu mong một năm mới an 
lành, hạnh phúc. 

GỘI ĐẦU ĐỂ TỐNG TIỄN TAI ƯƠNG, NHỌC NHẰN 

Người Thái cư trú ở nhiều nơi trên đất nước ta nhưng tập trung đông nhất là ở các 
tỉnh Tây Bắc. Sơn La, Lai Châu có khoảng hơn 1 triệu người với các nhóm Thái Đen (Táy 
Đăm), Thái Trắng (Táy Đón hay Táy Khao), Thái Đỏ. Là dân tộc có tỷ lệ dân số cao nhất 
của tỉnh Lai Châu, người Thái có một kho tàng văn hóa văn nghệ phong phú, đa dạng, 
giàu bản sắc. 

Nhắc đến người Thái chúng ta không thể không nhắc tới những búi tóc cao nơi 
đỉnh đầu (người Thái gọi là tăng cẩu) là dấu hiệu chứng tỏ một cô gái Thái đã lập gia 
đình. Từ khi lập gia đình thì búi tóc đó ít khi bị xõa ra nhờ bí quyết vấn tóc và cả cái trâm 
bạc cài lên cố định tóc. Mái tóc của phụ nữ Thái thường được chăm chút cẩn thận và nuôi 
dài, rất hiếm phụ nữ Thái cắt tóc ngắn. Người Thái có quan niệm khắt khe và rất nhiều 
ràng buộc đối với mái tóc. Ngày bình thường, không phải người phụ nữ thích gội đầu lúc 
nào thì gội, nếu tự ý gội đầu là vi phạm điều tối kỵ với tổ tiên. Và một quy định ai cũng 
phải nắm rõ là vào ngày 30 tết, tất cả phụ nữ Thái đều phải tham gia lễ gội đầu với những 
quy định hết sức khắt khe và độc đáo. 

Theo các già làng kể lại, lễ gội đầu là lễ quan trọng nhất mở đầu cho các lễ hội 
trong năm của người Thái. Bước vào một năm mới, tất cả mọi người trong thôn, bản đều 
phải gội đầu nhằm rửa trôi những vất vả, bệnh tật, điều không may mắn của năm cũ, tống 
tiễn tai ương, nhọc nhằn, bệnh tật xuôi theo dòng nước (sông, suối) đi mãi không lặp lại, 
đồng thời cầu cho con người có sức khỏe, năm mới tốt lành, gặp điều hay, làm ăn phát 
đạt… 

THỨ NƯỚC GỘI ĐẦU ĐẶC BIỆT 

 Vào sáng 30 tết, mỗi gia đình người Thái sẽ mổ một con lợn, tổ chức làm cơm liên 
hoan. Sau bữa cơm tất niên trưa 30 tết, từ già, trẻ, trai, gái cả bản đều ra sông, suối để gội 
đầu. Ông chủ nhà đem theo kiếm và “Thung Xanh” (có nghĩa là túi thổ cẩm đựng bùa hộ 
mệnh và vật thiêng - theo quan niệm của người Thái là móng vuốt hổ, vuốt gấu, đoạn 
sừng tê giác, châu ngọc hoặc có thể chỉ là của hồi môn như nhẫn vàng, vòng bạc… Đàn bà 
thì mặc váy, mang theo chậu nước gạo hoặc bồ kết để gội đầu. Nước gạo dùng để gội đầu 
phải là nước gạo nếp và phải thật đặc như kiểu hòa bột vào nước. Nước đó phải để ít nhất 
2 ngày 2 đêm đến khi thành một hỗn hợp sền sệt và có mùi thum thủm thì mới được đưa 
ra để gội đầu. 

Chị Lương Thị Đương (Sơn La) cho hay: “Người dân sẽ lấy gạo của gia đình làm 
trong 1 năm. Sau khi vò gạo để nấu cơm, nước vò gạo thì đem đi ủ. Đến ngày 30 tết, chị 
em chúng tôi dùng ống tre, ống mét để đựng nước vò gạo, rồi mang ra suối để gội đầu. Ai 
không làm đúng, coi như phạm vào điều tối kỵ”. 

Cũng theo chị Đương, quả bồ kết cũng được nướng kỹ, nồng mùi thơm được giã 
nhỏ pha với nước gạo để gội lên đầu. Ngoài ra, không thể thiếu người đánh trống, đánh 
chiêng báo hiệu một mùa xuân mới đến với bản mường. 

Theo truyền thống của đồng bào Thái, mỗi bản đều có bến nước riêng và quy định 
đàn ông tắm bến trên, đàn bà tắm bến dưới. Họ từ từ cúi đầu xõa tóc xuống dòng sông, tay 
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cầm cành lá xanh nhúng xuống nước rồi đập nhẹ lên mái tóc nhiều lần cho ướt đẫm. 
Những bát nước gạo cùng với nước bồ kết được xối từ từ. Tất cả những gì không may 
mắn trong năm qua giờ đây không còn là nỗi bận lòng, sẽ trôi chảy theo dòng nước, gợi 
lên những điều tốt đẹp cho ngày mai để sẵn sàng bước vào một năm mới thật tinh khôi. 

Sau khi gội đầu xong, chị em ai cũng chọn lấy cát chỗ sạch nhất về nhà để thay bát 
hương cho năm mới. Mọi người từ bến về đến nhà bắt đầu chuẩn bị cúng giỗ tổ tiên. Đàn 
ông là người trụ cột trong gia đình mới bắt đầu được đến bàn thờ tổ tiên gọi là “nả hóng” 
để quét dọn sạch sẽ, thay bát hương, sắp xếp lại những thứ trên bàn thờ và cúng tổ tiên, 
đón năm mới tại gia đình. Chị em thì làm các món ẩm thực, bánh trái truyền thống, trang 
trí nhà cửa, chuẩn bị quần áo mới cho cả gia đình. 

Theo quan niệm của người Thái, nếu như ai chưa được gội đầu vào dịp 30 tết thì 
coi như chưa gột rửa những điều không may trong năm cũ và điều ấy sẽ theo vào năm 
mới. Bởi vậy, nghi lễ Lung Ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính nhân văn sâu 
sắc, thể hiện niềm tin của con người đối với các đấng tâm linh, cầu mong những điều tốt 
đẹp. Cũng vì lẽ đó mà nghi lễ này đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được 
người dân tộc Thái Trắng Tây Bắc coi trọng, giữ gìn đến ngày nay. 

Chị Lương Thị Ngoan (Sơn La) cho hay: “Mục đích của việc gội đầu là để những 
cái gì không suôn sẻ, không may mắn trôi hết, chỉ đón lại những điều may mắn, hạnh 
phúc. Vì thế, không ai bảo ai, mọi người đều nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình”. 

Theo những già làng người Thái Trắng, từ ngày xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn 
La, hàng chục nghìn hộ dân, trong đó chủ yếu là đồng bào Thái Trắng, ở khu vực thượng 
nguồn sông Đà thuộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phải di rời ra khỏi vùng ngập, 
đi xây dựng quê hương mới. Theo đó, đồng bào Thái Trắng thường di chuyển cả bản, theo 
cộng đồng, anh em họ hàng về các khu, điểm tái định cư mới. Điều đặc biệt là nét văn hóa 
truyền thống, phong tục tập quán này vẫn được duy trì và phát huy theo thời gian. Lễ gội 
đầu là một trong những nét văn hóa đặc sắc được người Thái nâng niu, gìn giữ.  

Từ khi di chuyển về vùng đất mới, năm nào huyện Quỳnh Nhai cũng tổ chức lễ gội 
đầu vào ngày 30 tết, hội đua thuyền vào ngày mùng 10 tết. Việc làm đó phù hợp với tâm 
tư tình cảm của người dân, được bà con hưởng ứng, trở thành nét đẹp của vùng lòng hồ 
sông Đà. 
 

02. Nguyễn Hưng. NHỮNG MÓN QUÀ ẤM TÌNH ĐỒNG BÀO NGHÈO VÙNG 
SÂU SƠN LA / Nguyễn Hưng, Mai Hương // Công an nhân dân.- Ngày 16/01/2019.- 
Số 4921.- Tr.7. 
 

Trong hai ngày 14/1 và 15/1, Đoàn Công tác xã hội từ thiện báo Công an nhân 
dân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng tiếp 
tục mang theo 200 suất quà tết đến với bà con tại bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài, huyện 
Yên Châu và xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Con đường từ thành phố Sơn La vào bản Tà Ẻn lắt léo nhiều khúc cua tay áo với 
một bên là vực sâu, một bên là núi cao. Chiếc xe đưa đoàn công tác về với bà con Tà Ẻn 
nhiều lúc như muốn chồm lên rồi lại nhanh chóng vút xuống dốc rất nguy hiểm. Dù đoạn 
đường chỉ dài chừng 80km nhưng phải mất gần 3 giờ, đoàn công tác mới đến được điểm 
trao quà cho bà con tại bản Tà Ẻn. Đón chúng tôi tại nhà văn hóa bản Tà Ẻn, nơi tập trung 
50 hộ dân đến nhận quà tết của báo Công an nhân dân và nhà tài trợ chiều 14/01, ông Vũ 
Ngọc Luân, Phó bí thư Đảng ủy xã cho biết, bản Tà Ẻn hiện có 106 hộ dân sinh sống với 
100% là người dân tộc Sinh Mun. Do điều kiện địa hình phức tạp chủ yếu là đồi núi, thu 
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nhập chính của bà con vẫn là trồng lúa, trồng ngô nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. 
Số hộ nghèo trong bản là 76 hộ. Vào mùa khô, nhiều hộ gia đình trong bản còn thiếu nước 
sạch sinh hoạt. Điện chưa phủ khắp bản, còn gần 20 hộ chưa có điện. “Trong những năm 
qua, chính quyền xã đã thí điểm trồng cây mận, cây chanh leo giúp người dân xóa đói 
giảm nghèo. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao”, ông Vũ Ngọc Luân cho biết. 
Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con Tà Ẻn, Đại tá Phạm Quang Khải cùng đại 
diện Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Yên Châu và chính quyền địa phương đã trao 
50 suất quà tết cho 50 hộ nghèo. Đón nhận món quà tết trong sự xúc động, chị Vì Thị 
Máy, 45 tuổi tâm sự: “Tôi sẽ dùng quà tết của báo Công an nhân dân và nhà tài trợ mua 
cho cháu ngoại tôi một chiếc áo len mới. Cảm ơn báo Công an nhân dân, cảm ơn nhà tài 
trợ nhiều lắm”. Ngồi bên cạnh chị Vì Thị Máy là chị Vì Thị Can. Dẫn theo đứa con gái 
nhỏ đến nhận quà tết, chị Vì Thị Can xúc động: “Được nhận quà tết của báo Công an nhân 
dân, nhà tài trợ tôi rất vui. Mong rằng các cấp ngày càng quan tâm hơn đến bà con Tà 
Ẻn”. 

Chia tay bà con nhân dân bản Tà Ẻn, đoàn công tác tiếp tục đến với bà con xã 
Mường Chanh, huyện Mai Sơn. Theo ông Hà Văn Hè, quyền Chủ tịch UBND xã Mường 
Chanh thông tin với đoàn công tác, xã hiện có 934 hộ, 4.985 nhân khẩu trong đó số hộ 
nghèo là 84 hộ. Với sự nỗ lực của các cấp, ngành địa phương, so với năm 2017, số hộ 
nghèo của xã đã giảm khoảng 3%. Thu nhập chủ yếu của người dân xã Mường Chanh là 
từ sản xuất nông nghiệp. Thời tiết khắc nghiệt thường xuyên xảy ra tình trạng sương muối 
cộng với địa hình phần lớn đồi núi khiến cho cây ăn quả khó có điều kiện phát triển. 
“Cách đây gần chục năm, bà con trong xã đã bắt đầu thử nghiệm trồng cây cà phê để tăng 
thu nhập. Hiện nay, đất trồng cà phê tại Mường Chanh là khoảng 200ha. Đến nhận quà 
của báo, chị Hoàng Thị Tiệt, bản Cang Mường chia sẻ: “Gia đình tôi có 4 nhân khẩu gồm 
tôi và 3 đứa con nhỏ. Thu nhập của cả gia đình chỉ trông vào mấy trăm mét vuông trồng 
lúa và trồng cà phê. Tuy nhiên, gần 200m2 trồng cà phê chỉ cho thu khoảng 4 triệu 
đồng/năm. Cuộc sống của 4 mẹ con gặp rất nhiều khó khăn. Cảm ơn quà tết của báo Công 
an nhân dân, nhà tài trợ giúp tôi có thêm động lực để vượt khó”. 

Phát biểu tại buổi trao quà với bà con bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài và xã Mường 
Chanh, Đại tá Phạm Quang Khải, Phó tổng biên tập báo Công an nhân dân, trưởng đoàn 
công tác cho biết, hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về, các đoàn công tác xã hội từ thiện 
của báo Công an nhân dân và nhà tài trợ lại đến với đồng bào nghèo trên khắp mọi miền 
của Tổ quốc. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đoàn công tác rất vui 
mừng được trở về với bà con, được tìm hiểu và biết về cuộc sống còn nhiều khó khăn của 
bà con ở tỉnh vùng cao biên giới Sơn La. “Chúng tôi xin chia sẻ với những vất vả, khó 
khăn của bà con. “Của cho không bằng cách cho”, những món quà tết của báo Công an 
nhân dân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng tuy 
không thật lớn nhưng là tình cảm của lực lượng công an nhân dân nói chung, của những 
người làm báo nói riêng. Kính chúc bà con đón một cái tết nồng ấm, mạnh khỏe đồng thời 
tiếp tục góp sức mình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ mảnh đất 
nơi phên dậu của Tổ quốc”, Đại tá Phạm Quang Khải gửi gắm. 
 

03. Trà Thượng. SƠN LA: TRAO MÁI ẤM CHO NÔNG DÂN NGHÈO / Trà Thượng 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/01/2019.- Số 15.- Tr.8-9. 
 

Chi hội Doanh nghiệp thành phố Sơn La vừa phối hợp với Hội Nông dân thành 
phố tổ chức trao nhà “Mái ấm Hội Nông dân” cho gia đình hội viên nông dân Quàng Thị 
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Oanh, thuộc diện hộ nghèo ở bản Nà Ngùa, phường Chiềng An. Ngôi nhà có tổng trị giá 
56 triệu đồng, diện tích 40m2, đáp ứng tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng). 
Trong số tiền xây dựng, Chi hội Doanh nghiệp thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng mua vật 
liệu, còn lại do gia đình, họ hàng chị Oanh đóng góp. Việc hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, 
góp phần thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn của Chi hội Doanh 
nghiệp thành phố... 
 

04. Thanh Hà. NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: LÀM GIÀU TỪ 
NÔNG NGHIỆP SẠCH / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 17/01/2019.- Số 11.- 
Tr.7. 
 

Không chỉ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; người cao tuổi huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La còn phát huy lợi thế đất 
đai, khí hậu thiên nhiên ưu đãi, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, trồng hoa, 
trái cây, rau củ sạch, chăn nuôi theo hướng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cung 
cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu... 

Hội người cao tuổi cơ sở tuyên truyền hội viên bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển mạnh diện 
tích trồng cây lương thực trên đất dốc và cải tạo vườn tạp kém hiệu quả sang trồng cây ăn 
quả có giá trị kinh tế cao như bơ, nhãn, cam, bưởi, mận, hồng, đào..., bước đầu đem lại 
hiệu quả thiết thực. Nhiều gia đình gắn kết chặt chẽ giữa ngành nghề nông nghiệp với phát 
triển các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giao lưu thưởng thức văn hóa, ẩm 
thực mang đậm nét văn hóa bản địa, tạo sự hấp dẫn riêng của vùng cao nguyên Mộc Châu 
thơ mộng. Từ đó, mở ra một hướng đi mới, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. Với doanh thu bình quân 1ha cây ăn quả đạt 
300 đến 800 triệu đồng, người cao tuổi không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn làm giàu 
cho xã hội, giúp đỡ, tạo việc làm cho nhiều người khác, tích cực tham gia các hoạt động 
từ thiện. 

Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thức ăn phong phú, phong trào chăn nuôi bò sữa 
của người cao tuổi thị trấn Nông trường Mộc Châu phát triển nhanh. Đã có 26 trang trại 
bò sữa do người cao tuổi làm chủ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi; bò ăn 
no, uống đủ, ở sạch nên nhanh lớn, năng suất sữa cao, có con thu 40 - 50 lít sữa/ngày. 
Hằng năm, mỗi gia đình thu nhập 500 triệu đến hàng tỷ đồng từ chăn nuôi bò sữa. Gia 
đình bà Phạm Thị Lịch nuôi 127 con bò, bê, bán ra trên 300 tấn sữa, thu 1,7 tỷ đồng/năm, 
tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Năm 2012, trang trại của bà Nguyễn Thị Chi, 
71 tuổi mới chỉ có 59 con bò thu 159 tấn sữa; năm 2017 tăng lên 105 con với 286 tấn sữa, 
doanh thu 850 triệu đồng. Cũng tại thị trấn Nông trường, chỉ thu từ cây ăn quả và giống 
rau các loại, những hội viên Phạm Thị Nghiêm, Nguyễn Thị Hoàn, Trần Ngọc Khương 
cũng có từ 200 đến 850 triệu đồng/năm. 

Trang trại tổng hợp của ông Vì Văn Phiết ở xã Chiềng Hắc rộng trên 5ha vừa trồng 
trên 5.000 cây mơ, xoài, vải, nhãn vừa chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá; tạo việc làm 
thường xuyên cho 4 lao động và 15 lao động vào những kỳ thu hoạch cao điểm, mức 
lương 4,5 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Nắm chắc kỹ thuật, ông còn chiết ghép tạo giống 
mới lạ cung cấp cho thị trường, hỗ trợ cây con giống cho bà con xóm giềng cùng tăng thu 
nhập. Từ nguồn thu 500 triệu đồng/năm, ông trích hàng chục triệu đồng hỗ trợ xây dựng 
nhà văn hóa, đường vào thôn bản. 
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Ông Hà Văn Chụng ở xã Tân Lập chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện 
tích vườn rừng, thu nhập hằng năm 450 triệu đồng; sẵn sàng hướng dẫn kinh nghiệm làm 
ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các gia đình trong bản cùng vươn lên thoát nghèo 
và làm giàu chính đáng. 

Người cao tuổi các xã vùng lòng hồ sông Đà với phong trào nuôi cá lồng tại vùng 
bán ngập. Giai đoạn 2012 - 2017, mới chỉ có 12 gia đình người cao tuổi nuôi cá lồng thì 
đến nay đã có 117 lồng, cuộc sống người cao tuổi và gia đình cải thiện đáng kể. Các ông 
Hà Văn Thu, Bàn Văn Sênh, Đặng Văn Kim, Bàn Văn Thưởng (xã Quy Hướng); Mùi 
Đăng Khoa, Mùi Thị Siện (xã Tân Hợp) trồng cây ăn quả lâu năm kết hợp làm dịch vụ thu 
mua nông sản, nuôi cá lồng... mỗi năm trừ chi phí còn lãi hàng trăm triệu đồng. 

Ở những xã vùng cao biên giới, người cao tuổi cùng con cháu trồng cây mận hậu, 
hồng giòn, chanh leo kết hợp phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm cho thu nhập cao, 
ổn định. Ông Nguyễn Văn Mão ở xã Chiềng Sơn vừa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc hợp 
tác xã gồm 20 hộ trồng chanh leo vừa làm chủ trang trại gia đình với 400 cây hồng giòn, 
300 vịt đẻ và hàng trăm mét vuông ao cá. Kinh tế khá giả, ông và gia đình tích cực đóng 
góp tiền của làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng ở địa phương. Các 
ông bà Phạm Văn Bình (xã Chiềng Sơn); Lường Văn Hiếm (xã Lóng Sập); Hà Văn Buôn, 
Dừ Láo Lứ, Lò Văn Chia, Lò Văn Bánh, Hà Thị Văn (xã Chiềng Khừa) thu nhập từ trồng 
trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ, mỗi năm thu 150 đến 200 triệu đồng. 

Không cam chịu đói nghèo, không thua kém con cháu về làm kinh tế, số hộ người 
cao tuổi giàu trên cao nguyên Mộc Châu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm; hội viên có điều 
kiện góp công góp của ủng hộ phong trào người cao tuổi, xây dựng tổ chức hội vững 
mạnh, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. 
 

05. Quốc Định. TRỒNG 40HA TÁO SƠN TRA, GIÀNG A CHINH KHẤM KHÁ / 
Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/01/2019.- Số 15.- Tr.8-9. 
 

Nhờ được Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức, anh Giàng A Chinh, dân tộc Mông, 
ở bản Nậm Lộng (xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã vượt khó, vươn lên 
làm giàu trên chính mảnh đất mà bao thế hệ người Mông bị cái đói, cái nghèo đeo 
bám. 

THOÁT NGHÈO NHỜ QUỸ HỘI 

Đến thăm gia đình anh Giàng A Chinh những ngày đầu xuân, chúng tôi ai nấy đều 
thán phục trước nghị lực vượt khó phi thường của chàng trai Mông nơi miền sơn cước, 
bốn mùa sương phủ này. Căn nhà gỗ của anh Chinh nằm lọt thỏm giữa rừng táo sơn tra 
rộng hơn 40ha, ngút tầm nhìn. Theo anh Chinh trong số diện tích này, có gần 10ha năm 
nào cũng cho thu hoạch vài chục tấn quả. Mỗi năm anh thu về hàng trăm triệu đồng tiền 
bán táo. 

Anh Chinh nói: “Có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của bản 
thân, còn có sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể. Trước đây, từ ngày hai vợ chồng lấy 
nhau hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, vợ chồng phải “nay đây, mai đó” để làm thuê, làm 
mướn cho có đồng ra đồng vào lo sinh hoạt gia đình”. 

Trước đây đất quanh bản Nậm Lộng rộng mênh mông nhưng nhiều nơi phải bỏ 
hoang, cỏ dại um tùm, thấy vậy anh Chinh buồn lắm. Muốn lên đồi trồng cây, chăn nuôi 
nhưng khổ cái là không có vốn đầu tư mua giống. Trong lúc khó khăn đó, năm 2012, anh 
nằm trong danh sách được Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Bắc Yên cho vay 50 triệu đồng để 
đầu tư sản xuất. 
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Có vốn, anh tính ngay đến việc mua bò sinh sản về nuôi gây giống, còn dư bao 
nhiêu anh đầu tư ươm cây giống táo sơn tra. Cách làm của anh khiến bà con người Mông 
bản Nậm Lộng ai nấy đều thấy lạ, người khen có, người chê cũng nhiều. Bởi xưa nay ở 
cái bản Nậm Lộng này chưa thấy có ai biết làm giàu. 

QUYẾT TÂM BÁM ĐẤT, BÁM BẢN 

Có vốn, anh Chinh không chút chần chừ, đầu tư mua luôn bò giống và ươm cây. 
Cả tháng trời gia đình anh cần mẫn trên đồi để khai khẩn phát dọn cỏ dại trồng cây. Bao 
nhiêu đất người Mông bỏ hoang anh đều trồng hết táo. Còn những đồi lau sợi, lắm cỏ dại 
anh rào lại để chăn thả bò ăn cỏ. Vì thế, mà bây giờ khắp các triền đồi xung quanh nhà 
anh Chinh đều phủ kín rừng táo sơn tra, xanh mướt, ngút tầm nhìn. 

Khi đã có vốn, anh tiếp tục đầu tư đào ao thả cá, nuôi gà, vịt phục vụ sinh hoạt gia 
đình. Cứ đến mùa táo chín cả nhà ai nấy đều tất bật lên rừng hái, chở táo mang ra chợ, bán 
cho các lái buôn. Từ ngày thấy anh Chinh trồng táo “ăn nên làm ra”, bà con người Mông 
bản Nậm Lộng, nhiều người học theo, cũng trồng táo, cũng chăn nuôi. Nhờ thế mà người 
Mông ở bản Nậm Lộng có cuộc sống khá lên, không còn ai nghĩ đến chuyện “du canh, du 
cư” nay đây mai đó, cùng quyết tâm bám đất, bám bản, chăm chỉ làm ăn. 

Táo trong bản ngày một nhiều lên, anh Chinh tích vốn mua luôn một chiếc ôtô tải 
để mua và chở táo cho bà con dân bản, đem bán cho các thương lái dưới xuôi, vừa lợi cho 
gia đình, vừa giúp bà con bán được táo. Nhờ chăm chỉ làm ăn, kinh tế gia đình anh Chinh 
ngày càng  khấm khá, giàu lên.  

“May mắn có Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức kịp thời, giúp cho gia đình có điều 
kiện phát triển kinh tế, thoát được nghèo và có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay…” - 
Anh Giàng A Chinh. 
 

06. Quốc Định. KHỞI SẮC NÔNG THÔN MỚI Ở PHIÊNG KHOÀI / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/01/2019.- Số 16.- Tr.14. 
 

Phiêng Khoài là xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Yên Châu (Sơn 
La). Sau gần chục năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay 
“bộ mặt” xã đang đổi thay từng ngày. Đó là kết quả của sự đoàn kết trong Đảng bộ, 
chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.  

PHÂN RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC 

Trao đổi với phóng viên Nông thôn ngày nay, ông Đặng Văn Cương - Chủ tịch 
UBND xã, cho biết: Phiêng Khoài là xã có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. 
Xã có 29 bản và 5 dân tộc: Thái, Mông, Mường, Sinh Mun và dân tộc Kinh. Địa bàn xã 
rộng, chủ yếu đồi núi cao và dốc, dân cư sống rải rác, trình độ dân trí không đồng đều, 
kinh tế chủ yếu sản xuất thuần nông, canh tác nương rẫy là chính. Vì vậy, ngay từ khi 
triển khai xây dựng nông thôn mới, xã xác định đây là một chương trình lớn, cần phải kiên 
trì thực hiện lâu dài. Quan trọng nhất là làm sao nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân. Khó khăn chồng chất nhưng xã cũng có những thuận lợi nhất định, đó là 
có Quốc lộ 6C chạy qua địa bàn. 

Căn cứ vào thực tế địa phương, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo xây 
dựng nông thôn mới, ban hành nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
thực hiện các tiêu chí phù hợp với điều kiện từng bản. 

Theo đó, xã đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới rộng rãi trên 
địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia. Đồng thời, thành lập, củng cố, 
kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công rõ người, rõ việc cho từng 
thành viên bám sát cơ sở. 
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Quá trình thực hiện các tiêu chí, xã đã lồng ghép với các chương trình, dự án hỗ trợ 
của Nhà nước cùng với sự đóng góp từ phía người dân. Bên cạnh huy động sức dân tham 
gia đóng góp xây dựng một số công trình hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất, 
chính quyền xã còn đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Sau 9 
năm triển khai chương trình, nhiều công trình đã được xây dựng, hoàn thành và đưa vào 
sử dụng, nhiều tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương... được kiên cố, góp 
phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. 

NÂNG THU NHẬP NHỜ HƯỚNG ĐI ĐÚNG 

Để giúp người dân nâng cao thu nhập, Đảng bộ, chính quyền xã đã vận động nhân 
dân thay đổi tập quán canh tác, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tiềm 
năng thế mạnh từng địa phương và mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để 
nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với 
thị trường tiêu thụ. 

Cùng với đó, xã đã lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí 
hậu, đất đai vào sản xuất thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả, như trồng mận, 
nhãn, xoài, bưởi, chanh leo... thay thế cho cây ngô, cây sắn. Duy trì phát triển các loại cây 
trồng truyền thống như cây chè và một số cây ăn quả, kết hợp với đẩy mạnh phát triển 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

Đến nay, xã có 1.950ha cây ăn quả, 236ha cây chè... Trong đó, hình thành được 
nhiều mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc như: Xoài, nhãn, mận, chanh leo... khuyến 
khích phát triển kinh tế tập thể thành lập các hợp tác xã. Hiện, xã có 4 hợp tác xã nông 
nghiệp chế biến chè và sản xuất hoa quả sạch, an toàn. 

Bên cạnh đó, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng 
tổng số đàn gia súc của xã lên 10.700 con và trên 55.480 con gia cầm. Góp phần nâng thu 
nhập bình quân đầu người 16 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 46,8%. 

Khi thu nhập nâng lên, người dân có thêm điều kiện tham gia đóng góp xây dựng 
nông thôn mới, tạo thành phong trào lan tỏa rộng khắp. Người góp sức, góp tiền của xây 
dựng kết cấu hạ tầng như: Đường giao thông, thủy lợi, trường, trạm, nhà văn hóa… 

 

07. Hà Hoàng. VẮT MẬT ONG NGOẠI BÁN KIẾM HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG 
/ Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/01/2019.- Số 17.- Tr.9. 
 

Tết âm lịch năm 2019 ngày càng tới gần, cũng là lúc ông Nguyễn Hữu Sinh 
(sống ở tiểu khu 30/4, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) vắt mật đàn 
ong ngoại. Người dân địa phương thường gọi là “vắt mật con nọc độc” bán tết, mỗi 
năm ông đút túi 200 triệu đồng. 

CHĂM ONG NHƯ CHĂM TRẺ NHỎ 

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) càng 
rộn ràng, tấp nập dòng người qua lại mua ong mật ngoại của lão nông cần mẫn như đàn 
ong thợ. Từ 1 hộ gia đình khó khăn, thiếu thốn, nay ông Nguyễn Hữu Sinh đã trở nên giàu 
có nhờ phát triển nghề nuôi ong mật. Nhờ vậy, cuộc sống thường ngày cũng như cái tết 
đang cận kề của gia đình ông trở nên ấm áp, bình an và đủ đầy hơn trước.  

Chia sẻ với phóng viên Nông thôn ngày nay, ông Sinh cho biết: “Tôi nuôi ong mật 
vì đây là công việc mang lại nhiều lợi ích, đầu ra cho sản phẩm mật cao và ổn định. Nuôi 
ong ngoài thu được nguồn mật sạch còn giúp cây cối trong vườn gia đình thụ phấn tốt, 
đơm hoa, kết trái hơn. Nuôi ong, công sức và thời gian chỉ bằng nửa làm rẫy và ít hao phí 
sức lực nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo, chăm bẵm ong như trẻ nhỏ”. 
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Con ong thường mắc phải bệnh tiêu chảy... nếu không kịp thời phát hiện để trị thì 
dễ lây lan dẫn đến mất luôn cả đàn. Nhưng muốn phát hiện bệnh nhanh thì người nuôi 
phải có cả kinh nghiệm và trang bị kỹ thuật thật tốt. Dùng thuốc không đúng mức, sẽ làm 
lây lan bệnh dẫn đến mất cả đàn ong. Chỉ có sự kiên trì học hỏi thì mỗi người mới đúc rút 
được kinh nghiệm cho bản thân. 

Theo kinh nghiệm của ông Sinh, nuôi ong cần chọn địa điểm có không gian rộng 
rãi, trong sạch. Không bị ảnh hưởng bởi khói, bụi, hóa chất độc hại của các nguồn gây ô 
nhiễm, khu chứa nước thải, cống rãnh, nhà vệ sinh công cộng và trại chăn nuôi gia súc, 
gia cầm. Tránh đặt ong gần các cơ sở chế biến đường thủ công, các máy chế biến đường, 
bánh kẹo, nước ngọt. 

Địa điểm nuôi ong cần đặt tại khu vực có nhiều nguồn cung cấp mật, phấn hoa, 
tránh các khu vực mà nguồn cung cấp phấn hoa có nguy cơ ô nhiễm hóa chất. Thùng ong 
phải đặt nơi cao ráo, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh. Nếu bảo đảm các yếu tố trên mật ong 
sẽ có chất lượng tốt và thu được nhiều mật bán tết. 

DỄ MÀ KHÓ 

Cũng theo ông Sinh, nuôi ong mật giống như kiểu du mục, nay đây mai đó. Lúc 
đến mùa nhãn, mùa xoài, vải... ông phải tìm các địa điểm có hoa nở nhiều để mang tất cả 
đàn về đó, thậm chí ông còn phải sang các tỉnh, thành khác để đưa đàn ong đi hút phấn 
hoa. Khi đến mùa đông thì nuôi dưỡng chúng bằng đường với sirô, nước tăng lực đựng 
vào khay nhựa đặt trong thùng, lúc nào ong đói chúng sẽ bay xuống ăn, như vậy sẽ đảm 
bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho đàn ong. 

“Nghề nuôi ong dễ mà khó. Dễ với những người ham thích, chịu học hỏi và muốn 
gắn bó lâu dài với nghề, nhưng lại khó với những ai thích ăn xổi, không chịu đầu tư kỹ 
thuật. Tôi có nhiều năm trong nghề nuôi ong nên ít nhiều cũng hiểu được tập tính của đàn 
ong, biết đâu là mật tốt chất lượng, đâu là mật kém chất lượng. Hiện, tôi nuôi 210 đàn ong 
mật ngoại, mỗi khi tết đến nhiều khách hàng ở trong tỉnh đều đến tận nhà tôi mua hoặc gọi 
điện đặt hàng làm quà biếu, làm thuốc chữa bệnh... Ngoài ra, tôi còn bán mật cho các 
thương lái và đại lý ở miền Trung. Vì thế mà giá cả luôn đạt được mức cao và ổn định, 
mỗi năm tôi có lãi khoảng 200 triệu đồng” - ông Nguyễn Hữu Sinh nói.  
 

08. Mai Viết Nhân. HIỆU QUẢ CỦA KẾ HOẠCH 892 / Mai Viết Nhân // An ninh 
biên giới.- Ngày 20/01/2019.- Số 3.- Tr.14. 

 

Thực hiện Kế hoạch 892/KH-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về 
nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy có vũ trang tại 2 huyện Vân Hồ và 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Học viện Biên phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp 
đưa học viên đi dã ngoại nắm bắt tình hình thực tế địa bàn, kết hợp thực hiện các 
biện pháp công tác biên phòng. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với 
Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng về hiệu quả triển 
khai, thực hiện kế hoạch này. 

-  Thực hiện Kế hoạch 892/KH-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nhiệm 
vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy có vũ trang qua biên giới huyện Mộc Châu và 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Học viện Biên phòng đã tổ chức quán triệt và thực hiện như 
thế nào, thưa Thiếu tướng? 

- Bám sát nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy tại huyện Mộc Châu và 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Ban Giám đốc 
Học viện Biên phòng đã quán triệt nghiêm túc nội dung kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn 
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bị, cử cán bộ đi khảo sát tình hình địa bàn, tiến hành thực hiện nhiệm vụ kết hợp với công 
tác vận động quần chúng, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần 
cho đồng bào ở vùng cao Sơn La. 

Cụ thể, để thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ tháng 4/2018, 
Học viện Biên phòng đã hành quân về biên giới tỉnh Sơn La, phối hợp với Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Đồn Biên phòng Tân Xuân triển khai đồng bộ các biện pháp 
công tác biên phòng, tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tại khu vực 
biên giới hai địa bàn này thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các loại tội phạm 
và các thế lực thù địch. 

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Học viện Biên phòng đã tập trung 
vào những nội dung nào, thưa Thiếu tướng? 

- Với phương châm “ba bám, bốn cùng” kết hợp với những nội dung đã được tập 
huấn, sau 9 đợt hành quân dã ngoại, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Biên phòng đã 
nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác vận động quần chúng đã có sự 
đổi mới, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đạt được hiệu quả thiết thực, để lại ấn tượng 
tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới. 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng sau các đợt hành quân dã ngoại, các tổ công 
tác đã tổ chức 137 buổi với 1.372 lượt cán bộ, học viên phối hợp với các đơn vị tham gia 
tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; cắt tóc miễn phí 
cho 682 lượt các cháu học sinh, cấp thuốc và điều trị cho hàng trăm lượt người có công 
với cách mạng và nhân dân, làm mới và sửa chữa hơn 30km đường liên thôn, liên xã. Cán 
bộ, học viên đã đẩy mạnh phong trào “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, giúp đỡ địa phương xây dựng các công trình dân sinh, cải tạo hệ thống điện, đường, 
trường, trạm... 

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia hành quân dã ngoại đã chủ động hỗ trợ kinh phí 
giúp nhân dân biên giới tăng gia sản xuất, mua vật liệu xây dựng giúp dân làm đường bê 
tông dẫn vào bản. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí mua thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn hằng 
ngày cho các cháu tại các điểm trường khó khăn. Ngoài ra, cán bộ, giảng viên, học viên 
Học viện Biên phòng cũng làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng 
thoát hiểm và kỹ năng tự vệ khi gặp nạn cho học sinh tại các điểm trường. Nhân dịp kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, các tổ công tác đã giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng 
thời chúc mừng địa phương và nhân dân trên địa bàn, qua đó đã thắt chặt hơn tình đoàn 
kết quân dân nơi biên giới. 

- Được biết, Học viện Biên phòng đã tổ chức gần một ngàn lượt cán bộ, giảng 
viên, học viên tham gia thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Sơn La. 
Vậy, Thiếu tướng có thể cho biết, điểm mới trong công tác hành quân dã ngoại vận động 
quần chúng của Học viện Biên phòng là gì? 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng đã xác định nhiệm vụ hành quân 
dã ngoại thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao là một nội dung quan trọng trong chương trình 
đào tạo của Học viện. Từ đó, xác định trách nhiệm cho mọi cán bộ, giảng viên, học viên 
trong quá trình công tác, với phương châm “lý luận gắn với thực tiễn”, Đảng ủy, Ban 
Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của trên sao cho phù hợp với 
từng đối tượng, đơn vị và địa bàn dã ngoại. 
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Các tổ công tác tại hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La thường xuyên 
phối hợp với hai đồn biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt 
công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận trong 
nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản 
động, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và quân đội. Giải quyết hài 
hòa các mối quan hệ khi đến và rời khỏi địa bàn, giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của 
“anh Bộ đội Cụ Hồ”, người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân biên giới. 

- Thiếu tướng có thể cho biết thêm về kinh nghiệm và kết quả đạt được sau các đợt 
hành quân dã ngoại của Học viện Biên phòng tại hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La? 

- Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ trên giao, Học viện Biên phòng cũng 
xác định, đợt hành quân dã ngoại lần này là dịp để học viện đối chiếu, khẳng định lại mối 
quan hệ giữa lý luận với thực tiễn, nhà trường gắn liền với biên giới. Sau mỗi lượt hành 
quân dã ngoại, Học viện tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về những hạn chế và tồn tại, 
những điểm mới trong công tác bảo vệ biên giới để cập nhật vào hệ thống giáo trình, tài 
liệu và phương pháp giảng dạy của giảng viên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo 
dục - đào tạo. 

Với tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, 
tại Hội nghị sơ kết Kế hoạch 892 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên 
phòng đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen. Nhưng có lẽ, phần thưởng 
lớn nhất là tình yêu thương, sự thấu hiểu của đồng bào các dân tộc thiểu số hai huyện Vân 
Hồ và Mộc Châu, tỉnh Sơn La dành cho cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Biên phòng 
trong những ngày “ba bám, bốn cùng”... 
 - Xin cảm ơn Thiếu tướng! 
 

09. Xuân Hưng. THÔNG TIN MỚI VỀ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở SƠN LA / 
Xuân Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 21/01/2019.- Số 07.- Tr.1, 4. 
 

Liên quan đến những sai phạm trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La đang 
được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh này tập trung điều tra làm rõ, mới đây, qua 
trao đổi với phóng viên báo Bảo vệ pháp luật, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
Sơn La cho biết: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh này đã có quyết định gia hạn điều tra 
vụ án lần thứ nhất, sau khi xem xét văn bản đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra 
(PA09) Công an tỉnh. 

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La căn cứ Quyết định khởi tố vụ án 
hình sự số 06 ngày 26/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra đối với vụ án: Trần Xuân Yến 
cùng đồng phạm (06 bị can), bị khởi tố về tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 
hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Xét thấy văn bản đề nghị gia hạn 
thời hạn điều tra lần thứ nhất đối với vụ án hình sự của Cơ quan An ninh điều tra (PA09) 
Công an tỉnh là có căn cứ và cần thiết cho việc điều tra vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh đã quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất, với thời gian 4 
tháng. 

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La cho biết 
thêm: Ngay từ khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh đã xác định đây là 
vụ án phức tạp, có nhiều nội dung cần phải có thời gian để tiếp tục xác minh làm rõ, nên 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã quyết định gia hạn điều tra cho vụ án này. 
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Theo nguồn tin riêng của báo Bảo vệ pháp luật, bước đầu, cơ quan điều tra và Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã xác định họ tên, địa chỉ, số báo danh của một số thí sinh 
“bị” sửa điểm nằm trong nhóm được điểm cao... 

Trước đó, căn cứ từ thông tin trao đổi với tổ công tác của Ban chỉ đạo thi trung học 
phổ thông quốc gia năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số dấu hiệu sai phạm trong 
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra 
Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Trần Xuân Yến, Phó giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên Phòng 
Khảo thí và Quản lý chất lượng; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ 
thông Tô Hiệu; Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 
công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. 

Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can: Nguyễn Thị 
Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh; ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với: 
Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn 
Huynh; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trần Xuân Yến, Cầm Thị Bun Sọn. Các 
quyết định nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã được Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. 

Qua đấu tranh, cơ quan tố tụng đã xác định các đối tượng: Trần Xuân Yến, Nguyễn 
Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh có hành vi sửa bài thi 
trắc nghiệm và nâng điểm bài thi tự luận cho nhiều thí sinh trong kỳ thi này. Theo đó, 
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Trần Xuân Yến được 
phân công là Ủy viên Ban chỉ đạo, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Tổ trưởng tổ xử lý bài thi 
trắc nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi trắc nghiệm của tổ xử lý bài thi trắc 
nghiệm. 

Quá trình chỉ đạo thực hiện xử lý bài thi trắc nghiệm, Trần Xuân Yến đã không lập 
biên bản giao nhận bài thi trắc nghiệm từ ban thư ký cho tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, do 
đó không có biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các túi đựng bài thi khi nhận từ 
ban thư ký. Khi thực hiện quét bài thi xảy ra lỗi (thiếu bài thi, bài thi của thí sinh bị cắt do 
khi cắt túi đựng bài thi cắt phải) nhưng không lập biên bản ghi nhận theo quy định. Sau 
khi quét lô bài thi không tiến hành niêm phong ngay lô bài thi đã quét theo đúng quy định; 
Đồng ý cho Nguyễn Thị Hồng Nga và tổ xử lý bài thi trắc nghiệm sửa bài thi theo hướng 
nâng điểm cho thí sinh rồi tiến hành quét lại lô bài thi để lấy kết quả báo cáo Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và Chủ tịch Hội đồng thi. 

Là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, Nguyễn Thị Hồng Nga được Trần Xuân 
Yến phân công cùng với Đặng Hữu Thủy phụ trách việc quét bài thi của các thí sinh. Sau 
khi Cầm Thị Bun Sọn cắt túi đựng bài thi phân lô giao cho Nga và Thủy quét bài thi; 
trong quá trình thực hiện xử lý bài thi trắc nghiệm, Nga và tổ xử lý bài thi có tiến hành sửa 
chữa, thay đổi kết quả đáp án bài thi của 44 thí sinh.  

Đối với bị can Đặng Hữu Thủy, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 
2018 tại tỉnh Sơn La, Đặng Hữu Thủy được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn 
La có quyết định phân công là thành viên của tổ xử lý bài thi trắc nghiệm. Thủy được 
phân công nhiệm vụ quét phiếu trả lời trắc nghiệm và hỗ trợ Nga dò (sửa lỗi) bài thi. Thủy 
đã tham gia cùng với Nga, Sọn sửa bài thi trắc nghiệm cho nhiều thí sinh bằng cách rút 
các bài thi trắc nghiệm của các thí sinh rồi sửa đáp án, trong đó có 4 thí sinh do Thủy trực 
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tiếp nhận giúp (đã xác định được họ tên, địa chỉ, số báo danh của 4 thí sinh này và đều 
nằm trong nhóm được điểm cao). 

Ở vai trò thành viên của tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, Cầm Thị Bun Sọn được Trần 
Xuân Yến giao nhiệm vụ cắt túi bài thi, phân lô để giao cho Nga và Thủy quét bài thi trắc 
nghiệm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Sọn đã cùng với Nga, Thủy, 
Huynh sửa bài thi cho nhiều thí sinh để được điểm cao, trong đó có một thí sinh do Sọn 
trực tiếp nhận giúp (đã xác định được họ tên, địa chỉ, số báo danh của thí sinh này). 

Cũng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Lò Văn 
Huynh là người được phân công nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như: Phó chủ tịch Hội 
đồng thi, Trưởng ban in sao đề thi, Phó trưởng ban chấm thi phụ trách chấm thi môn thi tự 
luận. Huynh đã trực tiếp tham gia cùng Nga, Thủy, Sọn sửa bài thi cho các thí sinh, trực 
tiếp nhận giúp sửa bài thi nâng điểm cho 4 thí sinh (đã xác định rõ họ tên, địa chỉ, số báo 
danh của 4 thí sinh này). 

Hiện vụ án vẫn đang được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Cơ 
quan An ninh điều tra Công an tỉnh, khẩn trương tiếp tục điều tra để sớm truy tố các bị 
can ra trước tòa án để xét xử. 
 

10. Quốc Tuấn. CẢNH BÁO NGUY CƠ TẬN DIỆT ĐÀO RỪNG / Quốc Tuấn // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 21/01/2019.- Số 18.- Tr.2-3. 
 

Đã nhiều năm nay, mỗi dịp chuẩn bị đến Tết Nguyên đán, khắp vùng Tây Bắc 
đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân chở những cành đào đủ kích cỡ khắp các 
ngả từ vùng cao xuôi xuống các thành phố, thị trấn để bán. Cũng bởi thú chơi đào 
rừng, muốn sở hữu những cành đào có dáng độc lạ, nên những vựa đào rừng tại một 
số tỉnh của Tây Bắc đang có nguy cơ bị tận diệt... 

ĐUA NHAU CHẶT ĐÀO ĐEM BÁN 

Còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết cổ truyền của dân tộc, cái lạnh đặc trưng nơi 
vùng cao Co Mạ (huyện Thuận Châu, Sơn La) cắt da cắt thịt. Khắp vùng được phủ kín 
những làn sương mù trắng bạc. Lạnh là vậy nhưng cảnh hàng đoàn xe máy của những 
người chuyên đi buôn đào rừng ngược xuôi khiến cho không khí lạnh nơi đây như nóng 
lên. 

Hơn 1 tuần nay, anh Lường Văn Dinh, xã Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, Sơn 
La) cũng rong ruổi khắp các bản vùng cao của Co Mạ để tìm mua những cành đào rừng 
mang xuống thành phố bán lại cho người qua đường hay các xe tải dưới xuôi lên thu 
mua... 

Vừa xuýt xoa trong cái lạnh kèm mưa phùn, anh Lường Văn Dinh, bảo: “Với tốc 
độ chặt đào bán tết như hiện nay, mỗi năm có hàng nghìn gốc đào, cành đào bị mất đi. 
Như tôi, mỗi năm mua đi bán lại cũng gần 60 cành đào được chặt từ các bản vùng cao ở 
Co Mạ, Long Hẹ, É Tòng (Thuận Châu). Có năm, đào bán không hết đành vứt lại. Là 
người buôn đào gần 5 năm nay, biết việc làm của mình và mọi người là đang hủy hoại dần 
diện tích đào rừng. Thực lòng khi chứng kiến cảnh những gốc đào, cành đào cổ thụ bị 
người dân dùng dao, máy cưa cắt đem bán tết, chúng tôi cũng xót lắm. Nhưng biết làm thế 
nào được vì cuộc sống mưu sinh. Nếu mình không thu mua thì cũng có người khác, nên 
cũng đành phải làm thôi. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh bà con ngậm ngùi chặt hạ bán 
những cây đào cổ thụ đã gắn bó với họ hàng cả quãng đời để lấy về mấy trăm ngàn...”. 

Trong câu chuyện với những người chuyên nghề buôn đào rừng từ các bản vùng 
cao được biết: Tết đến chính là dịp họ hái ra tiền nhờ những cây đào rừng. Bởi đây là thời 
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điểm họ có thể kiếm một khoản tiền kha khá để lo cho cái tết được chu đáo hơn. Anh Lò 
Đông Hoàng, người buôn đào, xã Chiềng Đen (thành phố Sơn La), nói: “Trước đây, nhu 
cầu dùng đào không như bây giờ nên đào ở rừng hoặc tại các bản vùng cao nở hoa kín cả 
vùng, rồi sau đó ra quả. Thậm chí, đào chín rụng đầy gốc, trâu bò còn không thèm ăn. Ấy 
vậy mà mấy năm nay, do nhu cầu sử dụng đào rừng trong dịp tết nhiều nên người đi buôn 
đào cũng nhiều hơn. Và cũng bởi là công việc thời vụ hái ra tiền nên tôi cũng theo đuổi 
nghề này 6 năm nay rồi. Thực tế cho thấy, với những cây đào càng to, thế đẹp và cổ thụ 
thì giá càng cao. Cũng bởi tiêu thụ nhiều nên mấy năm gần đây phải đi thật xa mới thu 
mua được, vì ở gần đã được người dân chặt hạ đem bán hết rồi. Kiếm được cành đào cổ 
thụ thời điểm hiện tại là vấn đề khó rồi. Vì chỉ thấy chặt đem bán chứ có mấy ai trồng đào 
để bán đâu, chủ yếu là chặt hạ những cây đào có từ trước”. 

Những ngày này, dọc 2 bên đường thuộc các tuyến quốc lộ chạy qua tỉnh Điện 
Biên, Sơn La, Hòa Bình... đâu đâu cũng thấy những cành đào do những cánh buôn đào 
chở về từ các bản vùng cao được dựng bên đường để bán. Thậm chí, có những cành đào 
còn non hay chưa có nụ cũng bị chặt đem bán. Đáng lo ngại hơn khi các tay buôn đào 
dưới xuôi còn dùng cả những chiếc xe tải cỡ lớn thu mua những cành đào để mang về 
xuôi bán. Các gốc đào tại đây tùy thuộc vào thế, độ tuổi và nhiều nụ hay không mà có 
những mức giá khác nhau. 

NỖI ĐAU ĐÀO RỪNG 

Già bản Và Sếnh Súa, bản Co Mạ (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La), tâm sự: 
“Những cây đào cổ thụ ở trong vùng có từ khi chúng tôi còn bé. Đào này không biết có 
nguồn gốc từ đâu nên người dân chúng tội gọi là đào rừng. Cứ mỗi dịp tết đến, xuân về 
những cây đào rừng quanh nhà bung nở hoa, phủ sắc khắp các bản, đẹp lắm... Mấy năm 
nay, vì thú chơi đào rừng của người dân miền xuôi nên số lượng đào rừng hiện nay đã gần 
như biến mất”. 

Đúng như nỗi lòng của già bản Và Sếnh Súa, một thực tế ai cũng phải thừa nhận 
khi mỗi năm tết đến là đào rừng “nườm nượp” kéo nhau về xuôi phục vụ nhu cầu người 
dân mỗi dịp Tết Nguyên đán. Và kết quả sau đó là những vựa đào trước đây giờ trở nên 
xơ xác. Chả thế, không ít người từng lên với Tây Bắc và hôm nay trở lại cũng phải thốt 
lên những lời lo lắng cho số phận những vựa đào nơi đây. 

Ông Mùa A Chu, bản Háng Đồng C (xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Sơn La), cho 
biết: “Mấy cái tết gần đây, người dưới vùng thấp lên trên này săn tìm mua đào rất nhiều. 
Như nhà tôi còn lại mấy gốc đào cũng có người hỏi mua cả cây nhưng tôi không bán. Vì 
những gốc đào này gắn bó với chúng tôi lâu rồi. Chúng tôi không có thói quen chặt đào 
trang trí tết, chỉ để ra hoa lấy quả ăn. Tôi cũng đã bàn với mấy con trai sẽ ươm đào để 
trồng, bù đắp lại những diện tích đào đã bị chặt đem bán. Vùng cao ngày tết mà thiếu sắc 
đào thì buồn lắm”. 

Với tình trạng khai thác đào rừng một cách ồ ạt mà không có bù đắp như hiện nay 
thì câu chuyện mà nhiều người lo lắng về nguy cơ đào rừng bị tận diệt chỉ còn là thời 
gian. Bởi hiện nay, việc quản lý, bảo vệ những diện tích đào rừng này lại phụ thuộc vào 
các chủ đào là những người dân vùng cao, những người mà cuộc sống còn đó vô vàn 
những khó khăn, thu nhập và nhận thức còn hạn chế... Đào rừng hiện không nằm trong 
danh sách các cây cần bảo tồn nên việc ngăn chặn nguy cơ tận diệt đào rừng ở các địa 
phương nếu có thì cũng chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà thôi. Đây cũng chính là 
bài toán chưa lời giải khi năm hết tết đến đào rừng vẫn tiếp tục bị chặt hạ ồ ạt đem bán. 
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“Có cung mới có cầu, cuộc sống của người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, vất 
vả chỉ biết trồng cây ngô, cây sắn. Khi bà con biết một gốc đào đẹp nếu bán được, một 
ngày có thể thu được số tiền bằng họ làm cả năm trời, nên khi người vùng thấp hỏi mua, 
họ sẵn sàng chặt bán cả cây, thậm chí còn đào cả gốc đem bán. Giờ muốn nhìn thấy đào 
rừng bung nở như trước cũng không còn nhiều nữa rồi. Cứ thế này thì vùng cao chúng tôi 
sẽ không còn đào cổ thụ ngày xưa nữa...” - Già bản Và Sếnh Súa. 
 

11. Hà Hoàng. NUÔI BÒ BÁN TẾT, CÓ XE SANG, NHÀ LẦU / Hà Hoàng // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 22/01/2019.- Số 19.- Tr.9. 
 

Trang trại bò của bà Phan Thị Khánh ở bản Yên Hưng (xã Tô Múa, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La) nuôi hàng chục con bò giống địa phương để bán tết. Bình quân 
mỗi năm bà thu lãi 150 triệu đồng. Nhờ đó mà gia đình bà đã có của ăn của để, sắm 
được xe sang, xây nhà to đẹp… 

“KHỞI NGHIỆP” TỪ 11 CON BÒ 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, bà Phan Thị Khánh cho 
hay: “Trong thời gian trồng chè trên nương rẫy, tôi thấy có nhiều cỏ dại mọc xanh mướt 
trên các triền đồi, ruộng đồng của bà con người Thái sau mỗi vụ lúa vứt rơm rạ rất hoang 
phí. Tôi nghĩ, nếu bỏ vốn sang nuôi bò nhốt chuồng có thể tạo nguồn thu nhập kinh tế lớn. 
Sau đó, tôi cùng chồng sang mấy bản người Thái lân cận mua 11 con bò giống về nuôi. 
Gần 2 năm sau, gia đình tôi đã có tổng số 22 con bò, con nào con nấy béo ú”. 

Theo kinh nghiệm của bà Khánh, một trong những yếu tố quyết định đến thành 
công của nghề chăn nuôi bò thịt hiện nay là lựa chọn giống bò. Vì giống bò quyết định tới 
năng xuất, chất lượng thịt và giá thành sau này. Ngoài ra, người mua giống cần lưu ý một 
vài điểm như: Chọn những con có thể chất khỏe mạnh, ngoại hình cân đối, lông óng mượt 
da mềm, đầu cổ linh hoạt, mặt ngắn trán rộng mắt sáng, mõm bẹ, bộ răng còn tốt; lưng 
dài, thẳng, ngực sâu, rộng bụng tròn gọn, mông nở, đuôi dài, gốc đuôi to; chân thẳng, 
bước đi vững chãi, chắc chắn... 

“Chuồng trại chăn nuôi bò thịt phải đảm bảo các yếu tố đông ấm, hè mát, nền 
chuồng không trơn trượt, diện tích từ 5 - 6m2/con, để thuận tiện cho việc quản lý, chăm 
sóc và nuôi dưỡng. Chuồng có thể xây 1 dãy hoặc 2 dãy tùy theo diện tích của người nuôi. 
Có thể tận dụng các vật liệu sẵn có như gỗ, tre, lá cọ… để làm chuồng nhằm hạ giá thành” 
- bà Khánh chia sẻ thêm. 

Để bảo đảm đủ thức ăn cho đàn bò, bà Khánh trồng thêm cỏ voi và ngô trên 
4.000m2 đất nương rẫy, làm thức ăn cho đàn bò. Bên cạnh đó, bà còn mua thêm rơm rạ 
của các hộ trong bản sau mỗi vụ thu hoạch lúa, tích vào kho dự trữ cho đàn bò ăn dần vào 
mùa đông. 

KHÔNG SỢ THUA LỖ 

Bà Khánh cho biết: “Lúc đầu chuyển sang nuôi bò nhốt chuồng, tôi chưa có nhiều 
kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn trong chăm sóc. Tôi sợ nhất là đàn bò bị dịch 
bệnh sẽ đánh mất số tiền lớn mua bò giống. Tôi bèn đi học hỏi kinh nghiệm và cách chăm 
sóc, tiêm phòng bệnh với người quen làm thú y xã. Tôi cho đàn bò ăn 3 bữa và dọn dẹp, 
vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, để tránh bốc mùi hôi thối và nguy cơ xảy ra dịch bệch. Vì vậy 
mà đàn bò của gia đình tôi phát triển rất tốt và ít dịch bệnh”. 

Khi đàn bò trưởng thành, bà Khánh thường bán dần cho các thương lái và những 
người dân trong xã, trong huyện có nhu cầu mua làm thực phẩm trong dịp tết, chứ không 
nuôi dàn trải với số lượng lớn trong chuồng. Bà Khánh chia sẻ làm như vậy, để đảm bảo 
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đầy đủ thời gian chăm sóc và nguồn thức ăn vỗ béo cho đàn bò và tính đến hiệu quả kinh 
tế. 

Hiện tại, trong trang trại bà Khánh có 30 con bò giống địa phương được nuôi theo 
kiểu nhốt chuồng, nên đàn bò của gia đình bà phát triển rất khỏe mạnh và béo. Trung bình 
1 con bò trưởng thành, bà bán ra thị trường trong dịp tết với giá hơn 13 triệu đồng. 

“Giá cả thịt bò thương phẩm trên thị trường hiện nay luôn đạt ở mức cao, không 
hay tụt giá như các vật nuôi khác nên tôi không sợ thua lỗ. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi 
có lãi khoảng 150 triệu đồng từ việc nuôi bò và bán phân chuồng. Tôi dự  tính thời gian 
tới sẽ nuôi thêm vài chục con lợn mán để bán trong dịp tết. Bởi vào tết nhiều khách hàng 
muốn mua về làm lợn quay hoặc quà biếu, nên có thể bán được với giá cao” - bà Khánh 
khẳng định. 
 

12. PV. 6.600 HỘ DÂN TỈNH SƠN LA ĐƯỢC CẤP ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA 
TRƯỚC TẾT / PV // An ninh Thủ đô.- Ngày 22/01/2019.- Số 5509.- Tr.2. 
 

Sáng 21/1, tại bản Chim Hạ, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên (Sơn La), Công ty Điện 
lực Sơn La phối hợp chính quyền địa phương tổ chức đóng điện mở đầu cho đợt cấp điện 
lưới quốc gia phục vụ bà con nhân dân trước dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Đây 
là gói thầu thứ hai ở huyện Bắc Yên nằm trong dự án cấp điện cho đồng bào các dân tộc 4 
huyện: Thuận Châu, Mường La, Phù Yên, Bắc Yên của tỉnh Sơn La, nâng tỷ lệ số hộ dân 
được sử dụng điện trên toàn tỉnh đạt 94%. 
 

Cũng xem: 
13. PV. SƠN LA: 6.600 HỘ DÂN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐIỆN LƯỚI QUỐC GIA 
TRƯỚC TẾT / PV // Người cao tuổi.- Ngày 23/01/2019.- Số 14.- Tr.3. 
 

14. Tuệ Linh. KHÁ GIẢ TỪ NGÀY NUÔI GÀ SAO LỚN NHANH, ĐẺ KHỎE / Tuệ 
Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/01/2019.- Số 19.- Tr.11. 
 

Từ nuôi con gà sao - giống gà kêu ra rả cả ngày, mỗi con đẻ hơn trăm quả 
trứng, lão nông Lường Văn Đón (sinh năm 1958, dân tộc Thái ở bản Cuông Mường, 
xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã có cuộc sống khá giả. 

Khi chúng tôi đến thăm, ông Đón đang cho đàn gà sao ăn. Nhìn đàn gà của ông rất 
giống với loài chim trĩ ở trên rừng, hỏi chuyện mới biết đó là loài gà sao, giống gà còn 
khá lạ lẫm với đồng bào người Thái ở Tông Lạnh. 

Rót nước mời chúng tôi, ông Đón kể về mối lương duyên đưa ông đến với loài gà 
sao này: “Tôi có đứa cháu lấy chồng dưới Thái Bình. Thấy loài gà này đẻ đến hàng trăm 
quả trứng, sức đề kháng cao nên nó gửi cho bố nó và tôi vài cặp để nuôi thử. Từ đó đến 
nay, ngày nào tôi cũng làm bạn với chúng nó”. 

Ông Đón cho biết: Năm 2016, lo sợ gà sao không hợp với khí hậu nên ông lấy 20 
con mái và 4 con trống được khoảng 1 tuần tuổi về nuôi thử. Nào ngờ, càng nuôi chúng 
càng phát triển, 4 tháng sau, mỗi con nặng trung bình từ 1,6 - 2kg. Nuôi được 6 tháng tuổi, 
con mái bắt đầu đẻ trứng. Mỗi năm, loài gà này bắt đầu đẻ từ cuối tháng 3 đến hết tháng 
10 dương lịch. Chúng đẻ liền tù tì không biết nghỉ, trung bình cứ một con mái đẻ từ 150 - 
180 quả trứng mỗi năm. 

“Trong thời kỳ đẻ trứng, gà sao ăn rất nhiều thóc, cả đàn gà này của nhà tôi, mùa 
đẻ trứng chúng phải ăn gần 4 tấn thóc” - ông Đón tiết lộ. 
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 Do số lượng gà sao còn ít nên số trứng đẻ được, ông Đón không bán mà đem cho 
gà ta và đưa vào máy ấp để làm con giống. Đến nay, đàn gà sao của ông Đón đã tăng lên 
hơn 300 con. “Tôi chưa thấy loài gà nào lại đẻ nhiều trứng và có sức đề kháng tốt như loại 
gà sao này. Từ lúc nuôi đến nay tôi chưa thấy con nào bị dịch hay chết cả. Ban đầu nghe 
đứa cháu nói tôi còn bảo: “Mày nói phét ít thôi. Từ nhỏ đến già tao chưa nghe loại gà nào 
như loài gà mày kể cả...”, bây giờ tôi đã tin lời đứa cháu nói là sự thật” - ông Đón cười. 

Theo ông Đón, mặc dù loài gà này có sức đề kháng tốt và đẻ nhiều nhưng chúng 
cũng có nhược điểm. Khả năng ấp trứng của loài gà này khá vụng, chúng thường đẻ hết 
trứng mới bắt đầu ấp, thời gian ấp trứng 28 ngày mới nở. Nếu không để ý, quan sát kỹ đến 
từng quả trứng, trứng sẽ nhanh bị hỏng, bị ung. Cách tốt nhất là dùng máy ấp trứng và 
dùng gà ta ấp trứng gà sao. 

So với các loài vật nuôi khác, nuôi gà sao rất đơn giản, chúng chỉ ăn ngô, thóc, cây 
rau, lá chuối; sức đề kháng cao, không phải tốn một đồng chi phí nào để mua thuốc thang 
nên rất phù hợp với túi tiền của người nông dân ở vùng cao. Ông Đón cho hay, hiện một 
số hộ nông dân ở bản của ông cũng bắt đầu chuyển hướng sang nuôi loài gà này. Với giá 
bán 7.000 - 10.000 đồng/trứng; 120.000 - 150.000 đồng/kg thịt, năm 2018, từ việc bán 
trứng và bán thịt, ông thu gần 100 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thức ăn, ông còn lãi 50 
triệu đồng. 

“Gà sao cho hiệu quả kinh tế cao, chi phí đầu tư thấp, trong tương lai tôi sẽ tiếp tục 
tăng đàn lên. Tôi nghĩ muốn làm giàu ở cái đất này chỉ có nuôi con này là phù hợp nhất” - 
ông Đón tin tưởng.  

Trước đây, ông Đón chỉ biết trồng cây ngô, cây sắn nên thu nhập rất thấp, chỉ đủ 
để trang trải bữa ăn hàng ngày cho gia đình. Sau khi chuyển hướng sang nuôi gà sao, 
cuộc sống của gia đình ông đã sung túc hơn nhiều, hết phải lo bữa nay, nghĩ bữa mai… 
 

15. Nguyễn Minh. TÌNH QUÂN DÂN MIỀN SƠN CƯỚC / Nguyễn Minh // Tiền 
phong.- Ngày 23/01/2019.- Số 23.- Tr.7. 
 

Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, trong giá rét miền sơn cước, tình quân dân 
và nghĩa đồng bào được những người lính biên phòng trên tuyến biên giới Sơn La 
thực hiện bằng những việc làm rất thiết thực. 

RỘN RÀNG TẾT BIÊN CƯƠNG 

Trước thềm xuân mới, tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 
Sơn La và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương 
trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các xã biên 
giới, đặc biệt là các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Các hoạt động chính trong chương trình, gồm: Thi gói bánh chưng, kéo co, thi đấu 
bóng chuyền hơi và giao lưu văn nghệ. Chương trình đã dành tặng 57 suất quà (mỗi suất 
trị giá 400 nghìn đồng) cho 57 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của 16 bản và 2 
cụm dân cư thuộc xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp. Cũng trong dịp này, 50 em học sinh 
nghèo vượt khó trên địa bàn đã được Hội Liên hiệp phụ nữ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh tặng các phần quà đón tết ý nghĩa. 

Theo bà Mùi Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La, chương trình 
có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo được sự đồng thuận sâu rộng. Bà Hiền mong muốn thời 
gian tới, các địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp lựa chọn nội dung, hình thức hỗ trợ phù 
hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, huy động các nguồn lực để sẻ chia những khó 
khăn đối với các hội viên phụ nữ ở các xã biên giới. 
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Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, chương trình “Xuân biên giới - Tết yêu 
thương” cũng vừa diễn ra cách đây ít ngày, với sự chung tay của những người lính biên 
phòng và các tổ chức đoàn thể địa phương. Trong chương trình, các đơn vị phối hợp tổ 
chức nhiều hoạt động như tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 
quốc gia; ký cam kết thực hiện phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử 
dụng ma túy) cho 45 cán bộ đoàn trong toàn huyện và 200 đoàn viên thanh niên 3 xã biên 
giới ở huyện Mộc Châu; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kết hợp với tặng quần áo ấm cho 
100 học sinh nghèo vượt khó, 150kg gạo cho 2 trường học; thăm hỏi một số gia đình 
chính sách, người có uy tín (già làng, trưởng bản) trong đồng bào các dân tộc tại xã biên 
giới nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Mông... 

Trung tá Đoàn Ngọc Báu, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La 
cho biết, các hoạt động trên đều nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Xuân Biên 
phòng ấm lòng dân bản” năm 2019 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tổ chức, 
với điểm nhấn là các hoạt động sẽ diễn ra vào ngày 26/01 tới đây tại xã Lóng Phiêng, 
huyện Yên Châu. 

MỘT TỶ ĐỒNG TẶNG QUÀ TẾT CÁC HỘ NGHÈO 

Từ nhiều năm qua, cái đói, cái nghèo luôn đeo đẳng đồng bào ở xã biên giới Lóng 
Phiêng thuộc huyện Yên Châu. Cả xã có tới 618 hộ nghèo và cận nghèo trên tổng số 1.362 
hộ, có 4 bản chưa được đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt. Do đó, mỗi dịp cận tết, 
những gia đình khó khăn ở đây luôn cần tới sự sẻ chia của cộng đồng. 

Quản lý địa bàn hai xã biên giới Chiềng Tương và Lóng Phiêng, Đồn Biên phòng 
Chiềng Tương như một địa chỉ thân quen của bà con nơi đây, bởi các thế hệ cán bộ, chiến 
sỹ của đồn luôn dành cho họ những sự quan tâm, chăm lo hết lòng. Không chỉ hướng dẫn 
bà con phát triển kinh tế bằng cách thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cứu giúp nhân dân 
mỗi đợt lũ quét hằng năm, các anh còn chung tay vun đắp thế hệ tương lai trên vùng đất 
khó nhọc này. Ngay tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú và Trung học cơ sở Chiềng 
Tương, đồn cắt cử hẳn một cán bộ “cắm chốt” lâu dài, phối hợp với nhà trường duy trì an 
ninh trật tự, không để kẻ xấu trà trộn vào lôi kéo, dụ dỗ học sinh và trực tiếp đảm bảo 
cuộc sống sinh hoạt cho các em. Hiện đồn đang hỗ trợ 3 em học sinh có hoàn cảnh rất khó 
khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
phát động từ nhiều năm qua.   

“Để góp phần giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới có cái tết đầm ấm, 
đầy đủ hơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đồn biên phòng 
trong toàn tỉnh chăm lo cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn, mỗi hộ được tặng một suất 
quà chủ yếu là gạo và thịt để ăn tết trị giá 500 ngàn đồng. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La sẽ tặng quà cho các hộ nghèo trị giá khoảng 1 tỷ 
đồng”, Trung tá Đoàn Ngọc Báu nói. 

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại xã Lóng Phiêng, huyện 
Yên Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La chủ trì tổ chức sẽ trao tặng hơn 500 
suất quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn gồm gạo, thịt, bánh chưng, nhu 
yếu phẩm; tặng 1.200 bộ quần áo ấm, giày tất, tặng 10 xe đạp; trao học bổng cho học 
sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; khám chữa bệnh, cấp 
phát thuốc và cắt tóc miễn phí cho người dân; tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn 
hóa, văn nghệ… với kinh phí trên 700 triệu đồng. 
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16. Quốc Định. “NGƯỜI BẠN THÂN” CỦA BÀ CON VÙNG CAO TÂY BẮC / 
Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/01/2019.- Số 20.- Tr.1, 6. 
 

Đó là đánh giá của bạn đọc Hoàng Thị Iểm (bản Hởi, xã Chiềng Mung, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La) gửi đến báo Nông thôn ngày nay nhân dịp báo chuẩn bị kỷ 
niệm 35 năm ngày xuất bản số đầu tiên. 

Tôi thấy, là tờ báo của nông dân, những năm qua, báo Nông thôn ngày nay luôn 
truyền tải kịp thời những thông tin hay, bổ ích, thiết thực về lao động sản xuất trên khắp 
mọi miền. Báo đã đưa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương nông dân làm kinh 
tế giỏi, người tốt, việc tốt... đến với đông đảo bạn đọc, giúp thêm kiến thức phát triển kinh 
tế, làm giàu. Nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa như 
chúng tôi, những kiến thức đó rất quý. 

Có thể nói, những năm qua, báo Nông thôn ngày nay/ Điện tử Dân Việt đã trở 
thành là một trong những tờ báo quen thuộc đối với nhân dân các dân tộc Tây Bắc, không 
chỉ người dân sống ở các trung tâm thành phố, thị trấn, mà còn đến với độc giả (là bà con 
dân tộc thiểu số) ở vùng sâu, vùng xa, biên giới... 

Tôi thực sự rất thích các bài báo viết về sản xuất nông nghiệp của báo Nông thôn 
ngày nay, Dân Việt, Trang trại Việt... Ở đó có rất nhiều mô hình hay, điển hình, gương 
nông dân làm kinh tế giỏi, người tốt, việc tốt, cách làm ăn mới của người dân trên khắp 
các vùng miền đều có hết ở trong báo, mà mình cũng có thể áp dụng ngay tại gia đình 
được. Nhiều kiến thức rất thực tế, hướng dẫn người dân cách trồng trọt, chăn nuôi, bỏ 
cách làm cũ, thay cách làm mới hiệu quả hơn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để 
nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho gia đình. 

Từ kiến thức học được qua báo Nông thôn ngày nay, nhiều bà con nông dân vùng 
cao Tây Bắc chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế 
cao, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống, giảm nghèo và làm giàu. 

Cùng với tờ Nông thôn ngày nay, tôi còn thích đọc ấn phẩm Trang trại Việt. Bởi 
đây là một trong những ấn phẩm thông tin nhiều về nông nghiệp nông thôn, cách làm ăn, 
phát triển kinh tế của bà con nông dân trên khắp các vùng miền. Đặc biệt, trên Trang trại 
Việt còn mở thêm chuyên mục “Nông dân Sơn La thi đua yêu nước”, đã và đang mang 
đến cho bạn đọc những thông tin về thành quả trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Sơn La 
cũng như những cách hay, mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giúp nhau thoát 
nghèo, làm giàu chính đáng... 

Thực sự, nhiều mô hình hay, gương nông dân làm kinh tế giỏi được đăng trên các 
ấn phẩm báo Nông thôn ngày nay, đã và đang giúp rất nhiều bà con đồng bào các dân tộc 
thiểu số học theo, áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều gia đình đã mạnh 
dạn thay đổi tập quán sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập, vươn lên 
thoát nghèo và làm giàu. 

Tôi mong báo Nông thôn ngày nay luôn phát triển, tiếp tục cung cấp nhiều hơn nữa 
các thông tin nông nghiệp hữu ích cho bà con các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc nói riêng và 
cả nước nói chung.  

“Được đọc báo, người dân chúng tôi càng thêm nhiều hiểu biết về cuộc sống ở các 
vùng miền. Ở đó nhiều cái hay, cái mới cần phải học hỏi, nhất là cách làm ăn, phát triển 
kinh tế trong gia đình. Ngoài ra, người dân có thêm kiến thức về xây dựng gia đình, chấp 
hành pháp luật giữ gìn tình làng nghĩa xóm” - Bạn đọc Hoàng Thị Iểm. 
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17. Hà Hoàng. TRỒNG CAM VINH Ở SƠN LA, ÔNG YÊN SỐNG “KHỎE” / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/01/2019.- Số 21.- Tr.11. 
 

Vào vườn cam Vinh của gia đình ông Phạm Văn Yên ở thôn Văn Yên (xã 
Mường Thải, huyện Phù Yên, Sơn La) những ngày cận tết âm lịch, 600 gốc cam sai 
trĩu quả, vàng óng cả một triền đồi. Vườn cam rộng 1ha này mỗi năm cho ông thu 
nhập khoảng 300 triệu đồng 

Từ lâu xã Mường Thải (Phù Yên) được biết đến là vùng đất nổi tiếng với những 
trái cam bọng nước, thơm ngon được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Vào dịp giáp Tết 
Nguyên đán, nhiều nhà vườn tất bật hái cam bán ra thị trường, nhờ đó mà giá cả cũng cao 
và ổn định hơn so với các sản phẩm bán tết khác. 

Ông Yên chia sẻ về cơ duyên đến với nghề trồng cam: “Tôi thấy bà con ở xã 
Mường Thải trồng cam Vinh bán dịp tết cho năng suất và thu nhập cao, nên tôi quyết định 
chuyển đổi 1ha đất nương trồng ngô sang trồng cam Vinh phát triển kinh tế gia đình”. 

Ông mua 600 cây giống ở huyện Văn Giang (Hưng Yên) mang về trồng tại nương. 
Để bảo đảm nước tưới cho vườn cây, ông đầu tư vốn khoan giếng, mua máy bơm lắp đặt 
hệ thống ống dẫn nước khắp vườn... Ông bảo, từ lúc chuyển sang trồng cam, thu nhập 
kinh tế của gia đình ông cao hẳn lên so với trồng ngô, sắn và chăn nuôi gia súc. 

Theo kinh nghiệm của ông Yên, cam Vinh là loại cây ăn quả khó tính nên người 
trồng phải chăm sóc rất khoa học, cần áp dụng quy trình 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 ra được hoa, kết trái nhiều là người trồng phải nắm bắt, theo dõi chặt dự 
báo thời tiết. Trước khi trời có 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. 

Ngoài ra, ông Yên còn dùng phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng; đem ngô ngâm 
trong bể gần 8 tháng, sau đó lấy nước bón cho cây cam tại vườn. Thời điểm cam ra hoa, 
ông tiến hành phun thuốc sinh học để cây không bị sâu bệnh và tỷ lệ đậu quả cao hơn. 
Nhờ cách chăm sóc bài bản như vậy, mà 1ha vườn cam Vinh của gia đình ông luôn phát 
triển tốt và cho quả đầy cành. 

Ồng Yên cho hay: Sau một vụ thu hoạch quả, tôi tiến hành cắt tỉa cành khô đi, để 
lại những cành khỏe mạnh để năm tiếp theo cây cho quả sai hơn. Sau đó, tôi tiếp tục bón 
phân thúc phân đạm, phân hữu cơ, tạo điều kiện cho cây bù đắp lại chất dinh dưỡng sau 
chuỗi ngày nuôi quả. 

“Từ thời điểm gia đình tôi chuyển sang trồng cam đến giờ, thu nhập của gia đình 
cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, sắn, chăn nuôi trước đó. Hiện tại, tôi bán cam Vinh tại 
vườn với giá 27.000 đồng/kg, tết năm nào cũng có thương lái trong tỉnh Sơn La, từ Hà 
Nội, Yên Bái... đánh xe tải vào vườn thu mua với giá cao. Một năm sau khi trừ chi phí 
chăm sóc, tôi thu lãi khoảng 300 triệu đồng” - ông Yên cho biết. 
 

18. Mùi Len. TRỞ LẠI ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ PA LAY / Mùi Len // Nông nghiệp 
Việt Nam.- Ngày 24/01/2019.- Số 18.- Tr.15. 
 

Vào một ngày cuối năm, chúng tôi trở lại bản Pa Lay, xã Nà Mường, huyện 
Mộc Châu (Sơn La), nơi có điểm tái định cư xen ghép. Mặc dù cuộc sống mới còn 
nhiều khó khăn, nhưng bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng 
quê hương mới. 
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Về Pa Lay lần này, trong những ngày giáp tết Kỷ Hợi, chúng tôi cảm nhận không 
khí vui tươi, phấn khởi tràn ngập khắp mọi nhà, bởi sức sống đang vươn lên nơi điểm tái 
định cư mới. Đi trên con đường bê tông sạch sẽ, hai bên đường là những ngôi nhà xây 
dựng kiên cố, điểm trường mầm non; nhà sàn truyền thống được cải tiến nâng cấp khang 
trang; xa xa là dãy núi cao điệp trùng tôn thêm vẻ đẹp làng quê mới. 

Được bà con giới thiệu và chỉ dẫn, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Hà Văn Áo, Bí 
thư chi bộ, cũng thật tình cờ và rất may gặp được cả ông Hà Văn Chung, trưởng bản đang 
trao đổi công việc. Sau chén trà mời khách, ông Chung cho biết, bản Pa Lay sở tại bà con 
sinh sống từ bao đời nay, có 96 hộ, đất rộng người thưa. 

Năm 2017 được Nhà nước chọn nơi này làm điểm tái định cư cho 35 hộ dân ở các 
xã Tân Phong, Nam Phong và Bắc Phong của huyện Phù Yên chuyển đến. Hiện cả bản cũ 
và mới có 131 hộ, 565 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. 

Những ngày đầu mới đến, bà con còn lạ nước, lạ cái gặp không ít khó khăn. Song 
được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, nhân dân trong xã và bà con bản 
sở tại giúp đỡ tận tình, đóng góp công sức sửa sang dựng lại nhà cửa, đồng thời được Nhà 
nước đầu tư các công trình phúc lợi như đường, điện lưới quốc gia, hệ thống nước sạch, 
nhà lớp học mầm non đều xây dựng kiên cố, khang trang; cùng với đó là các chính sách, 
dự án hỗ trợ về cơ sở vật chất nên sinh hoạt dần đi vào ổn định. 

Tháng 12/2017 chuyển đến nơi ở mới và tính đến thời điểm này, tròn một năm bà 
con tập trung vào việc kiến thiết cơ sở vật chất nhà ở, tranh thủ ngày mùa tăng gia ruộng 
nương, tận dụng diện tích đất đai đã được quy hoạch cho các hộ gieo trồng hoa màu trên 
nương như ngô, lúa, sắn, chuối và phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế, từ 200 đến 300 
cây/hộ. 

Điểm nổi bật là tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống sinh 
hoạt và phát triển sản xuất bằng hình thức đổi công. Được bà con địa phương truyền đạt 
kinh nghiệm làm ăn, cán bộ khuyến nông hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, 
những hộ mới chuyển đến đã tích cực thâm canh cây trồng, vật nuôi theo hướng kinh tế 
hàng hóa. 

Với bản tính cần cù chịu khó, kết quả vụ thu hoạch lúa nương đầu tiên thu về bình 
quân mỗi hộ từ 20 - 25 bao thóc, tương đương 1 - 1,5 tấn thóc đã giải quyết một phần 
quan trọng về lương thực…  

Qua trao đổi, ông Hà Văn Áo, Bí thư Chi bộ cho biết: Trong những năm qua, chi 
bộ đã lãnh đạo thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an 
ninh, quốc phòng. Trong đó, coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất 
hàng hóa, thâm canh cây trồng; chuyển đổi đất bạc màu sang trồng rừng, trồng cây ăn quả 
giá trị kinh tế cao, kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, và một số ngành nghề 
khác. 

Song song với phát triển kinh tế, chi bộ, ban quản lý bản tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo các mặt đời sống xã hội; các tổ chức chính trị xã hội được củng cố, kiện toàn và hoạt 
động nề nếp. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với “Xây dựng nông thôn mới”. 

Thực hiện tốt các hương ước, quy ước của bản, nếp sống văn minh, thực hành tiết 
kiệm trong chi tiêu; làm tốt công tác phòng chống ma túy, an ninh trật tự ổn định; đẩy 
mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vận động 100% trẻ em trong độ tuổi 
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đến trường; thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu 75% hộ đạt gia 
đình văn hóa. 

Chia tay điểm tái định cư Pa Lay, chúng tôi ai cũng vui mừng, phấn khởi lây với 
bà con. Song cũng đồng cảm với những băn khoăn, trăn trở của bà con mong muốn Nhà 
nước đầu tư xây dựng tiếp nhà văn hóa, tuyến đường vào nghĩa địa, tường bao 2 đầu hồi 
điểm trường mầm non và chi trả tiền công cho cán bộ ban quản lý bản tham gia đo đạc, 
kiểm đếm từ ngày đầu dự án quy hoạch điểm tái định cư, để bà con yên tâm, phấn khởi ổn 
định cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương mới. 
 

19. Nguyễn Cường. ĐỘC ĐÁO CHỢ PHIÊN VÙNG CAO NGÀY TẾT / Nguyễn 
Cường // Gia đình và xã hội.- Ngày 24/01/2019.- Số 11.- Tr.15. 
 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đang đến gần. Tại Sơn La, các phiên chợ 
họp những ngày này diễn ra nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua. 

Một trong những chợ phiên có nhiều người tìm đến ở huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn 
La) là chợ phiên Huổi Cuổi. Chợ bày bán nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm, sản phẩm 
may mặc và các mặt hàng mang đậm những nét văn hóa rất riêng của đồng bào dân tộc 
Thái. 

Chợ phiên Huổi Cuổi mỗi tháng họp 6 phiên. Đây là chợ phiên nằm gần ngay 
trung tâm huyện Quỳnh Nhai nên người dân các xã lân cận thường đến đây để mua bán, 
trao đổi hàng hóa. Khi trời mới tờ mờ sáng, những người bán hàng đã đến chợ, bày biện 
hàng hóa. Còn những người đi chợ cũng đến từ rất sớm để tìm mua thực phẩm tươi ngon. 
Phiên chợ vùng cao những ngày giáp tết họp từ sáng sớm cho đến khoảng 9 giờ. Đi chợ 
phiên cuối năm, mỗi người sẽ cảm nhận được nhiều giá trị văn hóa đặc sắc vẫn được duy 
trì. Những ngày cận tết, chợ phiên thường đông người, náo nhiệt hơn song chợ vẫn bày 
bán chủ yếu các mặt hàng truyền thống, do người dân địa phương sản xuất như: Váy cóm, 
khăn piêu, măng, cơm lam... 

Đến chợ phiên những ngày này sẽ thấy khung cảnh kẻ bán người mua tấp nập, 
nhộn nhịp. Người đi xa quê về chỉ đơn giản ra chợ để chơi xuân, ngắn nhìn những mặt 
hàng truyền thống quen thuộc. Đi chợ phiên ngày tết, nhiều người có cảm nhận những thứ 
vốn đã thuộc về ký ức, bỗng như lại trở về qua từng sạp hàng bày bán các sản phẩm nông 
sản, nhu yếu phẩm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc Thái. 

Ông Lò Văn Khặn (ở bản Co Trặm, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai) chia sẻ, 
ông đi chợ phiên ngày tết để mua sắm đồ cho gia đình và các con cháu để đón một mùa 
xuân mới. 

Chợ phiên ở vùng cao đơn giản, người bán đặt các loại hàng hóa lên tấm bạt, người 
mua sẽ rất dễ dàng chọn lựa. Chợ phiên ngày tết, ngoài các mặt hàng ngày thường còn bày 
bán lá dong, lạt, cây quất, cành đào. Không khí tết làm cả khu chợ vùng cao rộn ràng, vui 
tươi hơn ngày thường. 

Là một tiểu thương kinh doanh tại chợ phiên Huổi Cuổi, ông Phạm Xuân Đức cho 
biết, chợ phiên ngày tết có đầy đủ các mặt hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của 
người dân. Chợ rất đông vui, tấp nập.    

Tết đến, xuân sang cũng là dịp để mọi người dân vùng cao đến chợ chọn mua các 
loại giống cây ăn quả về trồng, cầu mong cho một năm mới khởi đầu với nhiều may mắn 
trong trồng trọt, chăn nuôi. Chợ phiên vùng cao những ngày này nhộn nhịp, đông vui 
nhưng không quá ồn ào. Đó không chỉ là nơi người dân mua sắm tết, trao đổi hàng hóa mà 
còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc.  
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Có thể nói, đến với chợ phiên vùng cao của đồng bào dân tộc Thái ở Quỳnh Nhai 
là đến với tình người, tình quê mộc mạc, ấm áp, chân tình. Những phiên chợ vùng cao nơi 
đây vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc. Vào những 
ngày cuối năm, đi một phiên chợ vùng cao mỗi người sẽ cảm nhận rõ hơn không khí mùa 
xuân đang về. 
 

20. PV. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG 
THĂM VÀ CHÚC TẾT TẠI SƠN LA / PV // Công an nhân dân.- Ngày 25/01/2019.- 
Số 4930.- Tr.2. 
 

Ngày 24/1, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch 
Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.  

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương sự nỗ lực, phấn 
đấu của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ đã vượt qua những khó 
khăn, chung tay hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, từng bước phát triển kinh tế - xã hội, 
giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, Ðảng, Nhà nước 
luôn quan tâm và có chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách. 
Trong không khí tết đến xuân về, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chúc đến các 
gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam, luôn mạnh khỏe để vượt qua bệnh 
tật và động viên con cháu noi gương các thế hệ cha anh, tiếp tục đóng góp sức mình xây 
dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu mạnh. 

Thời gian tới, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cấp ủy, 
chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm sóc đến các gia đình chính sách để 
những người có công được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. 

Dịp này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác đã 
trao 200 suất quà tết và 100 áo ấm cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, 
nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại hai xã Vân Hồ và Lóng Luông (huyện Vân Hồ); tặng 
quà tết cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Hồ; đồng thời, trao tặng 400 triệu từ Quỹ Vì 
người nghèo cho đại diện huyện Vân Hồ để mua áo ấm cho trẻ em nghèo trên địa bàn 
nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 
 

Cũng xem: 
21. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG THĂM VÀ CHÚC TẾT TẠI HUYỆN VÂN HỒ, SƠN LA / Quang Khánh // 
Đại biểu nhân dân.- Ngày 25/01/2019.- Số 25.- Tr.1, 2. 
 

22. MT. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: 4 TẬP THỂ NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA 
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM / MT // Lao động.- Ngày 25/01/2019.- 
Số 21.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần 
thứ ba, Khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị công 
nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn phát huy thành tích đạt được, tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác 
Hồ thăm tỉnh Sơn La (1959 - 2019) và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt 
Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, 
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vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam trao tặng 27 bằng khen, 4 cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2018.  
 

23. VH. TẾT SUM VẦY 2019 TẠI SƠN LA: HÀNG TRĂM SUẤT QUÀ TẾT ĐƯỢC 
TRAO CHO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN / VH // Lao 
động.- Ngày 25/01/2019.- Số 21.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2019. 
Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp trao tặng 60 suất quà và trao gần 300 suất cho 
đại diện các cấp công đoàn để chuyển đến công nhân viên chức lao động khó khăn. Tổng 
trị giá quà tặng là 145 triệu đồng. Tại Tết Sum vầy, Liên đoàn Lao động tỉnh  trao hỗ trợ 
“Mái ấm công đoàn” cho 14 đoàn viên (từ 20 - 30 triệu đồng/trường hợp) với tổng số tiền 
gần 400 triệu đồng. Tổng công ty Bưu điện và Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng “Mái 
ấm công đoàn” cho 2 công nhân lao động, mỗi trường hợp 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Sơn La 
dành tặng 15 triệu đồng để chung tay với tổ chức Công đoàn Sơn La chăm lo tết cho công 
nhân viên chức lao động tỉnh.  
 

24. Ngọc Mai. CẢ BẢN HỌC THEO CHI HỘI TRƯỞNG LÀM GIÀU / Ngọc Mai // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/01/2019.- Số 22.- Tr.14. 
 

Đó là anh Lềm Văn Sơn (dân tộc Thái, ở bản Bung, xã Chiềng Bằng, huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) - một Chi hội trưởng Nông dân năng động, nhiệt tình, 
gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Anh tích cực vận động hội viên tăng gia sản 
xuất, phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá lồng, giúp nhiều hội viên thoát nghèo, 
vươn lên làm giàu. 
 ĐẦU TƯ 50 TRIỆU ĐỒNG NUÔI 8 LỒNG CÁ 

Xuất thân từ gia đình làm nông, với sự nhiệt tình, năng nổ, anh Sơn được bà con 
trong bản tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân bản Bung. Không chỉ nhiệt 
tình với công tác hội mà anh còn là một tấm gương nông dân làm kinh tế giỏi. Hiện nay, 
anh Sơn đang sở hữu mô hình nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sông Đà, mỗi năm cho thu 
nhập hơn 200 triệu đồng. 

Anh Sơn chia sẻ: Năm 2009, “vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”, gia đình anh 
cũng như nhiều hộ dân khác ở huyện Quỳnh Nhai đã di chuyển đến nơi ở mới để dành đất 
xây dựng công trình Thủy điện Sơn La. Khi thủy điện tích nước đã hình thành mặt nước 
rộng lớn trên vùng lòng hồ, để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đảng bộ, chính 
quyền địa phương đã vận động, hướng dẫn bà con dân bản phát triển kinh tế bằng nuôi cá 
lồng. Đây vốn được coi là tiềm năng cho người dân khai thác nuôi thủy sản. 

Theo anh Sơn, nương rẫy, ruộng lúa đều đã chìm nghỉm cả dưới sông, số đất được 
Nhà nước cấp không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của gia đình. Vì thế, anh Sơn nghĩ chỉ 
có nuôi cá lồng là hợp lý. 

Năm 2012, Hội Nông dân huyện, xã tổ chức cho một số hội viên đi tham quan các 
mô hình nuôi cá lồng tại Hải Dương, Hải Phòng; anh Sơn cũng được tham gia. Thấy 
người dân ở đó nuôi cá lồng đều có thu nhập ổn định, sau chuyến thực tế trở về, anh bàn 
với gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng, nuôi 8 lồng cá.  

Được tham gia học hỏi kinh nghiệm tại các lớp tập huấn, hướng dẫn cách nuôi cá 
do Trạm khuyến nông và Tổ tư vấn hỗ trợ thủy sản huyện Quỳnh Nhai tổ chức và học 
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thêm kinh nghiệm của những người nuôi trước, chỉ sau thời gian ngắn, từ cách chăm sóc 
đến phòng dịch bệnh cho cá, anh Sơn đều thuần thục. 

THEO CHÂN CHI HỘI TRƯỞNG 

Mới đầu, chưa có kinh nghiệm nên anh không dám mạo hiểm nuôi nhiều, chỉ nuôi 
cá trắm và cá nheo. Sau 1 năm, thấy cá lớn nhanh, chi phí đầu tư ít, cá bán chạy, với số 
tiền tích góp được, anh Sơn tiếp tục đầu tư làm thêm 4 lồng. Cứ thế mỗi năm làm tăng 
thêm vài lồng, đến nay anh đã có 16 lồng cá trong tay. Trung bình mỗi lồng có thể nuôi từ 
1 - 1,5 tấn cá, ước tính mỗi năm anh xuất bán từ 5 - 6 tấn cá, giá bán dao động từ 70.000 - 
100.000 đồng/kg. Tùy từng loại cá và trọng lượng của cá, sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh 
lãi gần 200 triệu đồng.  

Từ ngày gắn bó với nghề nuôi cá lồng, thu nhập của gia đình anh Sơn ngày càng 
ổn định. Thấy nuôi cá lồng hiệu quả, anh đã tích cực vận động các hội viên nông dân 
trong bản cùng nuôi, thấy vậy ai nấy đều tham gia làm theo. Đến nay, từ nuôi cá lồng, 
nhiều hội viên đã có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, 
sắn. Nhiều gia đình từ hộ nghèo, nay đã vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để. 

Nhờ chăm chỉ, dám nghĩ, dám làm, anh Sơn đã được Hội Nông dân xã, huyện công 
nhận là hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Với việc duy trì 16 lồng cá, thu 
nhập của gia đình anh Sơn ngày càng nâng lên.  

“Để tạo được lòng tin của khách hàng thì cá nuôi phải ngon, mà muốn cá ngon thì 
không nên dùng thức ăn công nghiệp nên tôi chỉ cho cá ăn các loại thức ăn tự nhiên như: 
Cỏ voi, cây chuối, sắn, cá tép mương, tép dầu bắt dưới sông” - Anh Lềm Văn Sơn. 
 

25. Quốc Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG TỈNH 
SƠN LA / Quốc Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 26/01/2019.- Số 26.- Tr.1, 2. 
 

Sáng 25/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 

Phóng đã đến thăm và chúc tết các cán bộ lão thành cách mạng tỉnh Sơn La. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống 
gia đình chính sách và cán bộ lão thành cách mạng; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia 

đình liệt sỹ, các lão thành cách mạng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục giữ 

gìn và phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc 
sống, nuôi dạy con cháu trưởng thành. Bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh và đóng góp của thế 
hệ đi trước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đã 

tặng những phần quà thiết thực cho các gia đình chính sách, người có công, lão thành cách 
mạng tỉnh Sơn La. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc các 
gia đình luôn mạnh khỏe, đón năm mới vui vẻ, an khang, hạnh phúc. 

Các gia đình bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Phó chủ tịch Thường trực 
Quốc hội Tòng Thị Phóng và hứa luôn phát huy truyền thống của gia đình, giáo dục con 
cháu tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và 
tích cực tham gia hoạt động của địa phương, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu 
đẹp. 
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26. Hà Hoàng. TRỒNG CAM BÀI BẢN, THƯƠNG LÁI TRANH GIÀNH MUA / 
Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 29/01/2019.- Số 25.- Tr.11. 
 

Những ngày này, nhiều nông hộ trên cao nguyên Mộc Châu tất bật với việc 
hái cam Vinh bán tết. Ông Đặng Danh Sơn ở tiểu khu 12, xã Tân Lập (huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La) là một trong những hộ ăn nên làm ra nhờ trồng 850 gốc cam 
Vinh trên l,5ha đất dốc. 

Ông Sơn cho biết: Nhận thấy các nhà vườn trồng cam Vinh bán tết cho thu nhập 
cao, ông chuyển 1,5ha đất nương chuyên trồng ngô sang trồng loại cây có múi. Ông mua 
850 cây giống ở Học viện Nông nghiệp, sau đó tiến hành trồng khắp nương. Để bảo đảm 
nguồn nước tưới tiêu, ông khoan giếng và xây bể tích nước, nhờ thế mà dù trồng trên đồi 
dốc, vườn cây vẫn luôn xanh tốt và phát triển tốt. 

“Thời gian đầu mới trồng cam, tôi chưa am hiểu về kỹ thuật chăm sóc nên rất lo 
cây còi cọc hoặc cây không có quả sai. Được nhiều người mách, tôi quyết định ra tiểu khu 
34, thị trấn Nông trường Mộc Châu học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình làm ăn hiệu 
quả. Tôi ghi chép lại toàn bộ quy trình chăm sóc, cách bón phân, tỉa lá, tỉa cành... rồi về áp 
dụng vào chăm sóc vườn cây. Nhờ có kinh nghiệm và sản xuất bài bản, tôi đã có cơ ngơi 
khấm khá như ngày hôm nay. Nghĩ lại chặng đường khó khăn đã trải qua, tôi nhận thấy 
trời không phụ ai bao giờ, nếu người đó có tính kiên trì, cần mẫn và ý chí vươn lên làm 
kinh tế, nhất định sẽ thành công” - ông Sơn tâm sự. 

Theo kinh nghiệm của ông Sơn, trước khi tiến hành trồng cam, người trồng phải 
đào hố trước đó khoảng 1 tháng. Sau đó tiến hành vét một hố nhỏ, đặt bầu rồi lấp đất cho 
chặt. Bước tiếp theo, cắm cọc chéo chữ X vào cây và buộc để tránh làm lay gốc dẫn đến 
chết cây. Sau khi đã trồng xong, dùng mùn rác, phân chuồng, cỏ khô phủ kín gốc rồi tưới 
đẫm nước cho cây tối thiểu 1 lần/ngày, tùy theo điều kiện thời tiết. Sau khi cây trồng đã 
ổn định, tiến hành cắt cành ngọn để tạo tán cho cây phát triển thành 3 - 4 cành. Đáp ứng 
được các khâu chăm sóc cơ bản trên, cây sẽ hồi phục và sinh trưởng tốt. 

Để tăng cường chất dinh dưỡng cho vườn cây, ông Sơn còn dùng phân hữu cơ kết 
hợp với phân chuồng, ủ đậu tương cùng với ngô trộn phân lân trong bể khoảng 8 tháng, 
sau đó lấy nước tưới cho cây trồng tại vườn. Thời điểm cam ra hoa, ông Sơn tiến hành 
phun thuốc sinh học để cây không bị dịch bệnh và tỷ lệ đậu quả nhiều hơn. Nhờ cách làm 
như vậy, 1,5ha vườn cam Vinh của gia đình ông luôn phát triển xanh tốt và cho sai trĩu 
quả vào các dịp giáp tết. 

Vườn cam Vinh của gia đình ông Sơn không dùng thuốc hóa học, thuốc kích thích 
nên được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. 

Ông Sơn cho biết: Cận Tết âm lịch, nhiều thương lái và khách hàng quen thuộc gọi 
điện đặt hàng liên tục, ông phải thuê nhân công hái cùng mới kịp. Thương lái từ Sơn La, 
Hà Nội, Thái Nguyên đến tận vườn của ông Sơn mua cam. “Ước tính bán cam dịp Tết 
Nguyên đán này, tôi lãi khoảng 80 triệu đồng. Thời gian tới, tôi sẽ dựng nhà sàn, đào ao 
thả cá để thu hút khách du lịch đến tham quan, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia 
đình” - ông Sơn cho hay.  
 

27. Hà Hoàng. 9X TRỒNG CAM CANH LÃI 600 TRIỆU/NĂM / Hà Hoàng // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 29/01/2019.- Số 25.- Tr.8-9. 
 

Anh Đỗ Văn Long (sinh năm 1994, tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc 
Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bỏ dở Đại học Chu Văn An, chuyên ngành kiến trúc 
về trồng hơn 1.000 gốc cam Canh trên 2ha đất dốc.  
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Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, anh Long tâm sự: Thời gian bắt 
đầu trồng cam Canh, tôi gặp muôn vàn khó khăn vì thiếu kinh nghiệm, nhưng rất may lúc 
đó bố mẹ luôn ở cạnh động viên và hỗ trợ. Sau đó, tôi xuống nhà vườn lớn ở tỉnh Hòa 
Bình thuê riêng 1 kỹ thuật viên về nhà để dạy và học hỏi kinh nghiệm trồng cam. Hơn 1 
năm sau, tôi đã nắm vững được mọi kỹ thuật trồng cam, tưới bón, cắt tỉa... rồi áp dụng vào 
vườn cam Canh 2ha của mình...”. 

Nhờ sự đầu tư vốn mời kỹ thuật viên về dạy tại vườn, đến nay anh Long đã có 
vườn cam Canh phát triển xanh mướt và sai trĩu quả. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, 
anh nhận thấy sự quyết định của mình rất đúng đắn. Vì thế mà anh đã có thành công như 
ngày hôm nay. 

Để vườn cam Canh phát triển tươi tốt, sai quả, ít bị sâu bệnh, hàng ngày anh Long 
đều lên vườn tưới nước, bón phân, làm cỏ đều đặn tránh làm cây thiếu chất dinh dưỡng. 
Về phân bón cho cây trồng anh dùng phân chuồng và phân NPK... Ngoài ra, anh Long còn 
xây bể với dung tích 50m3 ủ đậu tương, ủ ngô trộn với phân lân làm phân bón tưới cho 
vườn cây. Anh hầu như không sử dụng các loại chất kích thích và chất bảo quản hóa học 
trong trồng cam Canh. 

Với đức tính cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, hiện anh Long có 1.000 gốc 
cam Canh cho sai quả bán trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cuộc sống kinh tế của 
gia đình anh ngày càng dư giả và có của ăn của để. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Long 
còn tạo công ăn việc làm cho 3 người dân tộc thiểu số ở địa phương, mỗi tháng 3 triệu 
đồng/người. 

Anh Đỗ Văn Long cho biết: Nhờ trồng cam Canh, thu nhập của gia đình luôn tăng 
cao. Hiện, cam Canh tôi bán tại vườn dao động 25.000 - 27.000 nghìn đồng/kg vào dịp 
giáp Tết Âm lịch. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, mỗi năm tôi lãi gần 600 triệu đồng từ 2ha 
cam Canh. Khi đạt được thành quả lớn như ngày hôm nay, tôi rất vui mừng và cảm ơn bố 
mẹ đã luôn ở bên cạnh, động viên giúp đỡ tôi vượt qua mọi khó khăn gian truân thời điểm 
bắt đầu làm nông nghiệp. 

 

28. Văn Chiến. “GÁNH” BƯỞI DIỄN LÊN NON, NHÀ HẾT CẢNH THIẾU HỤT / 
Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 30/01/2019.- Số 26-31.- Tr.41. 
 

Trong vườn bưởi nhà anh Nguyễn Văn Toản ở Tiểu khu 10, xã Hát Lót (huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La), cây nào cây nấy sai trĩu quả, chín đỏ rực, đẹp như tranh vẽ, khiến 
ai cũng không ngớt lời khen ngợi khi đến đây. Đều đặn mỗi năm, anh Toản thu trên dưới 
300 triệu đồng từ bán bưởi trong dịp Tết Nguyên đán. 

Anh Toản cho biết: Năm 2003, anh bắt đầu trồng bưởi với giống bưởi Diễn. Anh 
về tận xã Phú Diễn (huyện Từ Liêm, Hà Nội) - nơi trồng bưởi Diễn có tiếng ở Hà Nội, để 
mua cây giống. Từ 20 cây bưởi giống ban đầu, anh Toản đã nhân giống, trồng ra khắp 
vườn. Đến nay, vườn bưởi nhà anh đã lên đến hơn 100 gốc. 

Vườn bưởi Diễn nhà anh Toản cây nào, cây nấy sai trĩu quả. Mỗi cây cho hơn trăm 
quả là chuyện thường, thậm chí có cây lên đến gần 300 quả. Trước khi “bén duyên” với 
bưởi Diễn, anh Toản làm rất nhiều nghề song đời sống của gia đình luôn lâm vào cảnh 
thiếu trước, hụt sau. Từ khi vườn bưởi Diễn cho thu hoạch, thu nhập của gia đình anh 
Toản đã ổn định hơn trước. Theo anh Toản, bưởi Diễn rất phù hợp với khí hậu và đồng 
đất nơi đây. Nhờ chăm sóc tốt nên năm nào vườn bưởi nhà anh cũng cho quả đều đặn. 

Vườn bưởi Diễn nhà anh Toản có đặc điểm quả to, đều, da bóng, đều múi, tôm to, 
nhiều nước, ăn rất ngọt. Anh thường bán bưởi vào dịp Tết Nguyên đán. Khách đến thăm 
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vườn bưởi nhà anh, ai cũng hết lời khen ngợi. “Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, bón phân 
đúng thời điểm, đủ liều lượng, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh nên vườn bưởi nhà tôi mới 
đẹp như vậy, ai thấy cũng mê. Mỗi năm, tôi bón phân NPK kết hợp kali 3 lần, với liều 
lượng hợp lý từng thời kỳ sinh trưởng của cây bưởi. Ngoài ra, tôi lấy bột ngô trộn với bột 
đậu tương, sau đó đem ngâm nước một thời gian nhất định rồi tưới cho mỗi gốc bưởi 2 
lần/năm” - anh Toản cho hay. Mấy năm gần đây, năm nào anh Toản cũng bán bưởi ra thị 
trường với giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/quả. Hơn 100 gốc bưởi nhà anh cho 
chừng 1.500 quả/năm. Đều đặn mỗi năm anh Toản thu trên dưới 300 triệu đồng từ bán 
bưởi trong dịp Tết Nguyên đán. Tết Kỷ Hợi này cũng không ngoại lệ, nhiều thương lái đã 
đến đặt mua bưởi của nhà anh từ rất sớm. 
 

29. Hà Hoàng. TRỒNG “NGỌC XANH” TRÊN CAO NGUYÊN, NÔNG DÂN 
“HÁI” TIỀN ĐỀU TAY / Hà Hoàng // Trang trại Việt.- Tháng 01/2019.- Số 9.- Tr.98. 
 

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. 

Bà Phong chia sẻ: 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 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. 

Bà Phong tâm sự: Từ lúc chuyển sang trồng chanh leo, đời sống kinh tế của gia 
đình đã có cuộc sống ổn định hơn. 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. 
 

30. Văn Chiến. NÔNG DÂN SƠN LA VỮNG NIỀM TIN VÀO NĂM MỚI! / Văn 
Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 01/2019.- Số 9.- Tr.92. 
 

Năm 2018 là một trong những năm thành công nhất của nông dân Sơn La. Sự 
thành công ở đây không chỉ có được nhờ bầu sữa ngân sách Nhà nước hỗ trợ mà cái 
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chính là thành công ấy được hình thành nhờ ý thức và nội lực người dân. Vì thế, tôi 
tin những thành công này sẽ bền vững và phát triển” - ông Đặng Đình Thị, nông dân 
giỏi của tỉnh Sơn La, ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, nói. 

Nhìn lại năm 2018, bức tranh kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh Sơn La có những 

khởi sắc mạnh mẽ; trong đó, có sự bứt phá vượt trội của tam nông. Sự bứt phá ấy không 

chỉ nằm ở những khía cạnh thuần túy về năng suất cao, sản lượng lớn mà có một sự bứt 

phá về chiều sâu, tạo nên giá trị hàng hóa nông sản cao hơn, bền vững hơn. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Năm 2018, 

tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh ước đạt 31.589 tỷ đồng. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế ước tăng 8,59% so với năm 2017; trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản 

tăng 12,63%. Tỉnh đã hoàn thành 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018; trong đó 

có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Sơn La đã tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư và đưa vào vận 

hành 7 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Đã có 15 sản phẩm được cấp văn bằng bảo 

hộ nhãn hiệu và đã công bố thương hiệu cho 6 sản phẩm trong năm 2018: Gạo nếp Mường 

Và - Sốp Cộp, táo sơn tra - Sơn La; khoai sọ Thuận Châu, na Mai Sơn, bơ Mộc Châu, chè 

Phỏng Lái - Thuận Châu. Sơn La đã có 61 chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn... 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La - ông Hoàng Sương, tâm sự: Chính nhờ những 

bứt phá vượt trội của tam nông nên trong năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều của 

Sơn La giảm tới 3,78% so với năm 2017 (hiện chỉ còn 25,44%), là mức giảm cao nhất 

trong 6 năm gần đây. Trong năm vừa qua, Sơn La đã tạo việc làm cho khoảng 23.000 lao 

động. Những cơ chế, chính sách thông thoáng và sự động viên, hỗ trợ, khích lệ kịp thời 

của tỉnh đã giúp cho hàng ngàn hộ nông dân thêm những cơ hội xóa nghèo, làm giàu 

chính đáng. Những mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả cao có mặt ở hầu hết các địa phương 

trong tỉnh; từ vùng thuận lợi tới những vùng đặc biệt khó khăn. 

Điều đáng nói là trước đây, những mô hình kinh tế hay, những nông dân giỏi chỉ 

tập trung chủ yếu ở 1 số dân tộc như: Kinh, Thái, Mường... thì nay đã có thêm nhiều hộ 

nông dân giỏi thuộc các dân tộc anh em trong tỉnh và cũng đã đa dạng hơn về loại hình, 

phong phú hơn về cấp độ... 

Đến thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của ông Tráng A Cao (ở bản Hua 

Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) vào ngày giáp tết, ông Cao cho biết: Người 

Mông ở Vân Hồ lâu nay vốn có cuộc sống khó khăn. Vùng cao này chẳng phải đợi đến 

mùa đông cũng đã thừa sương mù và giá lạnh. Vì thế, việc nuôi con gì, trồng cây gì để 

thoát được nghèo bao năm vẫn là nan giải. Thế mà, mấy năm gần đây, nhờ những định 

hướng đúng đắn của tỉnh, của huyện, sự vào cuộc quyết liệt của Hội Nông dân các cấp, 

nông dân Vân Hồ chúng tôi có cuộc sống khá hơn hẳn. Không chỉ hỗ trợ chúng tôi kinh 

nghiệm, giống, vốn mà những thủ tục hành chính cũng được cải cách rất mạnh. Chúng tôi 

lập tổ hợp tác, hợp tác xã làm nông nghiệp, làm dịch vụ đều được Nhà nước hướng dẫn, 

động viên; hỗ trợ rất nhiều. Dân bản chúng tôi trồng cây ăn quả, chanh leo hay nuôi lợn, 

gà, bò... đều được cán bộ Hội Nông dân bám sát chỉ dẫn. Nhờ thế, không chỉ gia đình tôi 

đã thoát nghèo, làm giàu mà hàng chục hộ khác trong bản năm vừa qua cũng vươn lên khá 

giả rồi đấy. Khi lòng dân đã tin vào Nhà nước, Nhà nước lại có cách làm hay để giúp dân 

thì cái đói, cái nghèo sẽ bị đuổi khỏi Hua Tạt mãi thôi”. 
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31. Kiều Minh Ngọc. XUÂN NÀY TRÁI NGỌT THÊM HƯƠNG  / Kiều Minh Ngọc 
// Trang trại Việt.- Tháng 01/2019.- Số 9.- Tr.94-95. 
 

Năm 2018, diện tích cây ăn quả của Sơn La đạt 57.439ha; sản lượng quả tươi 
đạt 218.193 tấn, tăng 51% so với năm 2017. Đó là một kết quả rất lớn, minh chứng 
cho bước chuyển mình đúng hướng, sự đồng thuận, chung lòng của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La trong phát triển hàng hóa nông sản. Nhưng 
kỳ tích trong phát triển cây ăn quả ở Sơn La nằm ở những con số khác... 

BIẾN ĐẤT CẰN THÀNH VƯỜN TRÁI NGỌT 

Sơn La là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc có diện tích đất dốc đưa vào sản 
xuất chiếm tỷ lệ cao. Nhiều năm qua, không ít người vẫn lưu truyền câu nói: Nếu đi du 
lịch Sơn La thì phải chọn thời điểm mùa xuân, hè bởi khi ấy cảnh sắc rất tươi. Nếu đến 
vào những ngày thu, đông thì khung cảnh của Sơn La buồn hiu hắt bởi sắc màu úa vàng 
của cỏ, cây. Mùa thu, đông cũng là lúc cái đói, cái nghèo đè nặng lên tấm lòng hiếu khách 
của những chủ nhân vùng Tây Bắc. 

Lão nông Lò Văn Hặc ở xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu thì chỉ vào gốc ban bên 
đường, bảo: Bây giờ nhìn cái hoa ban mới thấy đẹp thôi. Ngày trước, dân chúng tôi cứ 
năm nào ăn Tết Nguyên đán mà thấy cành ban khẳng khiu đâm ra nhiều nụ là lo lắm. Ban 
ra nhiều nụ là năm ấy thời tiết giá lạnh kéo dài, khó làm ăn. Ban lại nở hoa vào đúng lúc 
tháng 3, khi người dân đói nhất. Tháng 3 là lúc hạt giống trên gác bếp chưa gieo mà hạt 
ngô, hạt thóc trong nhà thì cạn kiệt. Dân vùng đất dốc như chúng tôi, trước đây chỉ biết 
trông chờ vào trời mưa để gieo giống lúa, giống ngô. Mà mỗi năm chỉ có 1 vụ nên dân 
vùng đất dốc đồng nghĩa với dân vùng đói, nghèo... 

Nhưng hôm nay, đến với những dải đồi đất dốc ở các xã vùng sâu, vùng xa của 
tỉnh Sơn La: Tân Lang, Mường Bang, Mường Thải, Mường Cơi của huyện Phù Yên; 
Ngọc Chiến, Mường Chùm, Ít Ong của huyện Mường La; hoặc các xã: Lóng Phiêng, 
Chiềng Tương, Phiêng Khoài của huyện Yên Châu... mới thấy những triền đất dốc xưa 
nay đang hiển hiện những sắc màu no ấm. Chỉ vào vườn cam trĩu quả quanh nhà, anh 
Đinh Văn Quyết ở xã Mường Thải, cho biết: Cũng cái sườn đồi này, trước đây trồng ngô, 
năm nào được giá thì tôi lãi khoảng 7 - 10 đồng. Hết vụ ngô là ngồi nhìn cỏ mọc hoang 
chứ không trồng được cây gì vì không có nước. Năm 2013, thực hiện chủ trương đưa cây 
có múi vào sản xuất trên đất dốc của tỉnh, của huyện, tôi mạnh dạn đưa hơn trăm gốc cam 
vào trồng. Đã 3 năm nay, cái sườn đồi này cho tôi thu nhập gấp 10 lần trồng ngô những 
năm được mùa, được giá đấy. 

Lại nhớ, tròn 20 năm trước, khi đặt chân đến xã Huổi Một, huyện Sông Mã để viết 
về Anh hùng Lao động Quàng Văn Một - lão nông người dân tộc thiểu số, khi ấy là người 
có diện tích cây nhãn trồng trên đất dốc lớn nhất vùng này. Trong buổi đón tiếp tôi như 
thượng khách, ông Một đã bảo vợ lôi cái ống nứa trên gác bếp, lấy ra 1 nhúm sâu chít đã 
phơi khô, rang lên để cùng nhau nhấm nháp, tâm sự. Lần đầu tiên trong đời ăn sâu chít, tôi 
thấy sợ nhưng vẫn phải nhấm nháp để nghe câu chuyện về sự tiên phong trong phong trào 
trồng cây ăn quả của ông. Cuối buổi tâm sự, ông Một thật thà bảo: Tôi trồng nhiều ha 
nhãn nhưng hiệu quả thì chưa cao đâu. Năm nào được mùa thì vừa bán, vừa cho cũng 
không hết... Chính lời tâm sự chân thành ấy làm tôi trăn trở mãi khi viết về hiệu quả kinh 
tế trang trại của ông. 

Nhưng hôm nay, cũng trên dải đất Sông Mã này, hàng ngàn ha nhãn kéo dài mấy 
chục km đồi đất, từ xã Mường Sai (đầu huyện Sông Mã) vào tới thị trấn rồi leo lên tận 
Mường Lầm, Nậm Ty... với một hiệu quả kinh tế chưa bao giờ có. Ông Lèo Văn Pó, ở bản 
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Phiêng Ca, xã Chiềng Khoong, bảo: Tôi chỉ có chưa đầy 1ha nhãn trồng trên đất cằn 
nhưng nhờ thực hiện sản xuất đúng quy trình cán bộ khuyến nông hướng dẫn nên 2 năm 
nay, thu nhập mỗi năm tới hơn trăm triệu đồng. Nhãn nhà tôi được thu mua để xuất khẩu 
ra ngoài tỉnh và sang cả Trung Quốc... 

ĐƯA NÔNG SẢN RA THẾ GIỚI 

Không chỉ quan tâm phát triển số lượng, chất lượng để nâng cao sản lượng hoa quả 
mà quá trình phát triển nông sản hàng hóa ở Sơn La đã hình thành một chuỗi sản xuất - 
chế biến - tiêu thụ khép kín rất hiệu quả. Chính chuỗi khép kín này đã làm nên kỳ tích cho 
Sơn La. Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Trong năm 2018, tỉnh Sơn 
La đã xuất khẩu 16 loại nông sản thực phẩm, giá trị xuất khẩu đạt 115 triệu USD, tăng 
63,5% so với năm 2017. Đồng thời, tỉnh cũng xuất khẩu được 17.500 tấn quả các loại; 
tăng 14,76 lần so với năm 2017. Trái cây của Sơn La được xuất khẩu sang thị trường 12 
nước, gồm cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ... 

Chủ tịch UBND huyện Mường La - ông Nguyễn Đức Thành, tâm sự: Với quyết 
tâm cao và cách làm khoa học, bài bản trong chiến lược xuất khẩu nông sản, nhiều tiềm 
năng của Sơn La đã được đánh thức và vực dậy mạnh mẽ trong những năm gần đây. 
Mường La chúng tôi vốn là huyện nghèo, lại mới bị mưa lũ tàn phá dữ dội nhưng sang 
năm 2018, chúng tôi đã có nhiều nông sản tiên phong xuất khẩu như: Xoài, nhãn, cá nuôi 
trên lòng hồ sông Đà... Việc đưa nông sản ra với thế giới đã giúp cho nông nghiệp Sơn La 
có thêm niềm tin, sức bật để phát triển một cách hiệu quả và bền vững. 

Còn với những nông dân như ông Hà Văn Dương ở bản Vắng Lùng, xã Chiềng 
Hặc, huyện Yên Châu thì bảo: “Đến hôm nay tôi vẫn thấy xúc động khi nhớ về lần đầu 
tiên hái trái xoài nhà mình trồng được để đưa đi chiếu xạ, làm hàng xuất khẩu. Lúc ấy tôi 
vẫn thấy lo lo: Những trái cây ở vườn nhà mình, do tay mình trồng và chăm sóc có thể đến 
được với những người khách nước ngoài khó tính không? Cái cảm giác hồi hộp ấy đã làm 
tôi chảy nước mắt khi nghe tin xoài Yên Châu được thị trường nhiều nước chấp nhận. 2 
năm vừa qua, tôi đã đóng góp nhiều tấn xoài trong lô hàng xuất khẩu của tỉnh, của huyện. 
Mùa xuân này, tôi đang chuẩn bị cho những trái xoài xuất khẩu năm thứ 3 của gia đình 
với số lượng cao hơn gấp 2 lần năm 2018 và chắc chắn là thu nhập của tôi cũng cao hơn! 

 




