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01. Luyện Tuấn. VỀ MỘC CHÂU KHÁM PHÁ THÁC DẢI YẾM / Luyện Tuấn // 
Trang trại Việt.- Tháng 01/2019.- Số 9.- Tr.62-63. 
 

Khi nhắc tới Tây Bắc, khách du lịch thường truyền tai nhau về vẻ đẹp nguyên 
sơ và dịu dàng của thác Dải Yếm, thuộc xã Mường Sang (Mộc Châu, Sơn La). Một 
con thác nằm giữa đại ngàn trên một vùng đất đậm chất văn hóa Tây Bắc với những 
dòng chảy lịch sử hào hùng. Dải Yếm không chỉ đẹp, nơi để khám phá mà còn mang 
bên mình nhiều câu chuyện hay về tình hữu nghị và tình yêu đôi lứa… 

DẢI YẾM CỦA TÌNH HỮU NGHỊ 

Trước đây, vùng đất Mường Sang còn hoang sơ, núi cao sừng sững, rừng bạt ngàn 
cây cối, muông thú đầy rừng. Chủ nhân vùng đất này là một vài xóm nhỏ của dân tộc Thái 
và Sinh Mun. Nguồn sinh sống của họ chủ yếu dựa vào săn bắn, hái lượm. Cuộc sống tuy 
vất vả nhưng họ sống rất đoàn kết và hạnh phúc. Ngày đó bên nước bạn Lào có quân giặc 
từ phương Bắc tràn xuống, cướp của, bắn giết dân lành tại các bản mường. Hai nước sẵn 
có truyền thống hữu nghị từ lâu đời, nên vùng Mường Sang đã phát động trai tráng sang 
giúp nước bạn đánh đuổi giặc ngoại xâm... 

Ở bản Vặt lúc đó có một đôi trai gái rất yêu nhau, nhưng chàng trai phải tạm biệt 
cô gái để cùng các chàng trai khác trong bản đi giúp nước bạn đánh giặc. Ngày chia tay, 
cô gái tiễn người yêu tới núi Pú Hạng Méo. Tại đây cô gái nói với chàng trai: Chúng ta sẽ 
đón nhau tại đỉnh của dòng thác này khi chàng chiến thắng trở về. Chàng trai dặn cô gái: 
Anh đi đánh giặc xong sẽ trở về đỉnh dòng thác này, sau đó chúng mình sẽ cưới nhau. 

Chàng trai đi đánh giặc, cô gái trở về bản sớm hôm tần tảo ruộng vườn. Thế rồi, 
nhiều mùa trăng đã trôi qua, trai tráng ở bản lần lượt trở về. Duy chỉ có chàng trai là người 
yêu cô gái không thấy trở về. Chiều nào cũng vậy khi xong việc nhà, hoàng hôn buông 
xuống cô gái lại ra thác nước nơi hai người hẹn hò ngóng chờ. Rồi bỗng một hôm trời đổ 
cơn giông, gió ào ào thổi, mây đen kéo đến ùn ùn, trời đất tối đen như mực, sấm chớp ầm 
ầm, trời bắt đầu mưa to, nước dâng ngập cả một vùng. Ngày hôm sau khi nước rút, dân 
bản đi tìm cô gái nhưng không thấy chỉ tìm được một dải lụa mà cô gái thường dùng hàng 
ngày đang vương nơi cành cây trên đỉnh thác. Trên dải lụa có thêu tên của cô gái và chàng 
trai. Xúc động trước tình yêu và lòng chung thủy của cô gái, người dân đặt tên cho thác là 
thác Dải Yếm. 

DẢI YẾM CỦA KHÁM PHÁ 

Sau câu chuyện cảm động của đôi trai gái, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
đơn sơ, hiền hòa giữa trời đất khi trực tiếp khám phá thác Dải Yếm. Theo đó, du khách có 
thể bách bộ theo 2 con đường để đến với Dải Yếm. Con đường thứ nhất được xây dựng 
năm 2010. Từ mặt đường xuống khoảng 14m là con dốc nhỏ có độ nghiêng 300 qua cầu 
bê tông dài 30m, rộng 1,3m bắc qua dòng suối Vặt. Qua cầu bê tông là một khu đất rộng 
tương đối bằng phẳng, tiếp tục theo con đường đó khoảng 50m rẽ trái là tới thác thứ nhất. 
Đường xuống thác hình chữ chi với 23 bậc xi măng độ dốc 500 hai bên đường là mầu 
xanh của nương ngô, cây ăn quả và các loại cây thân leo mọc rậm rạp um tùm xanh ngút 
ngàn quanh năm. 

Đường thứ hai, được xây dựng vào năm 2011, đường xuống thác nước dài 285m 
gồm 113 bậc xi măng uốn khúc theo sát sườn đồi được bố trí một cách hợp lý. Cả 2 con 
đường xuống với thác Dải Yếm đều mang tới cho du khách một cảm nhận rõ nét về một 
vùng đất khiêm nhường lặng lẽ, ẩn chứa bao điều kỳ diệu của phong cảnh núi rừng tự 
nhiên được kết hợp với sức sáng tạo và bàn tay khéo léo con người cùng địa hình núi đồi 
trùng điệp như một bức tranh hài hòa thơ mộng. Vẻ đẹp hoang sơ đó còn được hòa trong 
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làn mây của hơi nước bay lên từ thác Dải Yếm bồng bềnh như một thành phố cổ tích, tạo 
cho du khách một cảm giác thật dễ chịu... 

Đứng trên đỉnh thác thứ nhất, phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy được cả một vùng núi 
rừng bao la và cảm nhận sự hùng vỹ của mảnh đất nơi đây. Một dòng thác lớn dội nước 
xuống vực sâu từ độ cao khoảng 70m, kết hợp với nhiều dòng thác nhỏ tạo thành màn 
sương trắng bao quanh chân núi đá. Dưới chân thác là cả một khoảng rộng mênh mông 
nước và vô vàn những mô đá nhấp nhô. Dọc theo bờ suối còn có rất nhiều những tảng đá 
bằng phẳng, những thảm thực vật xanh mướt, những cây cổ thụ cùng các cây dây leo mọc 
đan xen nhau thành từng tầng hòa quyện vào dòng chảy trông như một bức tranh hoành 
tráng… 

Từ ngã ba đường xuống thác thứ nhất, rẽ về tay phải gần 50m là thác nước thứ hai 
có diện tích khoảng 3.000m2. Đỉnh thác nước thứ hai cách thác nước thứ nhất gần 200m. 
Thác này cũng được tạo bởi dòng chảy suối Vặt bị chặn lại ở cuối thác một, dâng lên và 
chảy qua một khe núi đá vôi tạo thành thác nước hai. Đường xuống thác nước thứ hai có 
độ dốc lớn rất khó đi, du khách phải đứng từ dưới chân thác nhìn lên. Phía ngoài cùng của 
đỉnh thác vào mùa nước cạn nhìn lên chỉ có duy nhất một dòng chảy tạo thành thác có độ 
cao khoảng 40m. Ngay dưới chân thác là một hồ nước có diện tích khoảng 49m2 (nhỏ hơn 
hồ nước chân thác một). Hồ nước này được tạo ra bởi dòng chảy của nước ở độ cao 40m. 
So với thác nước một, thảm thực vật và các cây cổ thụ ở khu vực thác nước hai phong phú 
hơn, mật độ dày đặc hơn. 

Thác Dải Yếm là một thắng cảnh đẹp, nằm trong khu vực thiên nhiên, ẩn chứa bao 
điều kỳ diệu gắn với câu chuyện tình của đôi trai gái và đặc biệt là mối quan hệ Việt - Lào 
ở vùng biên giới Tây Bắc. Thác Dải Yếm nằm trong quần thể các di tích lịch sử văn hóa, 
danh lam thắng cảnh của Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu... Đến đây, du khách còn được 
đắm mình trong lễ hội xên bản, xên mường, được thưởng thức các điệu xòe, lời ca, tiếng 
hát truyền thống làm say đắm lòng người của các dân tộc Mộc Châu nói riêng và nhân dân 
các dân tộc Sơn La nói chung. 

Thác Dải Yếm nằm tại trung tâm bản Vặt, xã Mường Sang, Mộc Châu, trên trục 
Quốc lộ 43 đi Cửa khẩu Lóng Sập sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dải Yếm 
còn có tên gọi thác Ta Lét và thác nước bản Vặt. Dải Yếm được tạo nên bởi nước của suối 
Vặt được tuôn chảy từ khe Bó Co Lắm và Bó Tá Cháu. 

 

02. Quốc Tuấn. HÚT HỒN “ĐÀ LẠT” VÙNG TÂY BẮC / Quốc Tuấn // Trang trại 
Việt.- Tháng 01/2019.- Số 9.- Tr.56-57. 
 

Nằm ở độ cao 1.600m, xã Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) được ví như Đà 
Lạt thứ 2, có khí hậu lạnh hơn Sa Pa khi đêm xuống. Đến Ngọc Chiến những ngày 
cuối năm, được cảm nhận cảnh đẹp hoang sơ; được chiêm ngưỡng sắc thắm của 
những cánh đồng hoa muôn màu hay thả mình theo màu xanh mê mải trên cánh 
đồng Mường Chiến sẽ thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến. 

Những ngày này là thời khắc của cái lạnh đặc trưng kèm theo sương trắng nơi 
vùng cao Ngọc Chiến, con đường đến với Ngọc Chiến giờ không còn gập ghềnh như 6 
năm về trước. Khi đó, đứng trước đoạn đèo Sam Xíp trơn trượt cùng gần 20km đường 
gian nan về trung tâm xã qua lời kể của người đi đường đã khiến tôi phải sờn lòng. Khi 
đó, với tôi Ngọc Chiến là một nơi nào đó thật xa… 

Lần này trở lại Ngọc Chiến, con đường chạy qua xã Nậm Păm hai bên đầy những 
thửa ruộng bậc thang năm xưa đã không còn gập ghềnh, có thể đi được cả 4 mùa. Còn từ 
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chân đèo Sam Xíp đến xã Ngọc Chiến - nơi đã cản bước tôi 6 năm về trước cũng không 
còn khó đi như lời kể trước đây. Bởi con đường đất, lổn nhổn đá năm nào và trơn như ai 
vô tình đổ mỡ mỗi khi mưa xuống giờ đã được nhựa hóa. Chả vậy mà xe máy của đồng 
bào cùng những chiếc xe tải ăn hàng tấp tập ngược xuôi, điều mà trước đây rất hiếm 
gặp… 

Sau chặng đường đến với xã Ngọc Chiến, tôi đã có mặt trên đỉnh đèo Sam Xíp, nơi 
có những đỉnh núi quanh năm ngập trong mây trắng - nơi được tô điểm thêm hình ảnh 
đồng bào Mông ngồi hai bên đường bán sản phẩm dưa đặc trưng vùng cao. Nghe đồng 
bào ở đây bảo: Vào mùa, dưa mang ra bao nhiêu thì bán hết từng đó và đa phần là bán cho 
khách qua đường. Kể từ khi con đường về với Ngọc Chiến được Nhà nước quan tâm đầu 
tư thì việc đi lại, buôn bán, chuyên chở hàng hóa của người dân nơi đây cũng thêm phần 
thuận tiện... 

Dừng chân trên đỉnh đèo Sam Xíp, thấy rõ những cánh rừng táo mèo, một trong 
những đặc sản của vùng cao Ngọc Chiến vừa kết thúc vụ thu hoạch hay đưa mắt theo 
những dòng suối từ trên ngàn đang hòa mình vào dòng Nậm Chiến, lạ một điều là cho dù 
mưa to đến mấy nhưng nguồn nước chảy về từ trên ngàn vẫn trong xanh và mát lạnh. Vậy 
nên, không hề ngoa ngôn khi nhiều người cho rằng: Ngọc Chiến xứng danh là Đà Lạt thứ 
2 bởi những cảnh đẹp, đầy tiềm năng về du lịch cũng như phát triển kinh tế. Chả thế mà 
ngoài sản phẩm hoa, củ, quả các loại được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP thì sản phẩm cá 
hồi, loài cá vốn dĩ chỉ quen với khí hậu bên “trời Tây” giờ đây đã được nuôi thành công 
ngay trên đỉnh đèo Sam Xíp, mở ra một hướng đi mới về phát triển nghề nuôi thủy sản 
đặc sản. 

Tiếp tục xuôi theo con đường nhựa từ đỉnh đèo Sam Xíp hướng về Ngọc Chiến. 
Hai bên đường vẫn là những cảnh sắc hút hồn với những cánh rừng xanh rì chạy dài. Cứ 
vậy, chỉ sau vài khúc cua, rồi uốn lượn trên con đường nhựa, hòa mình cùng cảnh sắc nơi 
đây, vượt qua Thủy điện Nậm Chiến 1, chúng tôi đã có mặt tại trung tâm xã. Một cánh 
đồng rau chất lượng cao ngút ngàn hòa chung sắc màu rực rỡ của những cánh hoa đào 
rừng và các loại hoa được trồng trên cánh đồng rộng gần 700ha được gọi tên Mường 
Chiến hiện ra trước mắt. Tiếp đó là những ngôi nhà sàn mang trên mình đầy sắc màu thời 
gian cùng những ngôi nhà xây theo phong cách hiện đại san sát 2 bên đường. Dưới mái 
hiên những ngôi nhà sàn thi thoảng bắt gặp những thiếu nữ cùng các cụ già đang ngồi thêu 
thùa, những đôi mắt trẻ em trong veo, nô đùa cười hồn nhiên… 

Tôi gần như choáng ngợp trước bức tranh đầy sắc màu cuộc sống, thể hiện rõ sự 
chuyển mình của nơi đây. Lần đầu tiên tôi được thưởng thức thứ gạo nếp tan 87 dẻo, 
thơm. Thứ gạo quanh năm được ủ trong khí hậu trời ban, có thời điểm thu hoạch muộn 
hơn các vùng khác trong tỉnh khoảng 150 ngày, sản vật có một không hai mà người dân 
địa phương vẫn quen gọi là “nếp Pháng Xiên” - được gọi theo tên của Chủ tịch UBND xã 
và con trai đầu của ông. Vì chính ông đã có công mang loại giống này về trồng và thay thế 
các giống cũ năng suất thấp ở địa phương từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi mà giống 
lúa 87 đang được trồng khảo nghiệm ở huyện Yên Châu, chưa được phổ biến như bây giờ. 
Khi đó, thứ gạo nếp tan với cái tên “Pháng Xiên” còn giúp cho 1.600 hộ dân ở Ngọc 
Chiến ngày đó có thóc để bán và xóa được tình trạng đói giáp hạt… 

Nhắc tới người Ngọc Chiến, dù là người đến lần đầu hay nhiều lần cũng đều chung 
một cảm nhận “người Ngọc Chiến hiền hậu và hiếu khách”. Khi đã đến Ngọc Chiến, ta sẽ 
được bước vào “thế giới” riêng của đồng bào Thái Trắng, Thái Đen và đồng bào Mông. 
Bởi đến với Ngọc Chiến, nếu khách lỡ đường có thể gõ cửa bất kỳ nhà một người dân nơi 
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đây sẽ cảm nhận được sự đón tiếp nồng hậu và được trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng 
trong sinh hoạt của đồng bào. Đặc biệt, vào tháng 9 hàng năm, có dịp đến với Ngọc Chiến 
còn được hòa mình vào “Lễ hội cơm mới” đặc sắc, đậm nét truyền thống của đồng bào 
Thái Trắng… 

Ngọc Chiến - Đà Lạt thứ 2 nơi vùng cao Tây Bắc - một cung đường và điểm đến 
đầy quyến rũ cho những ai yêu thích khám phá, ưa sự tĩnh lặng và muốn trải nghiệm vẻ 
đẹp hoang sơ, văn hóa đặc trưng nơi đây… Chia tay Ngọc Chiến trong không khí hối hả 
của những ngày chuẩn bị bước sang năm Kỷ Hợi, trong nắng sớm ban mai cùng những làn 
sương vẫn giăng đầy trên các đỉnh núi và cánh đồng Mường Chiến, tôi biết rằng có một 
Ngọc Chiến được ví như Đà Lạt đầy cuốn hút và yên bình đang từng ngày “thay da đổi 
thịt”… 
 

03. Danh Hùng. TRÁI CÂY VIỆT Ở NƯỚC NGOÀI: NHÌN TỪ CÂU CHUYỆN QUẢ 
CHANH LEO / Danh Hùng // Trang trại Việt.- Tháng 01/2019.- Số 91.- Tr.20-21. 
 

Xuất khẩu trái cây không phải là điều khó, nhưng “vượt rào” và vững chân ở 
những thị trường khó tính của thế giới lại là điều không đơn giản. Từ câu chuyện 
của quả chanh leo, có thể thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đưa bất cứ nông sản nào đi 
Tây nếu chuẩn bị kỹ lưỡng. 

CHUẨN BỊ NHIỀU NĂM CHO CHUYẾN XUẤT NGOẠI ĐẦU TIÊN 

Tháng 11/2017, những trái chanh leo đầu tiên xuất ngoại sang châu Âu - một thị 
trường khó tính với những quy định khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực 
phẩm. Nafoods Tây Bắc (Công ty con của Tập đoàn Nafoods) tiến hành đóng gói 2 tấn 
chanh leo quả tươi đầu tiên để chuyển xuất khẩu sang bán tại Pháp bằng đường hàng 
không. 

Chuyện về cây chanh leo tím cùng những người đã gắn bó, thức khuya dậy sớm 
với trái cây có mùi vị rất đặc trưng này bắt đầu đã nhiều năm qua. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Nafoods nhớ lại: 
“Nafoods đã lên và có thỏa thuận với Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhân dịp Tây Bắc tổ 
chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Nafoods đã tiến hành thành lập Công ty Cổ phần Nafoods 
Tây Bắc. Điều rất đặc biệt là sau khi trồng tại Mộc Châu cho thấy chanh leo rất phù hợp 
với điều kiện thổ nhưỡng ở Tây Bắc. Chanh leo Mộc Châu đã trở thành thương hiệu tại 
Hà Nội và đặc biệt là Trung Quốc. Mặc dù Mộc Châu có nhiều hạn chế hơn Tây Nguyên 
nhưng hương vị có gì đó rất đặc biệt”. 

Chuỗi liên kết 4 nhà được hình thành trên cơ sở vững chắc. Chính quyền địa 
phương cam kết với sự phối hợp của doanh nghiệp để phát triển kinh tế địa phương. Để có 
chanh leo sạch, nông dân thị trấn Nông trường Mộc Châu trồng theo hướng chuyên canh 
tập trung và sản xuất an toàn. Vườn chanh được tưới đều đặn hàng ngày bằng hệ thống 
vòi phun. Nhờ điều kiện thích hợp, cây chanh leo nhanh chóng bén rễ và phát triển xanh 
tốt trên đất đồi cao nguyên. Chỉ nhờ nước tưới và phân hữu cơ, sau khoảng 4 tháng trồng 
có thể cho ra vụ đầu tiên và sau 3 năm cho quả, người trồng mới cần thay gốc… 
 

04. M. Hương. PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU DU LỊCH 
QUỐC GIA MỘC CHÂU / M. Hương // Đại biểu nhân dân.- Ngày 31/01/2019.- Số 
31.- Tr.5. 
 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung 
xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Phạm vi nghiên 
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cứu lập quy hoạch xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu trên địa bàn hai huyện Mộc 
Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên 206.150ha. 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm 
gồm ba khu: Trung tâm Nghỉ dưỡng Mộc Châu; Trung tâm Du lịch sinh thái Mộc Châu; 
Trung tâm Vui chơi giải trí Mộc Châu, quy mô khoảng 1.500ha. Lập quy hoạch chung tỷ 
lệ 1/5.000 gắn kết tổng thể ba trung tâm với quy mô khoảng 2.000ha (trong đó các khu 
vực dân cư lân cận quy mô khoảng 500ha). 

Dân số đến năm 2020 đạt khoảng 205.000 người; đến năm 2030 đạt khoảng 
274.500 người. Khách du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 1.650.000 lượt khách; đến năm 
2030 đạt khoảng 5.000.000 lượt khách. Quy mô cơ sở lưu trú, đến năm 2020 có nhu cầu 
khoảng 6.200 phòng; đến năm 2030 có nhu cầu khoảng 20.000 phòng. 

Về định hướng hệ thống hạ tầng xã hội, phát triển hệ thống cơ quan, công sở gắn 
với quy hoạch khu trung tâm hành chính - chính trị tại các đô thị, trung tâm các xã, phù 
hợp yêu cầu quản lý, phát triển chung. 

Xây dựng, phát triển hệ thống các công trình văn hóa gắn với trung tâm du lịch 
trọng điểm, trung tâm các đô thị; tôn tạo, bảo vệ các công trình có giá trị nghệ thuật, các 
di tích cách mạng, lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển kinh tế - du 
lịch; bố trí quỹ đất phù hợp cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, 
đặc biệt đào tạo nghiệp vụ kỹ năng dịch vụ du lịch, đào tạo các ngành nghề nông nghiệp 
công nghệ cao. 

Phát triển, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở, phù hợp với phong tục 
tập quán định cư và đời sống kinh tế xã hội, hỗ trợ phát triển dịch vụ cho khu du lịch. Đầu 
tư phát triển quỹ nhà ở xã hội, cải thiện chất lượng nhà ở nông thôn hỗ trợ phát triển du 
lịch cộng đồng. 
 

05. Mỹ Linh. TẾT VIỆT CỦA SINH VIÊN LÀO / Mỹ Linh // Tạp chí Giáo dục và 
thời đại.- Số xuân.- Tr.26-27. 
 

Cứ nhắc đến tết Việt Nam, Sổm Khăm Xay Mun Thy - lưu học sinh Lào đang 
học năm thứ 3, K57, Trường Đại học Tây Bắc - lại nhớ đến đêm giao thừa cùng 
nhóm bạn đồng hương đi xe đạp điện vi vu khắp khu trung tâm thành phố Sơn La. 
“Vui lắm, dòng người trảy hội, pháo hoa lung linh... Sau đó nhớ nhà, nhớ bố mẹ…” -  
cậu sinh viên người Lào kể. 

ĐÊM GIAO THỪA ĐÁNG NHỚ 

Tết Mậu Tuất Trường Đại học Tây Bắc có khoảng 30 sinh viên Lào ở lại. Một số 
sinh viên không về nước do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Một số do nhà xa, ở lại trường 
để tiết kiệm chi phí đi lại. Sổm Khăm Xay Mun Thy tâm sự: Nhà em ở Xaignabouli xa 
lắm, thương bố mẹ làm ruộng kinh tế khó khăn, tết vừa rồi em ở ký túc xá cùng các bạn. 
Đây cũng là cái tết Việt Nam đầu tiên của em. 

Với Sổm Khăm Xay Mun Thy, tết Việt Nam rất đẹp: Mọi người cắm hoa đào, hoa 
mai, trưng cây quất trong nhà rực rỡ. Tết của Lào thì cắm hoa chăm pa. Tết Việt với sinh 
viên Lào còn là những cuộc gặp gỡ ấm cúng. 

Ngày trước tết, Tiến sỹ Vũ Mạnh Cường - Trưởng ban Quản lý Khu nội trú - làm 
cơm mời các lưu học sinh Lào ở lại ký túc xá đến nhà ăn cơm. Thầy trò cùng trò chuyện 
về phong tục tập quán ăn tết Lào, tết Việt, cùng tìm hiểu nếp sinh hoạt trong gia đình ngày 
tết, háo hức nghe chuyện canh nồi bánh chưng...  
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Rồi từ mùng 1, mùng 2 tết... lưu học sinh Lào được các thầy cô trưởng, phó khoa, 
các giảng viên, bạn bè quý mến mời đến nhà ăn bữa cơm năm mới, mừng tuổi cho các em. 
“Ngày tết chúng em không cô đơn đâu. Bọn em bận rộn với niềm vui!” - sinh viên Lào đã 
chia sẻ với thầy cô cảm xúc ăn tết Việt mới lạ, hạnh phúc như vậy. 

Sổm Khăm Xay Mun Thy vẫn nhớ tết vừa rồi, cậu và hơn 10 bạn sinh viên Lào 
được các thầy trong ban giám hiệu đưa xe đến đón đi thăm cơ sở Trường Đại học Tây Bắc 
cũ ở huyện Thuận Châu (Sơn La). Chuyến đi mở mang thêm kiến thức cho các lưu học 
sinh Lào về ngôi trường họ theo học, đồng thời mang lại tinh thần phấn chấn cho cả đoàn 
khi ngắm cảnh dọc đường du xuân. 

CHĂM LO NHƯ NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH 

Trước tết, nhà trường ra thông báo để các lưu học sinh ở lại đăng ký với khoa, với 
Phòng Công tác Chính trị để làm quyết định. Sau đó giao Ban Quản lý Khu nội trú tổ chức 
cho các sinh viên ở lại tập trung vào một khu ký túc xá, cùng nấu cơm ăn ở đó, có bảo vệ 
và các chế độ: Tặng quà, hỗ trợ tiền ăn... 

Tiến sỹ Vũ Mạnh Cường - Trưởng ban Quản lý Khu nội trú cho biết: Việc quản lý 
các sinh viên Lào cũng khác ngày thường. Bình thường trong ngày sinh viên đi đâu được 
chủ động, còn ngày tết, các em thông báo với ban quản lý thời gian, địa điểm đi đâu, làm 
gì... để nếu quá giờ không thấy thì sẽ phải gọi điện, đi tìm các em. Trước khi nghỉ tết sẽ 
họp quán triệt các sinh viên Lào thực hiện nghiêm kỷ luật. Các sinh viên Lào thực hiện rất 
nghiêm, chưa bao giờ phải đi tìm các em về cả. 

Ngày tết, Tiến sỹ Cường và các cán bộ trong ban quản lý, trong trường chia nhau 
trực tết, đồng hành cùng các lưu học sinh xa nhà. Trước giao thừa, nhà trường tổ chức đón 
giao thừa cho các cán bộ trực tết tại các đơn vị và lưu học sinh. Khoảng 10 giờ đêm, Tiến 
sỹ Cường đi nhận quà, bánh kẹo của nhà trường gửi thầy trò khu ký túc xá mang về ban 
quản lý để đêm giao thừa bày cỗ và hôm sau mùng 1 mọi người ăn tết. 

Chuẩn bị cho tết ở khu nội trú, Tiến sỹ Cường trở về nhà cùng gia đình đón giao 
thừa, vội thắp nén hương mời ông bà tổ tiên về ăn tết rồi lại sang trực bên đơn vị. Lúc này, 
thầy trò bày cỗ ở ban quản lý khu nội trú cùng đón tết, mừng tuổi, chúc mừng năm mới. 
Mùa xuân Việt Nam nở rộ trên những khuôn mặt thầy trò Việt - Lào, thắm hồng như hàng 
cây đào rừng bên ngoài sân khu nội trú... 

“Cán bộ trực ở khu nội trú chúng tôi coi các sinh viên Lào như con em trong nhà 
vậy. Anh em đi trực là mang theo món ngon của gia đình đến ăn tết cùng sinh viên. Các 
em đi đâu cũng chỉ muốn quay về khu nội trú, bởi ở đó các thầy đã nấu cơm sẵn; chờ các 
em về là quây quần như một gia đình”. - Tiến sỹ Vũ Mạnh Cường - Trưởng ban Quản lý 
Khu nội trú, Trường Đại học Tây Bắc. 
 

06. Tuyết Nhung. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MỘC CHÂU: KHÔNG NGỪNG NÂNG 
CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH / Tuyết Nhung // Tạp chí Môi 
trường và Sức khỏe.- Số xuân.- Tr.81. 
 

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác quản lý Bệnh viện Đa 
khoa huyện Mộc Châu luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm hết lòng vì sức khỏe 
cộng đồng, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng khám, 
chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. 

CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH LUÔN ĐƯỢC NÂNG CAO 

Hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục có bước phát triển vững chắc, Bệnh viện Đa 
khoa Mộc Châu đã tập trung chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện, phòng 
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khám đa khoa khu vực. Tổ chức cải tiến thủ tục hành chính trong việc đón tiếp người 
bệnh, thực hiện quy trình đón tiếp người bệnh để giảm phiền hà cho người bệnh. Triển 
khai phần mềm quản lý bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn, quy tắc ứng xử. Đảm bảo 
công tác thường trực, ổn định tổ chức, sắp xếp các khoa phòng đáp ứng nhu cầu khám 
chữa bệnh cho nhân dân. Cấp cứu kịp thời nhiều ca bệnh hiểm nghèo, đào tạo cán bộ đáp 
ứng các kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Nâng 
cao tinh thần thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh, bảo đảm công bằng trong khám chữa 
bệnh. 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN CAO 

Với đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, 
bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu đã không ngừng nâng cao về số lượng, tăng cường 
chuyên môn thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các 
đồng nghiệp trong và ngoài nước. 

Tập thể cán bộ nhân viên trong toàn bệnh viện là một khối đoàn kết thống nhất, 
quyết tâm giữ vững và phát triển chuyên môn kỹ thuật, mở rộng phạm vi khám, chẩn 
đoán, cấp cứu và điều trị, từng bước xây dựng uy tín, lòng tin và đáp ứng tốt hơn sự hài 
lòng của người bệnh. Đào tạo cán bộ theo hướng cầm tay chỉ việc, gửi lên các tuyến 
Trung ương đào tạo ngắn hạn, dài hạn, mời các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy và 
chuyển giao các kỹ thuật chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm thế hệ trước cho thế hệ sau. 

LUÔN HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH 

Ông Vi Hồng Kỳ Bác sỹ chuyên khoa II - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện 
Mộc Châu chia sẻ: “Bệnh viện luôn nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng 
việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của 
người bệnh”. Tổ chức ký cam kết thực hiện giữa trưởng khoa/phòng với giám đốc và chủ 
tịch công đoàn cơ sở; ký cam kết giữa nhân viên với trưởng khoa/phòng, kết quả 100% 
cán bộ viên chức thực hiện, niêm yết công khai số điện thoại “Đường dây nóng” tại các 
khu vực tập trung đông người... Các cán bộ, đảng viên, viên chức thường xuyên được giáo 
dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. 

Ban giám đốc cũng chỉ đạo các viên chức thực hiện tốt Luật Viên chức, Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh; quy tắc ứng xử, 12 điều quy định về y đức. Ban giám đốc đã quán 
triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, thông tư, văn bản chỉ đạo của ngành, của tỉnh và của huyện tới toàn thể viên chức 
trong bệnh viện: Thông tư số 07/2011/TT-BYT về hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm 
sóc người bệnh, Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong 
các cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước; Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa 
bàn tỉnh Sơn La. 

Qua kết quả trên cho thấy, trong thời gian vừa qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc 
Châu đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, trong đó: Công tác triển khai các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, văn bản chỉ đạo của ngành, của tỉnh và 
của huyện tới toàn thể viên chức trong bệnh viện được đầy đủ và kịp thời; công tác 
chuyên môn được toàn thể đội ngũ y - bác sỹ thực hiện nghiêm túc; công tác môi trường 
trong và ngoài khuôn viên bệnh viện được đảm bảo sạch sẽ, thái độ phục vụ bệnh nhân 
của toàn thể y - bác sỹ cũng như cán bộ bệnh viện luôn được đánh giá cao. 
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07. Tuyết Nhung. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA LUÔN CHÚ TRỌNG 
MÔI TRƯỜNG, KHÔNG GIAN “XANH - SẠCH -  ĐẸP” / Tuyết Nhung // Tạp chí 
Môi trường và Sức khỏe.- Số xuân.- Tr.84. 
 

Được sự quan tâm thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân 
dân, UBND tỉnh cũng như sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Sơn La 
cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của Ban Giám đốc và tập thể đội ngũ y 
- bác sỹ, cán bộ viên chức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã từng bước hoàn thiện 
hệ thống cơ sở vật chất, kiến thức để đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường “xanh - 
sạch - đẹp”. 

Mỗi lần thấy sức khỏe không tốt, chị Quàng Thị La, xã Chiềng Chăn, huyện Mai 
Sơn lại vượt hàng trăm cây số để đến Bệnh viện Đa khoa Sơn La khám bệnh. Chị tâm sự: 
“Tôi có thẻ bảo hiểm y tế, điều kiện gia đình cũng không dư dả gì, song tôi thấy ở Bệnh 
viện Đa khoa  Sơn La làm thủ tục khám, chữa bệnh thuận lợi, bác sỹ chẩn đoán chính xác, 
điều trị nhanh khỏi nên dẫu tốn thêm tiền, hơn thế là giường nằm, hành lang sân vườn 
rộng rãi, thoáng mát và nhiều cây xanh, tôi cũng đi lên đây”. 

Bệnh viện xây dựng bộ tiêu chí (bảng điểm) để làm cơ sở cho việc kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các quy trình, quy định trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các 
khoa, phòng. Đồng thời, tăng cường đầu tư mua sắm, bổ sung các thùng đựng rác thải rắn 
y tế trang bị cho các khoa, phòng và nơi công cộng; thường xuyên tổ chức các đợt ra quân 
làm tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải y 
tế tại khu vực ngoại cảnh... 

Trong suốt thời gian qua, lãnh đạo bệnh viện xác định, ngoài việc đảm bảo công 
tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân, bệnh viện hết sức coi trọng và xử lý đảm bảo đúng 
quy trình thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm trong phát triển bền vững của bệnh viện. 

Cùng với tập trung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bệnh viện đã thực hiện tốt 
công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan 
đánh giá tác động môi trường để các cấp, ngành phê duyệt, triển khai thực hiện; thường 
xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố Sơn La phân tích mẫu 
báo cáo giám sát môi trường... Hàng quý, Bệnh viện Đa khoa Sơn La luôn gửi báo cáo 
quan trắc môi trường cho các cấp có thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn 
La. 

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Sơn La còn có hệ thống xử lý chất thải hiện đại, 
toàn bộ rác thải sinh hoạt và y tế đã được thu gom, phân loại, xử lý triệt để, không ảnh 
hưởng đến môi trường xung quanh. 

Để tạo thuận lợi cho bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, bệnh viện áp dụng hệ thống 
thông tin quản lý tổng thể bệnh viện; lắp đặt hệ thống lấy số đăng ký khám bệnh tự động, 
các bảng báo số thứ tự khám bệnh tại các phòng khám. Bệnh viện còn cải cách thủ tục 
hành chính, rút ngắn thời gian chờ khám, chữa bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng. 
Bên cạnh đó, bệnh viện triển khai, quán triệt nghiêm ngặt tinh thần, thái độ ứng xử của đội 
ngũ cán bộ, nhân viên y tế đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Đỗ Đức Thụ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn 
La cho biết: “Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Sơn La tiếp tục hướng tới mục tiêu 
xây dựng bệnh viện thân thiện với môi trường thông qua việc trồng thêm cây xanh trong 
khuôn viên; tiếp tục nêu cao vai trò người đứng đầu của bệnh viện, tăng cường công tác 
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quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sỹ, nhân viên bệnh viện tuân thủ mọi quy 
trình về bảo vệ môi trường; nâng cao quy trình quản lý nội bộ, từ đó giúp cho người dân 
luôn được sống trong một môi trường đảm bảo an toàn, góp phần phát triển ngành Y tế 
tỉnh Sơn La đạt kết quả cao”. 

 

08. Dương Văn Mạnh. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY 
BẮC NĂM 2018 / Dương Văn Mạnh // Giáo dục và thời đại.- Số xuân.- Tr.35. 

 

Trường Đại học Tây Bắc (tiền thân là Trường Sư phạm cấp 2 Khu Tự trị Thái - 
Mèo) được thành lập theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg ngày 23/3/2001 của Thủ tướng 
Chính phủ; là trường đại học công lập, đa ngành theo định hướng ứng dụng, trực thuộc Bộ 
Giáo dục và Đào tạo có trụ sở đặt tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Trải qua gần 60 năm 
xây dựng và trưởng thành, trường đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của các tỉnh Tây Bắc. Hiện nay, cơ cấu tổ 
chức hiện nay của nhà trường: 1 ban giám hiệu; 11 phòng, ban; 4 trung tâm; 11 khoa đào 
tạo; 01 bộ môn trực thuộc; 01 Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 
Chu Văn An, 01 trạm y tế. Với số lượng cán bộ, giảng viên của nhà trường hiện nay: 505 
người, trong đó: 73 Tiến sỹ, 310 Thạc sỹ; 05 Nhà giáo Ưu tú; 06 Phó giáo sư; 10 Giảng 
viên cao cấp, 103 Giảng viên chính, đây chính là tiền đề quan trọng để nhà trường phát 
triển. Để tiếp tục xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, trong kế hoạch chiến lược 
phát triển Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2018 - 2023 và tầm nhìn đến năm 2030, nhà 
trường đã xác định: 

- Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học; bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động; nghiên cứu khoa 
học; chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - 
xã hội và hội nhập quốc tế của khu vực Tây Bắc. 

- Tầm nhìn: Trường đại học đa ngành phát triển theo định hướng ứng dụng thuộc 
hạng hai vào năm 2023, hạng nhất vào năm 2030 và đạt tiêu chuẩn chất lượng của mạng 
lưới các trường đại học Đông Nam Á. 

- Triết lý đào tạo: Vững lý thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn. 
- Giá trị cốt lõi: Chất lượng, hiệu quả; đổi mới, sáng tạo; trách nhiệm, trung thực; 

đoàn kết, thân thiện; tôn trọng sự đa dạng và khác biệt. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường, trong năm 2018, nhà 

trường đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực: 
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN: 

Đã có 3 giảng viên được phong chức danh phó giáo sư; 14 giảng viên được công 
nhận học vị tiến sỹ; 7 giảng viên được công nhận là giảng viên cao cấp; 57 giảng viên 
được công nhận giảng viên chính. 

QUY MÔ ĐÀO TẠO: 

Hiện nay, nhà trường có 6 ngành sau đại học với số lượng học viên đang theo học 
144 học viên; 23 ngành đại học và 3 ngành cao đẳng với số lượng sinh viên đang đào tạo 
3.500 sinh viên hệ chính quy; Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 
Chu Văn An hiện đang đào tạo 626 học sinh. Trong đó học viên, sinh viên và học sinh là 
người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ hơn 75%; số lượng lưu học sinh Lào có 751. 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ: 

Thực hiện 5 đề tài cấp tỉnh, 10 đề tài cấp bộ và 52 đề tài cấp cơ sở; hợp tác đào tạo 
751 lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; hợp tác với Nhật Bản, Australia 
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trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo và quản trị 
trường đại học, phát triển chương trình đào tạo, hỗ trợ sinh viên khó khăn, bình đẳng 
giới... 

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, nhiều tập thể và cá nhân của nhà 
trường đã được các cấp, các ngành khen thưởng: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà 
giáo Nhân dân cho 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân, Huân 
chương Lao động hạng Ba cho 01 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 05 
cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua cho 03 tập thể, tặng Bằng khen cho 04 
tập thể, 05 cá nhân, tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể, danh hiệu chiến sỹ thi đua 
cấp Bộ cho 07 cá nhân; UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 09 cá nhân... 

Năm học 2017 - 2018, nhà trường đã công nhận 456 cá nhân đạt Danh hiệu Lao 
động tiên tiến; công nhận 65 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; công nhận 28 
tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, tặng giấy khen cho 29 cá nhân. Ngoài ra, 
nhà trường đã tuyên dương, khen thưởng nhiều lượt cán bộ, giảng viên đạt kết quả xuất 
sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, bảo vệ tiến sỹ trước 
hạn, bảo vệ an ninh Tổ quốc... 

Những thành tựu đã đạt được của nhà trường năm học 2018 rất đáng tự hào, là tiền 
đề quan trọng để Trường Đại học Tây Bắc phát triển mạnh hơn, bền vững hơn trong 
những năm tiếp theo. 

 

09. Chu Hằng. TẾT KỶ HỢI Ở MIỀN BẮC: NHỮNG ĐIỂM DU LỊCH LÝ TƯỞNG / 
Chu Hằng // Đời sống và tiêu dùng.- Số xuân.- Tr.42-43. 
 

Tết Nguyên đán 2019 sắp đến vào đầu năm mới người miền Bắc thường có 
phong tục chúc tết họ hàng, bạn bè và đi lễ chùa đầu năm để cầu tài lộc, may mắn 
cho cả năm. Tuy nhiên, cũng có không ít người lựa chọn cho mình những điểm du 
lịch để khám phá trong dịp tết. 

Một mùa Tết Nguyên đán nữa lại về, khoảnh khắc giao mùa lại sắp đến, cây cỏ hoa 
lá như đang dần thay đổi để đón chào một năm mới, từng đàn chim én bay lượn trên bầu 
trời báo hiệu mùa xuân về. Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ lễ kéo dài nhất của năm, là cơ hội 
để mọi người cùng quây quần, sum họp bên nhau sau l năm làm việc vất vả, căng thẳng. 

Cứ mỗi độ xuân về nhà nhà, người người đều tất bật, náo nức lên ý tưởng thư giãn, 
vui chơi. Chuẩn bị kế hoạch du lịch, lựa chọn một địa điểm du lịch tết cùng “ngao du sơn 
thủy”, cùng hâm nóng lại tình cảm, để tiếng cười vui vẻ ngày xuân của tình thân, tình yêu, 
tình bạn sẽ xua đi giá lạnh ngày tết. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên đi du lịch ở 
đâu trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới thì dưới đây là một số gợi ý hấp dẫn không nên bỏ 
qua. 

… DU LỊCH MỘC CHÂU - VÙNG ĐẤT HƯƠNG SẮC 

Cách Hà Nội 200km về phía Tây Mộc Châu, Sơn La. Cứ mỗi độ tết đến xuân về 
khách du lịch lại nô nức kéo nhau ngắm hoa đào, hoa cải, hoa mận nở và khám phá nét 
đặc sắc trong cái tết của người dân Tây Bắc. 

Mộc Châu, thời tiết quanh năm mát mẻ, khí hậu thoáng đãng, trong lành. Vào mùa 
xuân, tiết trời lạnh của miền Bắc cùng với những màn sương giăng phủ đã đem tới cho 
Mộc Châu một nét đẹp đặc trưng, huyền bí, thu hút tới lạ kỳ. 

Mùa xuân nơi đây được ví như mùa hoa. Bởi lẽ, cứ đến Tết Nguyên đán, hoa đào, 
hoa mận lại đua nhau bung nở. Những sắc hoa tươi tắn tạo nên những nét chấm phá quyện 
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trong hơi sương mờ ảo như càng tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên vốn có của miền đất Tây 
Bắc này. 

Mộc Châu vốn được mệnh danh là “thiên đường hoa”. Hoa mận nở trắng rừng 
cùng với những bông đào rực hồng, bông cải vàng ươm là nét thu hút khách du lịch đặc 
biệt trong dịp xuân về. Còn gì tuyệt diệu hơn, khi được đứng giữa rừng hoa ngút ngàn, 
được hòa mình trong cái se lạnh ngày xuân và tận hưởng không khí của những ngày đầu 
năm mới cùng những người thân yêu. 

Không thể dùng từ “đẹp” để nói về cao nguyên Mộc Châu, mà phải dùng từ “tuyệt 
vời” để nói về vùng đất hương sắc này. Một vùng đất hiền hòa, hiếu khách, đồi chè xanh, 
dải lụa trắng, vàng dệt từ hoa cải, chén rượu ngô và những bông hoa mận nở trắng rừng, 
hoa đào khoe sắc hồng cả núi đồi… tất cả những hình ảnh ấy sẽ in hằn trong ký ức của bất 
cứ ai đến đây. 
 

10. Dương Hiền. KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU SƠN LA 28/10 / 
Dương Hiền // Nông nghiệp Việt Nam.- Số xuân.- Tr.100. 
 

Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28/10 được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 
Nam thỏa thuận và khởi công vào đầu năm 2018. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 
đất 15,93ha, tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu. 

Với tổng mức đầu tư 109,114 tỷ đồng, nhà máy có công suất chế biến 9.000 tấn 
mủ/năm, được chia làm 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 đầu tư năm 2018: Dây chuyền chế 
biến mủ SVR 10, 20, công suất 6.000 tấn/năm. Giai đoạn 2 đầu tư vào năm 2020: Dây 
chuyền chế biến mủ RSS, công suất 3.000 tấn/năm. 

Ông Hồ Anh Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, cho biết: Nhà 
máy chế biến cao su Sơn La 28/10 sử dụng một phần thiết bị trong nước, được đầu tư mới 
hoàn chỉnh phù hợp với quy mô và mục tiêu tiết kiệm, tận dụng tối đa những thuận lợi về 
địa hình, hiện trạng khu đất và cơ sở hạ tầng của khu vực xung quanh, đồng thời lựa chọn 
sản phẩm phù hợp với định hướng của ngành và của thị trường. 

Nhà máy được vận hành 10 tháng trong năm, với mục tiêu đảm bảo chế biến hết 
sản lượng mủ khai thác từ vườn cây của công ty trong những năm tới và sản lượng của 
các công ty chưa có nhà máy chế biến ở khu vực Tây Bắc. “Sau hơn 4 tháng khởi công 
xây dựng, trước sự chỉ đạo sát sao của tập đoàn, sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh Sơn 
La và sự cố gắng của các đơn vị thi công, Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28/10 đã hoàn 
thành giai đoạn 1 và đi vào hoạt động. Khi nhà máy đi vào hoạt động, giá trị nguyên liệu 
mủ cao su tăng gấp 4 lần, từ 1 tấn mủ đông với giá khoảng 10 triệu đồng sau chế biến sẽ 
tăng lên 40 triệu, đồng thời giải quyết được 200 - 250 lao động”, ông Đức nhấn mạnh. 

Ông Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho hay: Việc phát triển cây 
cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh trong khu vực nói chung có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện đa mục tiêu, vừa góp phần nâng cao độ che phủ 
rừng, vừa đảm bảo hệ sinh thái rừng, hạn chế tình trạng cháy rừng, lũ quét, lũ ống xảy ra. 
Cây cao su góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, là đòn bẩy trong 
công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. 

“Việc đầu tư hoàn thành, đưa vào hoạt động Nhà máy chế biến cao su Sơn La thể 
hiện sự quyết tâm của tỉnh Sơn La và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng thời 
cũng khẳng định sự thành công của tập đoàn khi đầu tư  tại tỉnh”, ông Minh khẳng định.  

Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam, phấn khởi cho biết: Sơn La là một trong những tỉnh đi đầu trong việc ủng hộ 
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phát triển cây cao su ở khu vực Tây Bắc. Nhà máy chế biến cao su Sơn La là nhà máy đầu 
tiên ở vùng miền núi phía Bắc. Nhà máy hoàn thành trước kế hoạch hơn 3 tháng, chi phí 
đầu tư xây dựng cũng giảm so với dự kiến. 

Nhà máy chế biến đi vào hoạt động góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao 
giá trị sản phẩm cao su của Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, đồng thời cũng góp phần 
nâng cao được đời sống, thu nhập của công nhân và người dân góp đất trồng cao su...  
 

11. Lệ Hà. BẢO TỒN CÂY TRÀ CỔ THỤ QUÝ HIẾM Ở TÀ XÙA - SƠN LA / Lệ 
Hà // Tạp chí Môi trường và phát triển.- Số xuân.- Tr.61-62. 
  

Thiên nhiên đã ưu đãi cho đất nước ta những điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp để 
cây chè phát triển. Bên cạnh đồi chè bát ngát miền trung du, Việt Nam còn tự hào về 
những rừng chè cổ thụ hàng trăm tuổi. Đặc biệt, rừng chè ở Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh 
Sơn La) là nơi bảo tồn một trong sáu cây chè cổ thụ được coi là thủy tổ của ngành chè thế 
giới, vừa tiêu biểu cho vẻ đẹp của di sản Việt Nam, vừa là nền tảng để có những búp trà 
shan tuyết thơm ngon thượng hạng. Trà Tà Xùa cùng với các vùng trà Suối Giàng (Yên 
Bái), Tây Côn Lĩnh (Hà Giang) và Tân Cương (Thái Nguyên) hợp thành “tứ đại danh trà” 
mà người yêu trà Việt không ai không biết tới. Mỗi vùng trà đều chắt lọc tinh hoa từ thổ 
nhưỡng, khí hậu và cái tâm của người bản địa để dâng cho đời những búp trà hội đủ sắc, 
vị, hương, làm say lòng người thưởng thức. 

NHỮNG CÂY TRÀ CỔ THỤ TỪ 400 - 500 TUỔI 

Toàn xã Tà Xùa có 475 hộ gia đình với hơn 3.000 nhân khẩu đều là người dân tộc 
Mông. Xã nằm gọn trong những dãy đồi núi điệp trùng, đặc biệt có ba đỉnh núi hợp thành 
một kỳ quan hùng vỹ. Hàng trăm năm qua, những gốc trà shan tuyết cổ thụ đã bén rễ, gắn 
bó với bà con dân tộc Mông ở độ cao từ 1.500 - 2.401m so với mực nước biển. Do quanh 
năm mây phủ, thổ nhưỡng có độ ẩm cao và khí hậu trong xanh, mát lạnh, nên trà Tà Xùa 
có hương dịu lan tỏa, màu nước sánh vàng như mật ong mang vị chát nhẹ, hậu ngọt thanh 
- một hương vị đặc biệt mà không nơi nào có được. 

Hiện cả xã có vài trăm cây trà cổ từ 400 - 500 năm tuổi, tán rộng, thân xù xì màu 
bạc cao 10 - 15m, bán kính thân 10 - 40cm. Trên thân cây chè rêu phong, địa y bám từ gốc 
đến thân, cành vẫn không ngừng cho lộc mới. Cây chè mọc xen lẫn trong rừng và xung 
quanh các bản. Vào tháng 4, 5, 6 là lúc chè shan tuyết cho nhiều búp nhất. Búp chè có 
màu trắng cánh vàng, lá chè to hơn so với chè shan tuyết ở vùng khác. Xung quanh búp 
chè có một lớp lông tơ trắng mịn gọi là tuyết, chứa các vi chất có lợi cho sức khỏe. 

Để hái được những búp chè shan tuyết, người dân nơi đây phải trèo lên những cây 
chè cổ thụ cao, hái từng búp chè non bỏ vào gùi. Búp trà mới hái về được đổ ra cái nia 
nhỏ rồi cho vào chiếc chảo gang lớn đặt trên bếp củi để sao. Trà phải sao bằng tay, có như 
thế mới cảm nhận được độ nóng của lửa, độ mềm của búp trà non. Đợi đến khi cánh trà 
mềm tơi như sợi bún thì đổ ra nia và tiến hành vò trà, đến khi cánh trà săn và bện lại với 
nhau thì tiếp tục sao. Cứ như thế cho đến khi cánh trà khô, day nhẹ thấy cánh trà giòn và 
xốp là đạt yêu cầu. Sau khi sao trà, người ta sẽ sàng qua một lần để loại bỏ vụn. 

Hiện ở Tà Xùa có 138ha chè, trong đó 78ha đang cho thu hoạch, mỗi năm thu hái 
được khoảng 50 tấn chè búp và sao được khoảng 10 tấn chè khô. Năm 2008, Viện Khoa 
học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
chè thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành điều tra vùng trà Tà Xùa. 
Kết quả cho biết đây là giống trà chất lượng tốt, năng suất cao và ổn định. Các nhà khoa 
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học cũng đã tuyển chọn và đánh số 60 cây trà đầu dòng, trên 200 tuổi, tập trung ở các bản 
Bẹ, Mống Vàng và Chung Chinh. 

KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG CHÈ SHAN TUYẾT TÀ XÙA 

Cách đây vài năm, khi điện còn chưa về bản, người dân Tà Xùa đã phải chặt cây 
trà đi để trồng thêm khoai. Gần tới mùa đông thì chặt cây phơi khô để nhóm lửa sưởi ấm 
cho cả nhà. Những cây trà từng là nhân chứng lịch sử cho thăng trầm của biết bao đời 
người Mông đã bị chặt đi vì chúng không có giá trị kinh tế, vì cuộc sống mưu sinh. Nhưng 
đến khi có thương lái vào mua và nhận ra những cây trà cổ có giá trị kinh tế rất lớn, thì số 
lượng cây trà đã bị chặt đi già một nửa. 

Khi nhận thức được đây là một vùng nguyên liệu quý, mang lại sinh kế lâu dài, 
lãnh đạo địa phương cùng với người dân Tà Xùa đã quyết tâm xây dựng “Dự án phục 
tráng và phát triển vùng chè shan tuyết Tà Xùa”. Để thực hiện thành công dự án này, 
UBND huyện Bắc Yên đã chủ động mời Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà và Đặc sản 
Tây Bắc (Tafood) cùng phối hợp với người dân để phát triển thương hiệu chè shan tuyết 
Tà Xùa”. 

Tháng 10/2016, UBND xã Tà Xùa giao cho Tafood khai thác 75ha trà shan tuyết 
cổ thụ. Tafood đã hướng dẫn bà con phá cây trà lai tạp để thay thế hoàn toàn bằng giống 
trà shan tuyết lá to, giống bản địa, theo phương pháp ươm hạt, như vậy cây trà mới khỏe 
và thuần chủng. Hiện nay, Tafood đã hỗ trợ, hướng dẫn bà con cách thu hái đúng tiêu 
chuẩn, thu mua sản phẩm với giá từ 40 - 60 nghìn đồng/ký trà búp tươi, cao gấp hai lần so 
với giá trà trước đây. Ngoài ra, Tafood cũng đã đầu tư mở Khu du lịch Trà Mây để đón du 
khách lên thưởng thức trà shan tuyết cổ thụ Tà Xùa, những món đặc sản của người Mông, 
khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của người dân vùng trà đẹp và huyền bí này. 

Bên cạnh đó, Tafood không ngừng nỗ lực, khắc phục mọi điều kiện khó khăn để 
đưa nhà máy lên Tà Xùa để bà con không còn vất vả sao chè mỗi khi đêm về. Tại Tà Xùa, 
công ty đã đầu tư dây truyền chế biến chè đồng bộ, khép kín, áp dụng quy trình kỹ thuật 
hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thủ công lâu năm của người dân Mông bản địa. Nhờ 
vậy, sản phẩm luôn giữ được hương vị tự nhiên đặc trưng của chè shan tuyết Tà Xùa. 
Ngoài ra, nhờ đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu, nên sản phẩm bảo quản được hơn 2 
năm, khắc phục được nhược điểm vốn có của phương pháp sao thủ công. 

Vài năm gần đây, việc thu hái và sản xuất trà đã trở thành nguồn thu nhập chính 
giúp bà con dân tộc tại Tà Xùa cải thiện cuộc sống. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó 
khăn, nhưng người dân nơi đây luôn tâm huyết, mong muốn mang đến cho người tiêu 
dùng dòng trà sạch. Trà Tà Xùa đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu của mình 
trên thị trường, giữ được hương vị thơm ngon, đặc trưng của sản vật quý báu này. 

 

12. Bảo Loan. NÉT MỚI TRÊN MẢNH ĐẤT QUỲNH NHAI / Bảo Loan // Đại biểu 
nhân dân.- Số 33-42.- Tr.65. 
 

Trong nhiều năm qua đã ghi nhận sự nỗ lực trong đầu tư xây dựng các công 
trình trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai, Sơn La trong đó có sự đóng góp không nhỏ 
của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình của huyện. Đảm nhận 
nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn, Ban Quản 
lý Dự án đã làm tốt công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, bảo đảm các tiêu chuẩn 
tiến độ, chất lượng... các công trình, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.  

TỪ NHỮNG DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
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Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 
Chương trình 30a, 135… đã góp phần làm nên sự thay da đổi thịt cho vùng đất Quỳnh 
Nhai. Đại diện UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết: Nhờ những chính sách và chương 
trình mục tiêu quốc gia mà hiện nay bộ mặt của Quỳnh Nhai thay đổi rất nhiều. Mặc dù 
còn nhiều khó khăn, nhưng huyện đã có nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ các địa 
phương xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, qua đó kích 
cầu, tạo động lực cho toàn xã hội tham gia vào xây dựng, kiến thiết nông thôn. Giao thông 
được ví là huyết mạch của nền kinh tế, ở đâu có đường thì ở đó kinh tế - xã hội phát triển, 
điều này với vùng cao càng đúng. Chương trình 135 giai đoạn I của Chính phủ đã giúp 
Quỳnh Nhai nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung nhựa hóa đường giao thông đến 15 trung 
tâm cụm xã. Ðến nay, hầu hết đường ô tô đã mở về đến 100% số xã trong huyện, nhưng 
còn một số xã vùng sâu vùng xa ô tô không đi được bốn mùa. 

Trong năm 2018 Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Quỳnh Nhai được 
giao thực hiện 80 dự án với tổng vốn là 77,867,174 triệu đồng. Trong năm qua ban đã làm 
tốt việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bảo đảm đúng quy định, 
quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu; tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu công khai, minh bạch, bảo đảm đúng thời gian quy định; củng cố, tăng 
cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động đấu thầu; 
kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý các sai phạm trong hoạt động đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm 
túc thực hiện đúng các quy định về chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 
2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây 
dựng luôn thực hiện nghiêm các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư, thực hiện chế độ 
thông tin báo cáo đúng quy định, đồng thời luôn theo sát các nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời 
các khó khăn vướng mắc. Việc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và tài chính để thực hiện 
dự án đúng tiến độ và chất lượng là điều quan trọng và chúng tôi đã luôn làm tốt công tác 
đấu thầu để người dân hoàn toàn tin tưởng khi dự án được hoàn thành đưa vào khai thác 
và sử dụng 

ĐẾN NIỀM VUI BÊN NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI 

Hiện nay, theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Quỳnh 
Nhai thì huyện đã cơ bản hoàn thành mục tiêu bố trí, sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó 
khăn, thiên tai theo Quyết định 1776 của Chính phủ. 

Quỳnh Nhai đã thực hiện sắp xếp, bố trí 7 điểm tái định cư, trong đó 5 điểm cơ bản 
đã hoàn thành mục tiêu đề ra như: Bản Ca (xã Chiềng Khoang), bản Nậm Ngùa (xã 
Chiềng Khay), bản Huổi Ngà (xã Mường Giôn), bản Cả (xã Cà Nàng), bản Bon (xã 
Mường Chiên), còn 2 điểm tái định cư đang triển khai là bản Mường Tăm (xã Mường Sại) 
và bản Kéo Ca. Tổng số dân mà huyện bố trí, sắp xếp tái định cư là 344 hộ, chủ yếu là 
đồng bào các dân tộc Thái, Mông và Kháng… Ông Bùi Việt Tùng, Phó giám đốc Ban 
Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Đầu tiên khi đặt vấn đề 
về bố trí, sắp xếp, tái định cư nơi ở mới, người dân cũng hoang mang, lo lắng. Để bà con 
chấp nhận đến định cư ở vùng mới, cán bộ của ban quản lý dự án phải thay nhau đến ăn, 
ngủ, uống rượu với bà con dân bản. Qua thời gian sống chung, ăn chung, nắm bắt nguyện 
vọng của bà con, dần dần họ mới tin tưởng và nghe theo về khu tái định cư. Đồng thời khi 
những công trình dựng lên, có nhà văn hóa, có lớp học, có trạm y tế, có điện thắp sáng, 
nước sạch sinh hoạt… được xây dựng mới, hiện đại, khang trang thì ai cũng vui mừng, 
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phấn khởi và nhiều hộ dân ở những vùng không quy hoạch lại xin chuyển về thêm. Tại 
bản Ca, xã Chiềng Khoang nổi bật với những ngôi nhà ngói mới đỏ tươi mọc liền kề. 
Trước kia sống trên những sườn núi, hễ mưa là sạt lở đất, đá lăn, uy hiếp và gây hoang 
mang cho người dân. Từ khi chuyển về tái định cư tại bản Ca mới, người dân yên tâm, 
không lo mưa gió, đá lăn… Bản Ca cũ có 90 hộ sinh sống. Thực hiện Quyết định 1776 
của Thủ tướng Chính phủ về bố trí sắp xếp dân cư, bản Ca được bố trí, sắp xếp nơi ở mới. 
Có 48 hộ chuyển đến vùng đất gần trung tâm xã, cách điểm cũ hơn 3km, có tỉnh lộ đi qua 
nên thuận lợi cho việc lao động, sinh sống. Các dự án đường liên xã, trường học, bệnh 
viện, chợ trung tâm... vẫn đang được ban quản lý dự án nỗ lực triển khai đồng hành với 
huyện tìm các nguồn lực để từng bước đầu tư đồng bộ hạ tầng, đáp ứng với nhu cầu xây 
dựng nông thôn mới, giúp bà con vùng cao có cuộc sống ổn định, phát triển bền vững, đáp 
ứng yêu cầu đổi mới cùng đất nước ngày một ấm no giàu mạnh.                
 

13. Bảo Loan. GÂY DỰNG NIỀM TIN TRONG MỖI CÔNG TRÌNH / Bảo Loan // 
Đại biểu nhân dân.- Số 33-42.- Tr.65. 
 

Huyện Vân Hồ, Sơn La được thành lập theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 
10/6/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để 
thành lập huyện Vân Hồ. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn đòi hỏi công tác đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng giao thông cần có 
sự phát triển mang tính đột phá, nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Là huyện mới thành lập, điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng 
còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao đòi hỏi công tác đầu tư xây dựng cơ bản hạ 
tầng giao thông cần sát thực tế và phục vụ cho sự phát triển chung của huyện. Với sự tham 
mưu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng trong việc lựa chọn đầu tư, huyện đã tập 
trung vào các công trình cơ sở hạ tầng phù hợp với nhu cầu thực tế của huyện trong tình 
hình mới. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng trụ sở Huyện ủy, trụ sở Hội đồng nhân dân, 
UBND huyện Vân Hồ là một trong những mục tiêu quan trọng của huyện để ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các xã, 
bản thuộc huyện Vân Hồ. 

Ông Nguyễn Văn Bắc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện 
Vân Hồ chia sẻ: Để đẩy nhanh tiến độ dự án ban phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể 
cho từng tổ, từng cá nhân bao gồm công tác quản lý chất lượng công trình; công tác thanh 
toán, quyết toán vốn đầu tư... thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của từng tổ, từng cá nhân trong cơ quan, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, 
khó khăn trong quá trình thực hiện để dự án đạt hiệu quả cao nhất. Khi thực hiện chỉ đạo 
nhiệm vụ cho cán bộ có yêu cầu cán bộ công chức viết bản cam kết thực hiện nhiệm vụ rõ 
ràng, cụ thể. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng một số dự án, công trình trên địa bàn chưa 
bảo đảm, thậm chí có công trình vừa nghiệm thu đưa vào sử dụng đã hỏng mà nguyên 
nhân chủ yếu là công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng thất 
thoát vật tư, vật liệu hoặc sử dụng vật tư, vật liệu không đúng như trong dự toán, thiết kế. 
Một số dự án, công trình được thi công bởi nhà thầu năng lực yếu dẫn tới chất lượng công 
trình đầu tư xây dựng thấp. Trước thực trạng đó, Ban Quản lý Dự án huyện xác định: 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các dự án, công trình do ban điều 
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hành tạo niềm tin của người dân vào mỗi công trình nhằm xây dựng và phát triển huyện 
theo sự phát triển chung của tỉnh Sơn La. 

Trong năm 2018 Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện đã được giao vốn 
quản lý, triển khai thực hiện 130 dự án (82 dự án chuyển tiếp, 48 dự án khởi công mới). 
Với tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, 
vốn trái phiếu Chính phủ giao ban quản lý thực hiện trong năm 2018 là 292.470 triệu đồng 
(trong đó vốn chuyển nguồn là 60.302 triệu đồng; vốn giao năm 2018 là 232.168 triệu 
đồng); đến thời điểm báo cáo, đã giải ngân 268.976 triệu đồng (trong đó vốn chuyển 
nguồn là 59.297 triệu đồng; vốn giao năm 2018 là 209.679 triệu đồng), đạt tỷ lệ giải ngân 
là 92%. Các dự án được triển khai xây dựng đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế và dự 
toán được duyệt, tiến độ cơ bản bảo đảm theo hợp đồng đã ký. Hầu hết các công trình 
được đầu tư trên địa bàn đều có sự tham gia giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban quản lý 
dự án đã tổ chức triển khai, bàn giao đầy đủ hồ sơ, thông tin về dự án cho ban giám sát tại 
các xã, nơi có dự án được đầu tư để phối hợp thực hiện giám sát và giải quyết kịp thời 
những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc giám sát được bảo đảm đúng 
quy trình quy định. 

Cùng với việc đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, ban cũng tập trung 
cho các dự án y tế, giáo dục, dự án nước sạch, hệ thống xử lý rác thải. Công trình cấp 
nước sinh hoạt tại khu vực trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ (giai đoạn 1) đã 
được đưa vào sử dụng. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu trung tâm huyện đang đưa vào sử 
dụng... Với tinh thần trách nhiệm, tự chủ, sáng tạo trong suốt quá trình triển khai thực hiện 
dự án, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, 
UBND huyện Vân Hồ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng đã có nhiều biện pháp 
quản lý các công trình xây dựng hiệu quả để vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh dàn 
trải, lãng phí, cũng như bảo đảm được các yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Từ đó nâng cao 
được hiệu quả của các công trình xây dựng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện. 

Là một trong những huyện nghèo nhất của Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói  
chung, thế nhưng với sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của lãnh đạo tỉnh cùng sự phối hợp hiệu 
quả của các sở, ngành, lãnh đạo huyện, năm 2017 Vân Hồ đã thu hút được 2 dự án quy mô 
2.300 tỷ đồng từ Tập đoàn TH True Milk. Đây đều là những dự án có ý nghĩa bao chùm, 
đem lại những giá trị bền vững về xã hội và môi trường. Trong đó bao gồm các hạng mục 
như: Phát triển cây dược liệu, cây cam, nhà máy chế biến hoa quả công nghệ cao... Cùng 
với sự phát triển của huyện Vân Hồ và toàn tỉnh Sơn La, với những kết quả đã - đang và 
sẽ tiếp tục đạt được, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Vân Hồ sẽ luôn thực 
hiện tốt các nguyên tắc quản lý mà chính quyền huyện Vân Hồ đề ra: Đúng mục tiêu, 
đúng tiến độ, luôn bảo đảm tốt về chất lượng và nguồn lực. 
 

14. Bảo Loan. BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH / Bảo Loan // Đại biểu 
nhân dân.- Số 33-42.- Tr.67. 
 

Đảm nhận nhiệm vụ thực hiện đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trên 
địa bàn, những năm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thuận Châu 
(Sơn La) luôn nỗ lực bảo đảm tiến độ thi công xây dựng. 

Là 1 trong những huyện nghèo của cả nước, Thuận Châu đã nhận được sự quan 
tâm đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh thông qua các chương trình Dự án 30a, 134, 
135, 120... Những năm qua, các dự án này đã phát huy hiệu quả, đời sống của đồng bào 
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dân tộc được cải thiện, nhiều hộ dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, sản 
xuất, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. 

BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ 

Năm 2018, ghi nhận nhiều nỗ lực trong đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn 
huyện Thuận Châu - Sơn La, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý Đầu tư 
và Xây dựng các công trình của huyện đã làm tốt công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, 
bảo đảm các tiêu chuẩn tiến độ, chất lượng... các công trình, góp phần vào phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. 

Theo ông Lê Đình Tứ - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xảy dựng huyện 
Thuận Châu cho biết: Nhiệm vụ của đơn vị là thực hiện đầu tư theo chủ trương của tỉnh: 
Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã trung tâm huyện, đặc biệt là các xã đạt chuẩn nông thôn 
mới từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu với các công trình như: Nhà văn hóa 
thôn, xã, sân thể thao, điện, đường, trường, trạm... 

Tổng kế hoạch vốn được giao năm 2018 là 127.782,8 triệu đồng trong đó nguồn 
vốn tỉnh phân bổ là 52.388,4 triệu đồng và huyện phân bổ là 75.394,4 triệu đồng. Để hoàn 
thành kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Thuận Châu đã đẩy nhanh 
tiến độ các công trình đang thi công, tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình xây 
dựng trên địa bàn; tiếp tục giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch giao của tỉnh, huyện, kiểm 
tra hoàn chỉnh thủ tục các công trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên 
đã đủ điều kiện và kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm. Trong quá trình thực hiện các dự 
án ban luôn thực hiện nghiêm các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư, thực hiện chế 
độ thông tin báo cáo đúng quy định, đồng thời luôn theo sát các nhà đầu tư tháo gỡ kịp 
thời những khó khăn vướng mắc để bảo đảm tiến độ của dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư 
có năng lực và tài chính để thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng là điều quan trọng 
và chúng tôi đã luôn làm tốt công tác đấu thầu để người dân hoàn toàn tin tưởng khi dự án 
được hoàn thành đưa vào khai thác và sử dụng. 

Đường giao thông được ví là huyết mạch của nền kinh tế, ở đâu có đường thì ở đó 
kinh tế - xã hội phát triển, điều này với vùng dân tộc miền núi càng đúng. Chương trình 
135 giai đoạn I của Chính phủ đã giúp Thuận Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung 
nhựa hóa đường giao thông đến trung tâm cụm xã. Đến nay, hầu hết đường ôtô đã mở về 
đến 100% số xã trong huyện, các dự án thủy lợi, dự án lò đốt rác, xây dựng nhà văn hóa... 
đang được ban triển khai tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo nên sự đổi thay 
căn bản bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc trong huyện. 

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ 

Việc phê duyệt dự án và bố trí vốn đầu tư phải bảo đảm vốn đầu tư, phải được bố 
trí tập trung để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất nhằm giảm thất thoát, lãng phí 
và nâng cao hiệu quả đầu tư. Để khắc phục những khó khăn về nguồn vốn đầu tư xây 
dựng, trở ngại về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và 
các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các tổ chức, cơ quan và 
doanh nghiệp trên địa bàn về lợi ích thiết thực của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên 
địa bàn. Đồng thời, quán triệt thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nguyên 
tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Với những khó khăn về vốn, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Thuận Châu đã 
tham mưu cho huyện quan tâm chỉ đạo, phê duyệt đầu tư xây dựng các công trình trọng 
điểm; tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, hoạt động của các đơn vị tư 
vấn giám sát, thi công; kiên quyết không giao nhiệm vụ cho những đơn vị đã vi phạm về 
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chất lượng công trình. Mặt khác, ban cũng bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn để 
quản lý chất lượng, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. 

Ông Tứ chia sẻ: Nguồn vốn có hạn, mà danh mục đề nghị đầu tư xây dựng các 

công trình hàng năm rất nhiều. Bởi thế, việc lựa chọn công trình đầu tư phải được ban 

quản lý dự án và các phòng, ban chức năng của huyện đi khảo sát thực tế ở các địa 

phương, đồng thời lắng nghe ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng của người dân xem mức 

độ cần đầu tư của họ đến đâu. Sau đó ban sẽ phối hợp cùng các phòng chức năng kiểm tra 

tiến độ và chất lượng các công trình đang xây dựng trên địa bàn, phối hợp cùng Phòng 

Công thương, đơn vị khảo sát, lập dự toán, thẩm định các công trình có chủ trương và kế 

hoạch vốn. Nhưng tiêu chí vẫn ưu tiên cho những xã đặc biệt khó khăn, giúp người dân 

từng bước nâng cao đời sống. Thời gian tới, ban cũng phối hợp với các đơn vị thi công 

hoàn tất hồ sơ các công trình đã nghiệm thu sử dụng để thanh quyết toán; tiếp tục đôn đốc 

các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình đang xây dựng; hoàn 

thành công tác giải ngân hết kế hoạch vốn giao năm 2018; chuẩn bị hồ sơ, quyết định phê 

duyệt các công trình khởi công mới năm 2019. 

Cùng với đó, ban tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền tập trung phân 

bổ nguồn vốn đối với các công trình quyết toán, công trình hoàn thành. Kiên quyết không 

khởi công các công trình mới khi chưa xác định được nguồn đầu tư và kế hoạch thanh 

toán vốn đối với các công trình không bảo đảm theo quy định. 
 

15. Nguyễn Thành Phong. GIỌNG HÁT CỦA NÚI RỪNG / Nguyễn Thành Phong // 
Tạp chí Gia đình và trẻ em.- Số xuân.- Tr.46-47. 
 

Những năm sắp tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, mình nghe mấy thằng cùng 
trường từ Sơn La về học, kháo với nhau: “Có một con bé người Thái quê ở Sơn La mình, 
hát hay, xinh lắm!”. Rồi chúng nó kéo nhau đi xem Vi Hoa hát. Con bé ấy đúng là người 
Thái ở vùng Mộc Châu, kém lớp bọn mình chừng bốn, năm tuổi, mới vào học Đại học 
Văn hóa, tham gia nhóm ca khúc chính trị, có cả sinh viên bên Nhạc viện Hà Nội diễn 
cùng, hay hát ở sân khấu Công viên Thống Nhất và các điểm ca nhạc ngoài trời. Toàn sinh 
viên, người trẻ đứng nghe. Mình cũng đến. Con bé vừa xinh, nhìn lúc nào cũng tươi như 
hoa cười, hát thì giọng cao, thanh và trong ngần… 

 Về Sơn La nghỉ hè, mình lại được nghe Vi Hoa hát cùng các bạn ở sân chiếu bóng 
thị xã. Mấy thằng học cùng bảo, đã làm quen được với nó, rồi tíu tít đi xách đồ, phục vụ 
bọn nó biểu diễn, mặt cứ vếch lên nhìn mình. Mình hơi đố kỵ, và nghĩ, con bé này sẽ còn 
đi xa, giọng nó quý lắm đây… 

Năm tháng qua đi. Vất vả mưu sinh. Những năm 80, 90 của thế kỷ trước, thỉnh 
thoảng mình gặp lại Vi Hoa trên tivi, trong một vài chương trình ca nhạc, chứ ít thấy nó 
hát ở Hà Nội. Thì ra nó vào Đoàn Ca múa Bộ đội Biên phòng, lặn lội đi hát phục vụ chiến 
sỹ, đồng đội và người dân ở các nơi như hải đảo, biên giới.  

 Cô bé như một cánh chim nhỏ chấp chới bay suốt các miền rừng biên ải, đến khắp 
các tỉnh thành… 

 Rồi nghe Vi Hoa đã có gia đình, lấy chồng cũng là nghệ sỹ biểu diễn ảo thuật, đã 
sinh đôi một cặp, con trai và gái. Cô ấy toàn hát ở vùng sâu, vùng xa, những nơi ấy thì 
nặng tình, chứ được mấy tiền, lại vất vả, cực nhọc… Vậy mà khi mình đi Trường Sa, gặp 
Tuấn Phương chồng Vi Hoa, rồi về gặp lại cô ấy, thấy vẫn tươi như ngày nào… 
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 Bao năm qua đi, rồi bỗng một ngày, nhìn Vi Hoa đã đeo quân hàm đại tá. Vi Hoa 
có mười lăm năm hát dọc biên giới phục vụ bao chiến sỹ đồng bào, thì mới được phong 
Nghệ sỹ Ưu tú, đến ba mươi năm hát thế nữa, được phong lên Nghệ sỹ Nhân dân.  

Cũng có lúc Vi Hoa tâm sự: “Đôi ba lần em đã nản lắm, muốn bỏ con đường cũ, 
nhưng rồi tình cảm đồng đội, tình cảm bà con nồng nàn, gắn bó tha thiết quá nên không 
đành mà dứt được”. 

Thỉnh thoảng, ngắm Vi Hoa, mình bảo, anh thầm thần tượng cô từ lâu rồi. Vi Hoa 
cười, giờ thì coi em như em gái nhé. Mình rủ “thần tượng” tham gia làm giám khảo hội 
diễn văn nghệ quần chúng mà mình hay được mời làm chủ khảo, bận mấy Vi Hoa cũng 
thu xếp nhận lời. Quê mình ở Thái Bình tổ chức Lễ đón Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 
trang, bảo về chơi góp vui với anh. Vi Hoa với Tuấn Phương và cả hai con cùng về. Làng 
nghèo xa xôi, lần đầu được tận mắt xem ảo thuật và nghe nghệ sỹ nhân dân hát, sướng và 
nhắc mãi… Buổi sáng, tổ chức lễ đón danh hiệu ngoài sân ủy ban, Vi Hoa mặc lễ phục, 
hát chào mừng sang trọng. Về nhà, vừa ngồi nghỉ, cán bộ thôn nhà mình đến than thở, tiếc 
quá, đêm qua, nhiều cụ ở thôn không ra nghe cô hát được, sáng nay thì chỉ được nghe có 
hai bài, các cụ muốn nghe cô hát thêm nữa quá… Thế là Vi Hoa và chồng lại làm ngay 
một chương trình hát và biểu diễn ảo thuật phục vụ bà con trong thôn ở nhà văn hóa của 
thôn. Xong thì muộn quá rồi, phải về, cơm chả ăn, các cụ chỉ kịp dúi vào tay cặp giò vừa 
vớt khỏi nồi luộc mà tấm tắc, nghệ sỹ như thế mới là nhân dân chứ…  

Đám cưới con trai mình, mình chỉ mời rất ít khách. Vi Hoa biết, đèo hai con đi học 
thêm, ghé vào hát mừng hai cháu mấy bài cùng nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo, rồi 
lại vội vàng đi đón con… 

Mấy năm trước, Vi Hoa làm cái allbum. Mình để thời gian nghe lại nhiều bài Vi 
Hoa hát những năm tháng qua. Những bài hát của núi rừng: “Tình ca Tây Bắc”, “Chiều 
biên giới”, “Anh ở đầu sông, em cuối sông”, “Em chọn lối này”. Những bài hát của một 
thời: “Nổi lửa lên em”, “Tiếng đàn Talư”, “Sông Đak Rông mùa xuân về”… Nhiều lắm, 
bài nào cũng hay. Chả phải thiên vị, mình nghe Vi Hoa hát, thấy có cả tiếng chim trên mặt 
suối, ngọn gió trên nương lúa, tiếng nước reo trên thác núi, bóng mây phủ rừng cây đại 
ngàn… Bài nào cũng hay, cũng thích… 

 Một buổi tối, Vi Hoa gọi cho mình bảo, lần đầu tiên em được làm liveshow, anh 
đến nhé. Ba mươi năm ca hát, lần đầu tiên Vi Hoa mới có riêng một liveshow cho mình ở 
Nhà hát Lớn, toàn đồng đội và bạn bè đến nghe, chật hết cả chỗ. Cô ấy nghẹn ngào, chả 
nói được gì nhiều, cứ hát thôi… Cô đã mang cả núi rừng ký ức về Nhà hát Lớn.  

Ba mươi năm nay, thường chỉ hát ở những sân khấu dựng vội, ở sân đồn biên 
phòng, sân điểm trường bản xa, hát trên thùng xe ô tô tải, ở trên sàn nhà người dân rẻo 
cao… Đêm hát liveshow của cô gái Vi Hoa đến từ bản xa, được mệnh danh là “Chim sơn 
ca của núi rừng Tây Bắc”, nén chặt chỉ có mười lăm bài hát của cả chặng đời ba mươi 
năm lăn lộn nghệ thuật, sao mà ngắn đến như vậy chứ?  
 

16. Sỹ Hào. SÁU MƯƠI MÙA HOA BAN NỞ / Sỹ Hào // Dân tộc và phát triển.- Số 
xuân.- Tr.4. 

 

Năm Kỷ Hợi 1959, nhân kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ 
niệm 4 năm thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, Bác Hồ đã lên thăm và nói chuyện với 
đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Thăm nhân dân Tây Bắc, thăm Sơn 
La, Người đã để lại muôn vàn tình yêu thương trong lòng đồng bào các dân tộc. Sáu 
mươi năm qua, tình cảm đó của đồng bào được biến thành những hành động thiết 
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thực, góp phần đưa Tây Bắc, đưa Sơn La đi lên từng bước vững chắc để những mùa 
hoa ban nở, sắc rừng thêm tươi thắm. 

Sáu mươi năm trước - năm Kỷ Hợi 1959, giữa ngổn ngang khó khăn sau cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng bào các dân tộc Tây Bắc đang bắt tay vào hàn gắn 
vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế thì vui mừng được tin Bác Hồ về thăm. 

Trong tài liệu “Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác - Nhà xuất bản 
Chính trị Quốc gia, năm 2005” có viết: Sáng 07/5/1959, đúng vào ngày kỷ niệm 5 năm 
chiến thắng Ðiện Biên Phủ lịch sử, tại sân vận động thủ phủ Khu tự trị Thái - Mèo (năm 
1962 đổi tên lại là Khu tự trị Tây Bắc) lúc đó đặt tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã 
diễn ra cuộc mít-tinh lớn chào mừng Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương. Hơn mười 
nghìn cán bộ, bộ đội và đồng bào các dân tộc từ khắp mọi miền náo nức chờ giây phút 
được đón Bác Hồ, được nghe Bác nói chuyện. 

Tài liệu “Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác - Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia, năm 2005” cũng như trong ký ức của các bậc cao niên ở Sơn La vẫn khắc ghi 
chi tiết: Tại Thuận Châu, khi đang nói chuyện, mọi người đang chăm chú hướng lên khán 
đài, Bác nhìn một lượt rồi bất ngờ hỏi một câu bằng tiếng dân tộc Thái: “Pi noọng phăng 
hụ báu?” (Anh em nghe tôi nói có hiểu không?). 

Mọi người ngỡ ngàng, lặng đi giây lát, rồi đồng thanh đáp: “Hụ dá lọ!” (Có ạ! Hiểu 
rồi ạ!). Rồi từ trong đám đông có tiếng hô vang: “Pú Hô xen pi, Pú Hô xen pi” (Cụ Hồ 
sống lâu! Cụ Hồ muôn năm!), thế là mọi người hô theo, tiếng vang dội vào vách núi, lan 
truyền như những đợt sóng âm vang cả núi rừng. Nhiều cụ già sung sướng trào nước mắt, 
vì lần đầu được nghe Bác Hồ nói tiếng của dân tộc mình. 

Ngày 08/5/1959, trên đường di chuyển từ Thuận Châu về Hà Nội, sau khi thăm 
huyện Yên Châu, Bác đã đến thăm và nói chuyện với nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Tại 
sân vận động Ủy ban hành chính huyện, từ 5h sáng tất cả các ngả đường, cán bộ, bộ đội, 
công nhân, học sinh ăn mặc quần áo đẹp nhất, ai cũng mang theo cờ hoa, biểu ngữ đi đón 
Bác. 

Ông Lường Văn Trọng, hơn 70 tuổi, ở bản Pán, xã Chiềng Ly (huyện Mộc Châu) 
là người vinh dự được gặp Bác Hồ năm đó. Ông bồi hồi cho biết: Khi đó, sân vận động 
ken kín người và cờ hoa. “Tôi mới 14 tuổi; đến bây giờ cảm xúc khi được nhìn thấy Bác 
bằng da, bằng thịt vẫn còn in đậm trong trái tim”, ông Lường Văn Trọng xúc động nói. 

Ông Trọng cũng như các bậc cao niên ở Sơn La vẫn nhớ như in những lời Bác dạy 
sáu mươi năm trước. Người căn dặn: “Ngày nay, đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải 
cùng nhau đoàn kết phấn đấu để tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, quét sạch hết bọn phá 
hoại làm cho mọi người đều được no ấm, đều được biết chữ, làm cho mọi người đều được 
hưởng hạnh phúc, yên vui”. 

Sáu mươi năm đã qua, khắc ghi lời Bác dạy, Tây Bắc nói chung, Sơn La nói riêng 
đã nỗ lực không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, dệt nên những mùa hoa ban đẹp. 
Những tuyến đường bê tông, trải nhựa rộng mở về với bản, với mường. Từng dòng sông, 
con suối đã được chế ngự thành nguồn thủy năng vô tận. 

Nơi chân núi, triền đồi ngút ngàn cà phê, cây trái, chè xanh gọi nắng, lúa đầy bồ, 
ngô thêm hạt cùng những rừng cao su tạo nguồn “vàng trắng”; từng công trình, cụm công 
nghiệp mọc lên, phố núi, bản mường điện sáng thay sao, rộn ràng câu khắp, vấn vít điệu 
xòe đậm âm hưởng dân gian hòa quyện trong cung bậc núi rừng… 

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Tây Bắc thực sự đang chuyển mình 
rời khỏi “lõi nghèo” cả nước. Năm 2019, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức kỷ niệm sáu mươi năm 
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ngày Bác Hồ cùng đoàn công tác Trung ương lên thăm Tây Bắc. Những hoạt động kỷ 
niệm sẽ một lần nữa làm sâu sắc thêm những căn dặn, mong muốn của Bác Hồ đối với cấp 
ủy, chính quyền cùng đồng bào các dân tộc Tây Bắc, đưa Tây Bắc ngày một phát triển, 
phồn vinh. 
 

17. Trọng Chính. LẠC LỐI XỨ MÙ MÂY / Trọng Chính // Nông thôn ngày nay.- Số 
xuân.- Tr.58-59. 
 

Chỉ với ba thứ “đặc sản” là thiên đường mây, quả sơn tra ngon nức tiếng và 
chè cổ thụ shan tuyết ngọt đầu môi, hậu vị đậm đà, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La) 
hiện trở thành địa danh quen thuộc với nhiều người. 

Gõ từ khóa “Tà Xùa” trên Google vào những ngày đầu tiên của năm 2019, có 
khoảng 265.000 kết quả hiển thị chỉ trong vòng 0,40 giây, với những thông tin chủ yếu về 
địa điểm săn mây và chè shan tuyết. 

Tà Xùa mỗi mùa mang một vẻ đẹp khác nhau. Đông về là mùa “săn” mây, đất trời 
nơi đây gần như không còn đường phân định bởi một không gian mây mù, khói phủ, bồng 
bềnh tựa chốn thiên đường nơi hạ giới. Thu sang là mùa lúa chín, cả một cung đường uốn 
lượn men theo sườn núi trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển trở thành điểm 
vọng cảnh để thảm vàng ngút tầm mắt. 

Mùa xuân, mùa hạ, giữa những cây rừng là những cây chè cổ thụ thân bám đầy địa 
y và rêu phong vươn mình trổ búp với sức sống mãnh liệt. Và lần thứ 5 đặt chân đến đây, 
tôi thấy mình thật may mắn khi đã đi đủ cả 4 mùa của Tà Xùa, mà mùa nào cũng đẹp và 
mê hoặc bước chân kẻ lãng du. 
 

18. Dương Đình Tường. NGƯỜI GIÚP CHO DÂN BẢN KHÔNG CÒN PHẢI 
CHỤP ẢNH GHÉP ĐẦU / Dương Đình Tường // Nông nghiệp Việt Nam.- Số xuân.- 
Tr.6. 
 

Đối với người dân tộc Mông ở Hang Chú - xã xa xôi, khó khăn nhất của huyện 
Bắc Yên, tỉnh Sơn La thì cái nghèo, cái đói cứ quẩn quanh như mây khói không bao 
giờ tan. Trước đây, họ chỉ gửi ước ao giàu có qua những bức ảnh ghép đầu của mình 
với quần áo, nhà cửa, xe cộ của người dưới xuôi. Có một già làng đã thay đổi dần 
điều ấy khi cái giàu đang thực sự lan rộng ở bản…   

ĐI TÌM CON ĐƯỜNG THOÁT GIÀU ẢO 

Ông là Giàng A Chu - nguyên Chủ tịch xã, giờ là một già làng ở Pa Cư Sáng A. 
Năm 1972 khi đã 15 tuổi ông được cử đi học ở Trường Đào tạo cán bộ dân tộc Mèo 
(Mông) ở huyện Thuận Châu, hồi ấy vẫn thuộc Khu tự trị Tây Bắc. 18 tuổi ông về nhà lấy 
vợ rồi nhờ có chữ mà được cử làm chủ tịch xã.  

Quê ông bốn phía đều chạm núi, ngửa mặt lên là chạm mây, 100% dân thuộc diện 
hộ nghèo, cái đói cứ bủa vây bản trên, bản dưới như một lời nguyền truyền kiếp. Tiếng là 
chủ tịch xã nhưng ông cũng nghèo như ai, vừa công tác xã hội vừa phải đi cày để nuôi đại 
gia đình đông tới 11 nhân khẩu. 

Mấy năm về trước, có cánh thợ ảnh ngoài thị trấn vào tận bản chào hàng dịch vụ 
chụp ghép đầu người Mông với quần áo, nhà cửa, xe cộ đẹp đẽ của người dưới xuôi. Mỗi 
tấm ảnh bé con con 20x30cm giá 150.000 đồng. Vì nghèo khổ quá nên ai cũng muốn có 
một bức ảnh ghép đầu của mình với nhà cao cửa rộng, xe cộ, quần áo đẹp của người khác 
để ngắm cho quên đi cái nghèo, cái khổ trước mắt. Giàu ảo giống như cơn sướng ảo của 
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thuốc phiện vậy, có sức gây nghiện ghê gớm! Nhà ông Chu cũng có một tấm ảnh ghép 
đầu như thế nhưng không thể khiến cho ông nguôi ngoai đi khát vọng làm giàu thực sự. 

Năm 2005 một lần Bí thư Tỉnh ủy Sơn La lúc đó là Thào Xuân Sùng lên chúc tết ở 
bản, ông nhận định nơi này có thể trồng thảo quả được, sau này sẽ tìm cách để cho dân 
bản giống. Chờ đã lâu mà chưa thấy dự án về, nghe người ta nói bên huyện Văn Bàn của 
tỉnh Lào Cai người Mông đã biết cách trồng thảo quả làm giàu nên năm 2006 ông Chu đã 
quyết chí đi một phen xem sao. Bắt đầu từ 5h sáng, với hành trình đưa xe máy lên thuyền 
vượt sông Đà ngược theo hướng thành phố Sơn La rồi đi qua huyện Quỳnh Nhai vắt sang 
huyện Than Uyên cuối cùng hơn 6h chiều ông cũng đến được huyện Văn Bàn sau khi 
vượt hơn 200km đường núi và một lần thủng xăm phải dắt bộ hàng cây số mới tới được 
chỗ vá. 

Đói khát, mệt lả nhưng khi nhìn thấy nương thảo quả với từng chùm, từng chùm 
lúc lỉu, đỏ mọng dưới gốc ông mừng muốn khóc. Ông quỳ xuống bốc một nắm đất xem 
đất nơi này có giống đất ở quê mình không rồi lại leo lên núi xem độ cao có giống ở quê 
mình không, con suối, con khe, cái cây, cái cối có giống ở quê mình không: “Từ cây trẻ 
đến cây già đều giống với cây ở rừng núi Hang Chú quê mình nên tôi tin là cây thảo quả 
cũng phù hợp khi trồng tại bản mình”. 

Vậy là vét nốt số tiền trong túi có được ông mua 15kg giống thảo quả về chia cho 
dân bản 10kg còn mình ươm 5kg, nuôi mộng làm giàu. Dù đã cuốc đất, làm cỏ rất kỹ 
trước khi gieo nhưng do thiếu kinh nghiệm, ươm ở đúng chỗ khô quá nên chỉ có khoảng 
20% hạt chịu nẩy mầm. Thất bại nhưng không nản chí, năm 2007 ông lại dẫn một đoàn 
dân bản gồm 12 người đi xe máy theo đúng lộ trình năm trước để tiếp tục hành trình gian 
khổ hơn 200km lấy giống thảo quả về. Lần này ông cẩn thận tìm những vạt đất ẩm ướt 
ven suối để gieo hạt rồi lại phủ lá khô lên giữ ẩm cho vườn ươm. Kết quả là hạt mọc được 
70%.   

MÀY CỨ TRỒNG TRƯỚC, ĐƯỢC TIỀN TAO MỚI THEO 

Khi ông đi vận động dân rằng: “Bản mình nương ngô không có, ruộng cũng ít nên 
không ra tiền nhưng đất rừng còn nhiều, các dòng họ theo tôi đi trồng thảo quả sẽ giàu” 
thì nhiều nhà lắc đầu. Kể cả người em ruột Giàng A Cu cũng bảo: “Để mày trồng lên 
được, bán được tiền thì nhà tao mới trồng”. Chỉ có 30 hộ theo ông thử nghiệm trồng thảo 
quả. Lúc đầu diện tích thảo quả của ông có 5ha và một vài ha của các nhà khác rồi dần dà 
cả bản Pa Cư Sáng A với hơn 90 hộ người Mông họ Giàng thuộc các chi họ, thờ các ma 
khác nhau đều đua nhau trồng cả... 

Mỗi dịp đi đám ma, đám cưới ở các bản gặp ai ông cũng hỏi: “Có trồng thảo quả 
chưa? Nếu có đất mà chưa có giống, chưa biết kỹ thuật thì về nhà tôi”. Một vài người tin, 
theo ông về nhà được mời cơm, đãi rượu, được chỉ bảo tận tình từ kỹ thuật đến cấp luôn 
giống cho với giá rẻ. 

Trồng thảo quả 1 năm 2 lần phải đi phát cỏ, mất 3 năm tức đúng 6 lần phát cỏ thì 
cây cho quả và phải sang năm thứ 5, sau 10 lần phát cỏ mới cho quả nhiều. Mùa đông 
năm 2015 khi cây thảo quả trên rừng đã bắt đầu cho quả bói hứa hẹn có tiền thì ông Chu 
phải đưa bố đi bệnh viện huyện chữa bệnh, 2 tuần sau mới về đến nhà. Lúc ấy một đợt 
băng giá khắc nghiệt đã ập đến, tuyết phủ trắng mái nhà, tuyết vít ngọn cây, cành cây trĩu 
xuống, gãy răng rắc chẳng khác gì trận cuồng phong. Vội chạy lên rừng xem thảo quả thì 
thấy cây chết hàng loạt như bị luộc chín. Không có khói mà mắt ông bỗng cay xè, nước 
mắt chảy ra giàn giụa. 
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 “Ông trời không ủng hộ mình, mất bao công sức chăm sóc mấy năm ròng mà 
chẳng có thu hoạch gì cả”. Ông nghĩ thế bởi đinh ninh rằng đám thảo quả đã chết hết 
nhưng 2 tháng sau, trong một buổi đi rừng bỗng thấy từ dưới những gốc cây khô nhú lên 
những cái mầm bụ bẫm như ngón tay của trẻ con. Mừng trong bụng không để cho người 
khác biết, ông chạy về bản báo tin: “Lên rừng mà xem thảo quả của nhà mình có mọc lại 
không còn nhà tôi đã mọc lại rồi đấy”. 

Bán tín bán nghi nhưng mọi người vẫn lên rừng thăm thì quả thật thấy thảo quả đã 
mọc lại, vụ sau thì lác đác cho thu. Năm 2017 ông hái 2,5 tấn thảo quả bán được hơn 60 
triệu đồng, năm 2018 ông hái hơn 7 tấn thảo quả bán được gần 200 triệu đồng. Ở bản ông 
nhà nào ít cũng thu được 30 triệu, nhà trung bình thu được từ 40 - 50 triệu đồng trở lên. 
Từ nghèo đói, con đường tiến lên giàu có đang ở ngay trước mắt mọi người - điều trước 
đây dù cho nằm mơ giữa ban ngày họ cũng không dám nghĩ tới. 

“Có thảo quả là có quần áo mới, xe máy, ti vi mới, sửa sang được nhà cửa. Tết này 
gia đình nào có lợn thì mổ còn không nuôi được vẫn có tiền để mua thịt về ăn, không phải 
nhịn như trước nữa”. Ông Chu vừa cười vừa nói như vậy khi dẫn tôi leo núi lên thăm 
những vườn thảo quả mọc dưới những cánh rừng lúc nào cũng lờ mờ mây khói của Hang 
Chú. 

Ghép đầu của người Mông vào quần áo, nhà cửa, xe cộ đẹp đẽ của người dưới 
xuôi, cánh thợ ảnh ngoài thị trấn đã thu bộn tiền khi đánh đúng tâm lý của đồng bào là 
thích giàu ảo, giàu trong tưởng tượng để quên đi cái nghèo khổ, khó khăn trong thực tại. 

 

19. Bình Nhi. NHỮNG LỚP HỌC LƯNG CHỪNG TRỜI / Bình Nhi // Nhân dân.- 
Số xuân.- Tr.30-31. 
 

Một trong những điều băn khoăn, trăn trở nhất của anh em Đội Vận động 
quần chúng Đồn Biên phòng Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, Sơn La) khi về các bản 
làng biên giới xa xôi hẻo lánh, là tình trạng người dân mù chữ, cũng như tái mù khá 
phổ biến. Đưa con chữ và ánh sáng tri thức đến với đồng bào những địa bàn vẫn 
được mệnh danh “năm không”, quả là quyết tâm rất lớn của những người lính biên 
phòng. 

Cách trung tâm xã gần 20km, Nặm Lạn là bản xa nhất trong số 18 bản của xã 
Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, Sơn La). Đây cũng là một trong những bản khó khăn nhất 
của xã. Đường đến bản Nặm Lạn vô cùng khó đi. Gọi là đường nhưng thực ra là một con 
chỉ ngoằn ngoèo với vô số sống trâu, ổ gà, đất đá lổn nhổn. Chiếc Honda Dream cũ kỹ 
bám đầy bùn đất cứ leo dốc mải miết, người ngồi sau thót tim hết pha này đến pha khác vì 
những cú lúc gằn, chồm lên dốc đứng, lúc dằn xóc muốn tung ra khỏi xe. Khi hai tai ù đặc 
vì chênh lệch độ cao, cũng là lúc nhìn thấy lớp học xóa mù do thầy giáo, Thượng úy Lò 
Văn Thoại, Đội Vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Mường Lạn đứng lớp. 

Bản Nặm Lạn nằm chon von giữa trời ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển chỉ 
vỏn vẹn chưa đến 40 hộ dân người Mông sinh sống. Điều kiện sống khắc nghiệt, không 
điện đường trường trạm, không cả chợ khiến bà con bao đời nay vẫn chật vật chống chọi 
với đói nghèo. Bấy giờ đang vào mùa khô. Dòng nước sinh hoạt được dẫn từ khe suối 
chảy về bản mảnh như lá lúa. Sau nhiều lần đến Nặm Lạn nắm tình hình, thấy tỷ lệ mù 
chữ và tái mù cao, Thượng úy Lò Văn Thoại đã đề xuất, tham mưu với ban chỉ huy đơn vị 
mở lớp xóa mù chữ cho dân bản. Tháng 11/2017, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã phối 
hợp với Phòng Giáo dục huyện Sốp Cộp nhanh chóng tổ chức khai giảng. 
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Ngay từ đầu, xác định đối tượng học là người trưởng thành, cho nên thời gian học 

được tổ chức vào các buổi tối. Căn phòng nhỏ của Thượng úy Lò Văn Thoại được tận 
dụng, sửa sang từ nhà văn hóa bản. Đồ đạc bên trong đơn sơ, là những vật dụng cơ bản 

phục vụ sinh hoạt hằng ngày và chiếc giường kê tạm bằng những thanh gỗ bào mỏng ghép 
lại. Bốn vách tường cũng được tận dụng bằng loại gỗ này, mùa hè thì mát nhưng vào 
những đêm đông thì thầy trò ngồi trong lớp trùm nào khăn, nào áo vẫn cảm nhận được 

luồng khí lạnh buốt từ các vách đá dội vào...  
“Thầy giáo Thoại hiền mà tâm lý lắm. Làm toán sai thầy giáo chỉ cách làm lại chứ 

không mắng đâu” - chị Vàng Thị Pạ Dê thật thà khi nói về thầy giáo của bản mình. Chị 

Dê vốn là hội trưởng Hội Phụ nữ bản. Chị xấu hổ, mặc cảm vì không biết chữ. Đi họp 
không đọc được tài liệu, giấy tờ sổ sách không ký được. Chị là người háo hức, mong chờ 

được học chữ nhất, được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Ở cương vị đó, Pạ Dê luôn 
động viên mọi người, nhất là phụ nữ, vượt lên mặc cảm tuổi tác, rào cản ngôn ngữ, quyết 
tâm theo học đến cùng. 

Thầy giáo Thoại là người dân tộc Lào, cho nên vốn tiếng Mông của anh còn nghèo. 
Để làm tốt nhiệm vụ, Thoại học thêm tiếng Mông. Nhờ nỗ lực học hỏi, chưa đến hai năm 
từ ngày nhận nhiệm vụ, đến nay, Thoại không chỉ giao tiếp thoải mái với dân bản, mà trên 

bục giảng anh đã tự tin giảng bài, không cần sự hỗ trợ như thời kỳ đầu nữa. Việc kết hợp 
giữa tiếng phổ thông và tiếng dân tộc làm cho người học dễ hiểu, dễ nhớ, hiệu quả bài học 

tăng lên rõ rệt. 
Khóa học đầu tiên ở bản Nặm Lạn thành công, 100% học viên tham gia đọc thông 

viết thạo, thầy giáo mang quân hàm xanh tự tin hơn để đến những bản biên giới xa xôi, 
tiếp tục sự nghiệp gieo chữ. Bản Noong Phụ là điểm chinh phục tiếp theo trong những 
tháng cuối năm này... Từ trải nghiệm “ba cùng” với bà con, anh chiêm nghiệm: “Biết nghe 
và thấu hiểu cuộc sống của đồng bào, dân tin tưởng, yêu quý, thì việc khó mấy cũng có 
cách gỡ”. Một kinh nghiệm có lẽ được anh Thoại đúc rút từ ngày mới về đồn biên phòng, 
khi đi tuyên truyền vận động là luôn dựa vào người già, người có uy tín gương mẫu của 
bản. Sự nỗ lực không ngừng của Thượng úy Lò Văn Thoại đã được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen vì những thành tích 
xuất sắc trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Những tập tục lạc hậu cùng với sự thất học khiến người dân phải đối mặt với 
những vấn đề sống còn. Hôn nhân cận huyết, tảo hôn, nghiện rượu, ma túy... vẫn len lỏi 
đâu đó đe dọa cuộc sống. Để thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, chỉ bằng con đường nâng cao 
dân trí cùng với nỗ lực của cả cộng đồng. Học chữ, mở mang kiến thức xã hội, quan tâm 
đời sống cho người dân luôn được các chiến sỹ biên phòng quan tâm chú trọng. Thượng 
úy Lò Văn Thoại đề xuất với ban chỉ huy đồn phối hợp với cán bộ quân y của đồn tổ chức 
tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân trên địa bàn; hướng 
dẫn bà con phòng chống dịch bệnh bằng vệ sinh môi trường thôn bản sạch sẽ, ăn chín 
uống sôi, mắc màn tránh muỗi khi đi ngủ... Mô hình Tay kéo biên phòng mới được ban 
chỉ huy phát động triển khai nhưng trước đó, với chút “tài lẻ”, anh cắt tóc cho hầu hết trẻ 
em, người già, thanh niên trai tráng trong bản. Các bản người Mông thường cư trú trên 
đỉnh núi cao, địa hình phức tạp, mạng lưới điện quốc gia chưa bao phủ, đời sống còn 
nhiều khó khăn. Trong năm nay, bà con các bản Nặm Lạn, Co Muông... vui mừng vì được 
trang bị những bộ điện năng lượng để thắp sáng.  
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Đồn Biên phòng Mường Lạn hiện đang nhận nuôi dưỡng năm cháu bé ở các bản xa 
có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện cho con em ăn học. Bên cạnh đó, 
nhiều năm nay đồn còn chăm lo bữa sáng cho gần 20 cháu tại điểm trường mầm non và 
tiểu học bản Buốc Pát. Chương trình Nâng bước em đến trường của Đồn Biên phòng 
Mường Lạn được đánh giá rất tích cực và hiệu ứng lan tỏa cao. Trung tá, Đồn trưởng 
Phạm Thái Hòa luôn tự hào khi nói về chiến sỹ của mình: “Dạy chữ cho bà con không chỉ 
là nhiệm vụ mà còn là tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ đối với đồng bào. Tôi cho đây là cách 
tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước thiết thực 
mà không kém phần hiệu quả”. 
 

20. Nguyễn Văn Tuyến. ĐẶC SẮC LỄ HỘI RƯỢU CẦN DÂN TỘC KHÁNG / 
Nguyễn Văn Tuyến // Làng Việt.- Số xuân.- Tr.40-41. 
 

Là một trong những dân tộc thiểu số cư trú lâu đời tại huyện Quỳnh Nhai, 
Sơn La đồng bào dân tộc Kháng có nhiều lễ hội truyền thống, mang đậm sắc màu tín 
ngưỡng đặc trưng, lễ hội rượu cần là nét văn hóa mang dấu ấn riêng của dân tộc 
Kháng. 

MANG ĐẬM DẤU ẤN VĂN HÓA RIÊNG 

Không ai còn nhớ rượu cần có từ bao giờ, nhưng trong mỗi gia đình đồng bào dân 
tộc Kháng thì vò rượu cần không thể thiếu khi nhà có khách đến thăm, hay mỗi dịp vui 
chơi, lễ tết của bản. Và cũng từ xa xưa, lễ hội rượu cần được đồng bào người Kháng tổ 
chức hàng năm, vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, với ý nghĩa cầu mong một 
năm mới mọi người mạnh khỏe, đoàn kết, mọi gia đình đều có cái ăn, cái mặc, bản làng 
no ấm, trù phú. Lễ hội rượu cần là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Kháng, nhằm cầu 
mong mưa thuận gió hòa, chúc cho mọi người có sức khỏe, làm ăn phát tài. 

Lễ hội rượu cần chỉ có phần hội chứ không có phần lễ cúng như các lễ hội khác. 
Trên một khoảng đất rộng bằng phẳng, người ta đặt một cây nêu, bên trên trang trí nhiều 
đồ vật như: Dải hoa vải, trống chỉ, quả còn, con ve, chim cu, hoa ban, hoa mạ... xung 
quanh cây nêu là 3 vò rượu cần lớn và một chum nước sạch. Bắt đầu lễ hội, những người 
phụ nữ trong trang phục truyền thống của dân tộc Kháng sẽ cầm những chiếc gậy tre dài 
khoảng 1,2m, đập xuống đất theo nhịp 3 - 3, đồng thời, múa điệu Tăng bu xung quanh 
những vò rượu. Tiếp đó, 3 người đàn ông sẽ đến múc nước từ chum vào vò rượu cần bằng 
một chiếc sừng trâu nhỏ mời khán giả đứng xem quanh đó uống rượu chung vui. Theo 
phong tục của đồng bào Kháng, mỗi người khách khi được mời rượu sẽ phải uống tối 
thiểu 2 “sừng”, tức 2 lần đổ nước từ chiếc sừng trâu rồi mới được đứng dậy. Điều này thể 
hiện tính hiếu khách của gia chủ, ngược lại, nếu những người khách không uống hết rượu 
sẽ bị coi là không tôn trọng người mời. 

Trong lễ hội rượu cần người phụ nữ Kháng thường mặc áo cóm màu xanh, đen, 
hồng, trắng, hoa, đỏ, vàng, tím; tay ngắn, vải thêu kim tuyến, hai bên ngực áo gắn miếng 
vải thêu chỉ màu kim tuyến trên gắn một hào bạc, cổ áo và nẹp áo may gắn vải màu các 
loại, sau lưng áo gắn đồng bạc và gắn đồ trang sức hình bông hoa ban tạo thêm vẻ đẹp quý 
phái, sang trọng. Mặc váy màu đen, thắt lưng xanh, đeo yếm ghép vải muôn màu rực rỡ, 
đeo xà tích vòng lưng, tượng trưng cho núi rừng trùng điệp như muôn loài hoa hé nở, tôn 
vinh vẻ đẹp trang phục. Cổ đeo vòng bạc gắn dây xà tích, đầu đội khăn piêu, búi tóc đeo 
thỏi bạc và chùm tua rua bằng chỉ các loại màu và xâu thành cánh hạt cườm, gắn với 
chùm chỉ màu thể hiện sự linh thiêng, xua tan điều không may mắn và tượng trưng cho 
muôn hoa tươi thắm. 
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QUẢNG BÁ NÉT ĐẸP VĂN HÓA TỚI DU KHÁCH 

Lễ hội rượu cần của dân tộc Kháng không chỉ nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy 
nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa của 
các dân tộc huyện Quỳnh Nhai đến đông đảo du khách gần xa, góp phần thu hút khách du 
lịch. Tới tham dự lễ hội rượu cần du khách được thưởng thức những điệu múa đặc sắc của 
đồng bào dân tộc Kháng như: Múa Tăng bu, múa mẹt hoa, múa au eo (Khơ Mú), múa 
khăn, múa cơ dơng. 

Múa Tăng bu: Là một điệu múa gần gũi nhất của dân tộc Kháng, được làm từ cây 
nứa, múa vây quanh chum rượu cần, là đạo cụ quen thuộc để người Kháng tổ chức các lễ 
hội, có cây nêu dựng ở giữa chum rượu cần làm bằng cây tre, nứa dài 2m và cắm ta leo, 
đỉnh cây nêu gắn con chim gỗ, giữa thân cây nêu treo hình con cá, con ve, chân cây nêu 
đặt chậu nhôm đựng nước, gáo quả bầu, sừng trâu đong nước rót rượu, biểu tượng cảnh 
quan thiên nhiên và nét văn hóa tâm linh, là trụ cột vững chắc cho con người; cầu mong 
cho mưa thuận, gió hòa, làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh. 

Múa mẹt hoa: Được bà con dân tộc Kháng dùng tre, nứa hoặc cây giang để đan 
thành mẹt với sự khéo léo của chị em đã tạo nên những nét hoa văn độc đáo đẹp mắt. Trên 
sân khấu là đạo cụ dùng để múa tượng trưng cho sự no đủ; đồng thời mẹt hoa cũng là vật 
dùng trang trí cũng như sinh hoạt hàng ngày và để phục vụ các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ của dân tộc mình, được đông đảo bà con ưa thích. 

Múa au eo: Cùng với bộ trang phục truyền thống áo cóm trang trí lung linh sắc 
màu đã tạo nên nét đẹp duyên dáng uyển chuyển kết hợp giữa chân tay và thân thể hòa với 
tiếng nhạc du dương; là điệu múa đã đi vào tiềm thức, thể hiện sự khéo léo, mềm dẻo cơ 
thể lưu luyện của mỗi con người. 

Múa khăn nàng Han: Cứ mỗi độ xuân về khắp núi rừng Tây Bắc hoa mận, hoa đào, 
hoa mơ đua nhau khoe sắc, hòa với tiếng chim hót, cùng với câu khắp dân ca Kháng, tiếng 
gọi mời người thương, tiếng trống, chiêng vang lên như mời gọi mọi người đến cùng 
thưởng thức vui chơi, mong muốn được cuốn hút những vẻ đẹp, điều hay vui chung niềm 
vinh hạnh đến với người thiếu nữ Kháng. 

Múa cơ dơng (hưn mạy): Là đạo cụ trong những ngày hội văn hóa, văn nghệ, sân 
chơi trai gái, với làn nhạc nhỏ làm bằng cây nứa gõ vào bàn tay đi theo nhạc, đánh nhịp 
trống chiêng thể hiện tình cảm bền vững lâu dài như non nước ngàn năm. 

Lễ hội rượu cần là một phong tục tín ngưỡng khẳng định bản sắc và dấu ấn riêng. 
Vì thế, vào mỗi dịp đầu năm mới, nếu có dịp về mảnh đất Quỳnh Nhai, hãy ghé thăm xã 
Chiềng Ơn để tham dự và tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của dân tộc Kháng nơi đây. 
 

21. PV. HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM SƠN LA / 
PV // Tạp chí Thế giới di sản.- Số 1+2.- Tr.64-65. 
 

Cách đây 60 năm, vào ngày 7/5/1959, Đảng bộ, nhân dân Sơn La vinh dự 
được đón Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng 
bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La. Lần về thăm Sơn La của Bác và Đoàn công tác 
đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong tâm trí, tình cảm của cán bộ, đảng viên và 
nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung; làm tăng thêm 
niềm tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân. 

Những lời dạy bảo ân cần của Bác không chỉ có ý nghĩa trong thời điểm lịch sử lúc 
bấy giờ mà còn là những định hướng lớn cho Đảng bộ và nhân dân Sơn La trong suốt quá 
trình xây dựng, phát triển. Khắc ghi lời Bác dạy, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Sơn 
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La đã luôn nỗ lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mọi 
nhiệm vụ cách mạng ở từng thời điểm với những đòi hỏi khác nhau. Những thành tựu 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc, 
dân chủ nhân dân ở miền Nam; thực hiện nhiệm vụ là tiền tuyến của hậu phương lớn miền 
Bắc, vừa là hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam; đến những chặng đường phát triển 
và hội nhập giai đoạn hiện nay... đã cho thấy nỗ lực bền bỉ, quyết tâm thực hiện theo lời 
Người của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Sơn La. 

Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về 
thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019), 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực, có ý nghĩa. 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 

- Giải Báo chí về xây dựng Đảng. 
Thời gian: Tháng 10/2018 - tháng 2/2019. 
- Giải Báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La. 
Thời gian: Từ tháng 10/2018 - tháng 4/2019. 
- Tổ chức phát động thi đua lựa chọn công trình tiêu biểu gắn biển chào mừng Kỷ 

niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, 
chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. 

Thời gian: Tháng 10/2018 - tháng 4/2019. 
- Tổ chức đợt thi đua làm đường giao thông nông thôn, nội tổ bản, đăng ký thương 

hiệu sản phẩm, thành lập hợp tác xã sản xuất sản phẩm sạch, công bố các sản phẩm tiêu 
biểu của tỉnh, của các huyện và thành phố. 

Thời gian: Tháng 10/2018 - tháng 5/2019. 
- Phát động cuộc thi viết: Tìm hiểu 60 năm Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung 

ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019). 
Thời gian: Tháng 11/2018 - tháng 4/2019. 
- Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày 

Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng 
bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gắn với 
biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến xuất sắc và các mô hình tiêu biểu trên địa 
bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành tháng 4/2019 (Chi thị 14-CT/TU ngày 04/4/2017). 

Thời gian: Tháng 4/2019. 
- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch của tỉnh. 
Thời gian: Tháng 11/2018 - tháng 4/2019. 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày 

lễ lớn năm 2019 và Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về 
thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). 

Thời gian: Tháng 01/2019 - tháng 5/2019. 
- Hội thảo “Dấu ấn lịch sử 60 năm ngày Bác Hồ cùng Đoàn công tác Trung ương 

lên thăm Tây Bắc 7/5/1959 - 7/5/2019”. 
Thời gian: Tháng 2/2019. 
- Gặp mặt, tọa đàm các nhân chứng lịch sử được gặp Bác Hồ năm 1959; gặp mặt 

cán bộ, giáo viên lên Sơn La - Tây Bắc năm 1959. 
Thời gian: Tháng 2/2019. 
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- Tổ chức Hội thảo “Kỷ niệm 80 năm thành lập Chi bộ Nhà ngục Sơn La (1939 - 
2019) 

Thời gian: Quý 1 năm 2019. 
- Xuất bản cuốn sách ảnh “Sơn La - Cộng đồng các dân tộc anh em”. 
Thời gian: Tháng 4/2019. 
- Xuất bản cuốn sách ảnh “Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Sơn La - 60 năm thực 

hiện lời dạy của Bác”. Phát hành số báo đặc biệt chào mừng 60 năm ngày Bác Hồ và 
Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các 
dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). 

Thời gian: Tháng 4 - 5/2019. 
- Tổ chức gắn biển một số công trình tiêu biểu cấp tỉnh chào mừng Kỷ niệm 60 

năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, 
chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). 

Thời gian: Tháng 4 - 5/2019. 
- Tổ chức các hội chợ thương mại, ngày hội giới thiệu sản phẩm chào mừng Kỷ 

niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán 
bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). 

Thời gian: Tháng 4 - 5/2019. 
- Lễ dâng hương, hoa tại Chùa Hưng Quốc; Đền thờ Vua Lê Thái Tông; Nhà 

tưởng niệm các liệt sỹ tại Nhà tù Sơn La; Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La; Tượng đài 
Bác Hồ; Đền thờ Bác Hồ. 

Thời gian: Tháng 5/2019. 
- Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc và Quảng trường Tây 

Bắc. 
Thời gian: Tháng 5/2019. 
- Tổ chức Lễ trao giải: Giải Báo chí về xây dựng Đảng; Giải Báo chí Suối Reo tỉnh 

Sơn La; Cuộc thi viết Tìm hiểu 60 năm Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về 
thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019). 

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019. 
- Lễ mít tinh Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về 

thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La 
(7/5/1959 - 7/5/2019). 

Thời gian: 19h00, ngày 7 tháng 5 năm 2019.  
 

22. Như Anh. ĐIỂM HẸN CHO CHÀNG VÀ NÀNG / Như Anh // Tạp chí Phụ nữ.- 
Tháng 2/2019.- Tr.26-27. 
 

Valentine năm nay, bạn sẽ cùng người thương đi đâu? Nắm tay nhau dạo dưới 
rừng thông ngắm thung lũng hoa rực rỡ ở Đà Lạt, hay đến cầu tình yêu để bày tỏ lời yêu 
thương hoặc cùng ngắm nhìn khung cảnh cổ tích được bao phủ bởi tuyết trắng… có rất 
nhiều địa điểm lãng mạn dành cho các cặp đôi lựa chọn. 

…CÙNG ĐI DẠO DƯỚI RỪNG THÔNG BẢN ÁNG 

Rừng thông bản Áng, đồi chè trái tim... là hai trong số rất nhiều địa danh du lịch 
lãng mạn tại Mộc Châu, Sơn La. Nằm cách Hà Nội khoảng 200km, Mộc Châu là địa điểm 
được các cặp đôi yêu thích bởi cảnh quan đẹp quanh năm. Đặc biệt, trong tháng 2 với 
Valentine, Mộc Châu là nơi lưu giữ kỷ niệm tình yêu bên những sắc hoa nở rộ khắp các 
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bản làng, bên đồi chè trái tim xanh ngút ngàn và cùng nắm tay nhau đi dạo giữa rừng 
thông xanh rì rào tiếng gió. 

Đến Mộc Châu, bạn nên ở homestay, hòa mình cùng thiên nhiên và tận hưởng 
nhũng khoảnh khắc lãng mạn. Giá thuê homestay từ 250.000 đến 300.000 đồng/đêm… 
 

23. Xuân Hưng. PHÁ THÀNH CÔNG NHIỀU CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN Ở SƠN 
LA / Xuân Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 01/2/2019.- Số 10.- Tr.4. 
 

Liên quan tới chuyên án ma túy mang bí số 419D mà các lực lượng chức năng 
Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào lúc rạng sáng ngày 23/01/2019, tại tiểu khu 14, thị 
trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mộc 
Châu, Lường Văn Sinh cho biết: Các cơ quan tố tụng đã áp dụng biện pháp tạm giữ 
hình sự các đối tượng bị bắt để đấu tranh điều tra mở rộng vụ án. 

Theo đó, hồi 2h sáng 23/1, tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 
Công an huyện Mộc Châu đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng PC04 
Công an tỉnh, phá thành công chuyên án mang bí số 419D, bắt quả tang Giàng A Ninh 
(sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 viên ma túy tổng hợp; 3 điện 
thoại di động; 1 xe ô-tô nhãn hiệu Kia Foster biển kiểm soát 29H-14466 và một số vật 
chứng liên quan. 

Tiếp đó, rạng sáng cùng ngày (ngày 23/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 
huyện Mộc Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàng A Ninh tại bản Ông 
Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, thu giữ 20 bánh heroin; 3 điện thoại di động và 
một số vật chứng khác có liên quan. Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 
Mộc Châu đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với vợ của Ninh là 
Thào Thị Dợ để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, đối tượng vẫn quanh co tìm cách chối tội bằng 
việc khai nhận số lượng heroin mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu 
thu giữ tại nhà Ninh, Dợ là do một đối tượng người Lào gửi, chứ không phải là của vợ 
chồng hai đối tượng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương phối hợp với Viện 
Kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu đấu tranh với các đối tượng để điều tra mở rộng vụ 
án theo quy định của pháp luật. 

Cũng liên quan tới đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự 
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trước đó không lâu, trong ngày 16/12/2018, tại 
tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu cũng đã phá thành công 2 
chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 5 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 3kg ma túy đá, 792 viên 
ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 14 triệu đồng và một số vật chứng liên quan. Tại Cơ quan 
Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai tên là Hà Văn Thân (trú tại bản Hong Húa, xã Lóng 
Sập, huyện Mộc Châu) và Nguyễn Duy Sáu (trú tại bản Long Phú, xã Chiềng Hắc, huyện 
Mộc Châu). 

Hai đối tượng đã điều khiển xe máy đi từ khu vực biên giới xã Lóng Sập mang số 
ma túy trên ra thị trấn Mộc Châu để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh 
sát điều tra Công an huyện Mộc Châu bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn An (trú tại huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Cũng trong ngày 16/12/2018, vào hồi 17h30’, tại địa phận bản Thái Hưng, xã 
Mường Sang, huyện Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu tiếp tục phá thành công 
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chuyên án 129V, bắt quả tang Tráng A Hạ (trú tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập); Vàng A 
Vàng (trú tại khu Pa Háng Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa 
Nhân chủ Nhân dân Lào), về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật 
thu giữ: 5 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và một số vật chứng khác có liên 
quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu đang khẩn trương tập 
trung lực lượng đấu tranh mở rộng các chuyên án, bóc gỡ các đối tượng trong đường dây, 
xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thông tin 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 Sơn La đã phê chuẩn quyết định khởi 
tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Thân, Nguyễn Duy Sáu và Vàng A Vàng. Vụ án 
cũng đã được chuyển cho cơ quan điều tra cấp tỉnh để tiến hành xử lý theo thẩm quyền. 

 




	Page 1
	Page 1
	Page 1

