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01. My Lăng. RA TÙ LÀM LẠI CUỘC ĐỜI / My Lăng // Tuổi trẻ.- Ngày 
11/12/2018.- Số 337.- Tr.10-11. 
 

KỲ 5: KÝ ỨC MA TÚY VÀ ÁN TỬ HÌNH 

Năm 1992, Nguyễn Xuân Bàn - một cán bộ của Công ty quốc doanh vật tư Thuận 
Châu ở xã Tông Lạnh (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) - được một người bạn rủ góp vốn 
mua... ma túy vào Sài Gòn bán. 

NHỮNG ĐÊM THỨC CHỜ CHẾT 

“Người ta vẽ ra viễn cảnh rất ngon lành, lời rất cao. Mà tôi có biết ma túy tác hại 
lớn thế nào đâu. Lúc đó công ty tôi làm đang gặp khó khăn, cả năm trời cán bộ nhân viên 
không có việc làm. Nghe thấy bạn nói bán ma túy lời nhiều là xuôi tai, gom hết tiền dành 
dụm góp được 15 triệu. Lúc đó một cây vàng chỉ hơn 3 triệu đồng. Chúng tôi mua 6 bánh 
heroin tương đương 2,1kg, mang vào Sài Gòn bán” - ông Nguyễn Xuân Bàn, hiện 63 tuổi, 
nhớ lại. 

Khi vào Sài Gòn, người bạn cũng không có mối bán, phải nhờ người nhà đi tìm... 
khách hàng. Ông Bàn kể: “Đi bán ma túy không thể gặp ai cũng hỏi có mua ma túy 
không. Tìm mãi không được, hai anh em đem về. Đến đường Hai Bà Trưng gần chợ Tân 
Định quận 1 thì bị bắt”. 

Tháng 7/1993, Nguyễn Xuân Bàn bị tuyên án chung thân, còn người bạn án tử 
hình. Gần ba năm sau, tháng 3/1996, vụ án được đưa ra xử lại. Lần này, Nguyễn Xuân 
Bàn bị tuyên mức án cao nhất: Tử hình. “Tôi nghe tòa tuyên án, mắt mờ đi, chân khuỵu 
xuống, sợ đến không nói được, ngọng luôn. Mồ hôi ra như tắm, ướt hết bộ quần áo. Lúc 
đó mới biết sợ toát mồ hôi là gì. Hai anh công an phải xốc nách lôi lên xe vì tôi không 
bước nổi” - ông Bàn kể. 

Về trại Chí Hòa, Nguyễn Xuân Bàn bị đưa vào khu biệt giam dành cho tử tù, bắt 
đầu những tháng ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Khu biệt giam có 32 tử tù. “Tử 
tù chỉ ngủ ban ngày, đêm không dám ngủ, thức chờ xem trong đêm đó có phải đến lượt 
mình bị đưa đi bắn hay không. Cứ khoảng 4h sáng, nghe tiếng xe ì ì dưới sân, nghe tiếng 
cạch mở cửa cầu thang hành lang, cả phòng tù mặt cắt không còn giọt máu. Không ai 
động chân động tay mà nín thở vểnh tai ra cửa nghe để chờ xem bước chân của bóng áo 
rằn ri của người thi hành án dừng ở phòng nào. Khi họ mở cửa phòng nào thì tử tù trong 
phòng đó hầu như chết lâm sàng hết. Tôi sống như thế suốt sáu tháng trời, trong tâm trạng 
nơm nớp lo sợ đêm nay mình có bị đem bắn hay không”. 

Tử tù Nguyễn Xuân Bàn ở cùng phòng với ba phạm nhân: Một hiếp dâm và hai 
giết người. Tháng thứ ba, phạm giết người bị tử hình. Tháng thứ năm, thi hành án phạm 
hiếp dâm. “Đêm đó cửa mở, hơn chục cán bộ công an tràn vào trong phòng. Tôi tưởng 
đến lượt mình, mặt tái mét. Một anh công an nói: Không phải anh, người kia, rồi chỉ sang 
Nguyễn Duy Linh. Khi cán bộ đọc quyết định thi hành án, Linh không đứng nổi, hai anh 
công an phải đến xốc nách. Cán bộ hỏi: Anh có súc miệng, rửa mặt không? Nó không 
phản ứng gì. Người ta phải lay lay nó, nói: Anh phải đi thi hành án, rõ chưa? Bây giờ anh 
có rửa mặt không? Nó gật một cái. Người ta đưa ca nước cho nó nhưng nó không cầm 
được, nước đổ lênh láng. Một người đưa bàn chải đánh răng, nó toàn đánh bên ngoài má” 
- ông Bàn kể. 

14h chiều ngày 12/9/1996 là một ngày không thể nào quên với tử tù Nguyễn Xuân 
Bàn. “Tôi đang ngủ, có người lay bảo dậy dậy, giật mình nhìn ra thấy kín một phòng 20 
người mặc quân phục chỉnh tề, đứng một hàng dọc bờ tường. Tôi toát mồ hôi lạnh. Nhưng 
nhìn ra cửa thấy sáng rực nghĩ sao lại bắn mình vào buổi trưa. Anh cán bộ bảo: Anh mặc 
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quần áo, đứng dậy nghe chúng tôi công bố quyết định. Họ đưa cho tôi quần áo dài vì tử tù 
chỉ mặc quần xà lỏn. Tôi nghe loáng thoáng là công bố quyết định ân giảm án tử hình 
xuống chung thân, nghe câu được câu chăng vì niềm vui đến quá bất ngờ nên tôi lịm đi. 
Ông cán bộ trưởng khu hỏi: Anh có nghe được gì không? 

- Tôi nghe câu được câu chăng. 
- Anh bình tĩnh nhé. Giờ tôi đọc lại quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước. Anh 

không phải chết nữa”. 
Trong 32 tử tù ở khu biệt giam của trại giam Chí Hòa, chỉ có Nguyễn Xuân Bàn 

được giảm án xuống chung thân. Một tuần sau, ông được chuyển lên trại giam Z30D, còn 
gọi là trại giam Thủ Đức. 

PHÉP THỬ Ở TUỔI 54 

Ở tù đến năm thứ 11 (năm 2003), ông Bàn được giảm từ án chung thân xuống 20 
năm. Nhờ cải tạo tốt, có nhiều đóng góp, ông tiếp tục nhiều lần được giảm án. Đến năm 
2008, sau gần 16 năm trong tù, Nguyễn Xuân Bàn được tự do. Vào tù năm 36 tuổi, ra tù 
năm 52 tuổi, đầu hai thứ tóc. 

Năm đầu tiên sau khi ra tù, ông không biết làm gì. “Làm gì cũng phải có tiền, phải 
vay mượn, mà mới ra tù, ai dám cho mượn. Đang lúc nợ nần, khó khăn thì một người bạn 
tù quê Hải Dương, ở cùng trại giam Thủ Đức ra sau tôi hai năm, đến rủ buôn bán, vận 
chuyển ma túy. Tôi đã thức trắng đêm đấu tranh: Làm hay không làm? Nếu làm, trót lọt 
thì sẽ trả được hết nợ mà biết đâu còn dư được ít tiền làm ăn. Một tuần sau, tôi trả lời dứt 
khoát: Không làm! Sáu tháng sau người đó bị bắt” - ông Bàn kể. 

Sau khi tìm hiểu, tính toán đủ thứ, cuối cùng ông mượn 400m2 đất ươm cây cà phê 
giống. “Năm đầu lãi 5 triệu đồng, năm thứ hai lãi 25 triệu đồng. Đến năm thứ ba, tôi ươm 
thêm cây trồng rừng, lãi 70 triệu đồng. Năm thứ tư vay 200 triệu mở rộng diện tích và đa 
dạng thêm cây trồng thì lời 100 triệu đồng. Những năm gần đây, mỗi năm lời 150 triệu 
đồng. Tôi đang cung cấp cây giống táo mèo, thông, keo phục vụ dự án trồng rừng của 
huyện và cây cà phê phục vụ nhu cầu của dân. Tôi định ươm thêm cây ăn quả, mở hợp tác 
xã” - ông Bàn cho biết. 

ĐƯỢC TÍN NHIỆM 

Hiện nay, mỗi năm vườn ươm của ông Bàn cung cấp 500.000 cây giống các loại, 
trong đó có cây cà phê, tạo công ăn việc làm cho 10 nhân công. “Làm gì cũng phải 
chuyên tâm, chuyên nghiệp, chuyên cần và phải đặt chữ tín, chữ tâm lên hàng đầu” - ông 
Bàn nói. Hiện ông đang làm Trưởng ban Quản lý chợ Tông Lạnh, Trưởng ban Công tác 
Mặt trận tiểu khu 1 (xã Tông Lạnh). Đặc biệt, dù đã lên chức ông nội, ông ngoại, ông Bàn 
vẫn được tín nhiệm bầu làm hội trưởng hội phụ huynh cả hai trường cấp I và cấp III Tông 
Lạnh. 

“Bây giờ tôi không giàu có gì nhưng tôi hài lòng. Tôi không còn mộng làm giàu 
bằng mọi giá nữa. Tôi đã vượt qua cám dỗ vì nhớ đến những cán bộ rất tốt ở trại giam 
Thủ Đức” - Nguyễn Xuân Bàn. 
 

02. PV. CÔNG AN CÁC ĐỊA PHƯƠNG MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM RA QUÂN TRẤN 
ÁP TỘI PHẠM / PV // Công an nhân dân.- Ngày 19/12/2018.- Số 4893.- Tr.3. 
 

Công an tỉnh Sơn La: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo 
an ninh trật tự. Vào hồi 17h30 ngày 16/12, tại địa phận bản Thái Hưng, xã Mường Sang, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện và bắt giữ 2 đối 
tượng về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 5 bánh heroin. Các đối tượng bị bắt là 
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Tráng A Hạ, sinh năm 1983, trú tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La và Vàng A Vàng, sinh năm 2000, trú tại khu Pa Háng Huổi Hiềng, huyện Sốp 
Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Cùng ngày, tại tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, Công an huyện Mộc Châu tiếp tục 
phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng: Hà Văn Thân, sinh năm 1989 và Nguyễn Duy Sáu, sinh 
năm 1972, cả hai cùng trú tại huyện Mộc Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma 
túy; 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. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 
khẩn cấp đối tượng Phạm Văn An - sinh năm 1977; trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 
Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra 
làm rõ. 
 

03. Ngọc Đức. SẮC XUÂN TÂY BẮC / Ngọc Đức // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 
04/2/2019.- Số 11.- Tr.34. 
 

Mùa Xuân là thời điểm nắng vàng như rót mật trải khắp miền sơn cước. Bầu trời 
trong xanh và sâu thăm thẳm tựa đôi mắt người sơn nữ. Cây cối hai bên đường như hôi 
sinh sau một giấc ngủ đông dài. Sức sống của cả vùng núi non trập trùng như được bà tiên 
vung cây đũa thần đánh thức. Đây cũng là quãng thời gian bà con các dân tộc Tây Bắc tổ 
chức chơi tết. 

Theo Quốc lộ 6, từ Hà Nội ngược lên khoảng hơn 150km là đến đất của cao 
nguyên Mộc Châu. Khác với cái cảnh mưa phùn ẩm ướt nơi đất Bắc, trời cao nguyên mùa 
này cao và xanh thăm thẳm. Ông trời đã ban cho vùng đất này đặc ân về một mùa xuân 
ấm áp và tràn trề nhựa sống. Khắp bản trên, bản dưới, hoa đào, hoa mận, hoa cải thi nhau 
đua nở. Đất Hang Kia - Pà Cò là cửa ngõ của cao nguyên, mùa này cây cối xanh tươi. 
Thấp thoáng bên triền đồi là màu xanh mướt của vườn mận. Những vườn đào chìm ngập 
trong sương chiều e ấp nụ xuân tạo nên khung cảnh hết sức nên thơ. Có lẽ khó có nơi nào 
có được những vườn đào, vườn mận đẹp đến mê hồn như nơi này. Từng cây bung nở như 
cống hiến hết mình cho mùa xuân của đất trời. Thấp thoáng dưới tán vườn đào là những 
căn nhà gỗ của người Mông thật yên bình. 

NGẤT NGÂY VỚI TẾT MÔNG 

Đến với đất cao nguyên, ai cũng bị chìm đắm trong không gian mênh mông của 
miền sơn cước, tràn ngập hương hoa. Bên những vườn mận, vườn đào đang thi nhau đua 
nở là những nương chè dài ngút ngàn. Đồi nọ nối đồi kia chạy dài tới chân trời. Anh 
Tráng A Chu - một chàng trai người Mông đã mạnh dạn vay tiền mở khu du lịch cộng 
đồng tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ chia sẻ rằng, ở Mộc Châu (Sơn La) mùa nào cũng đẹp, 
nhưng mùa Xuân, mùa đón tết của bà con người Mông được coi là lộng lẫy nhất, trên là 
nền trời trong xanh, dưới là muôn hoa đua sắc. Những thảm hoa cải nở vào mùa xuân như 
tiếp cho người dân nơi này thêm sức sống. 

Nhớ ơn Giàng, cứ sau vụ thu hoạch, người Mông nơi đây thường cúng bữa cơm 
mới để tạ ơn trời đất đã cho mùa màng tốt tươi, khí hậu ôn hòa. Thời tiết thuận hòa nên 
muôn hoa đua nở. Chẳng thế mà người Mông đón tết từ đầu tháng Chạp và kéo dài cho 
đến hết tháng mới thôi. Người Mông thường bảo, trong 1 ngày họ trải qua nhiều cung bậc 
cảm xúc của 4 mùa giao hòa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Buổi sáng khí trời se se lạnh, gió hiu 
hiu. Buổi trưa nắng vàng chỉ kịp xua tan màn sương mù, để lộ bầu trời trong xanh và sâu 
thăm thẳm. Quá Ngọ nhiệt độ có cao hơn một chút, nhưng hình như không một ai có cảm 
giác nóng bức. Chưa kịp cảm nhận hết cái nắng vàng của thảo nguyên, mặt trời đã khuất 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 05 năm 2019 4 

dạng sau đỉnh núi xa mờ. Màn sương mỏng đã giăng mắc qua các triền núi rồi tràn về bản, 
mang theo cả cái lạnh thấu da. Cả vùng lại chìm trong sương. 

Lang thang qua hết bản này đến bản khác của người Mông vào dịp tết mới cảm 
nhận hết được cái hay, cái đẹp của xứ sở cao nguyên này. Vào bất cứ một nhà của người 
Thái hay người Mông sống ở cao nguyên cũng được họ tiếp đón thịnh tình như người thân 
đi xa mới về. Chính tính cách phóng khoáng và cởi mở, dễ gần đó của bà con đã tạo nên 
một nét đặc trưng của con người sống ở vùng đất này. Khách đến nhà vào ngày tết thì quý 
lắm, khách phải ăn cho thật no, uống rượu thì phải uống cho say... Say rồi thì mời khách 
ngủ lại. Với người Mông nơi đây, nhà ai có nhiều khách đến chơi là một niềm vinh dự 
lớn. 

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, men rượu ngô còn ngây ngất, phảng phất chưa tan, ta 
lại tiếp tục hành trình khám phá cao nguyên. Những đồi chè xanh mướt dài ngút ngàn tỏa 
hương thơm ngào ngạt. Bên những đồng cỏ non xanh, từng đàn bò sữa đang nhởn nhơ 
gặm cỏ. Ta tiếp tục hành trình thăm quan của mình qua các di tích lịch sử như: Động Sơn 
Mộc Hương, chùa Chiền Viện, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông... 

Sau cả ngày chìm đắm trong muôn sắc hương, cái bụng đã bắt đầu lép kẹp, cái lạnh 
se se của đất cao nguyên khiến người lữ khách đã bắt đầu cảm thấy đói cồn cào. Đây cũng 
là lúc ta có dịp được thưởng thức những món ăn đậm chất cao nguyên. Như gà xương đen 
- thứ thịt gà thơm ngon nổi tiếng đất Tây Bắc mà chỉ có người Mông mới nuôi được. Đĩa 
thịt gà không trắng mà có màu xám, còn bốc hơi nghi ngút, ăn thử một miếng mà ta như 
cảm nhận được cả cái khí chất của đất cao nguyên. Món lợn bản nướng, thơm nức tiếng 
quấn với lá mắc mật khiến ai đã thưởng thức một lần như muốn quên đường về. Món 
măng mai xào tỏi rồi rau su su nữa. Ở đất này món gì cũng ngon, cũng đậm đà tình người, 
tình đất. Chẳng thế mà nhiều đoàn khách ở tận phương Nam xa xôi, mỗi khi có dịp đến 
cao nguyên, chẳng muốn rời nửa bước… 
 

04. Viết Lam. GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ NƠI “ĐẦU GIÓ” / Viết Lam // An 
ninh biên giới.- Ngày 10/2/2019.- Số 6.- Tr.16. 
 

Trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 
Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng Sơn La luôn vững tâm, chắc tay súng bảo vệ 
đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn và cùng đón tết với đồng 
bào các dân tộc nơi biên giới. 

Bình minh những ngày đầu tiên của năm mới, bản làng biên giới vẫn chìm trong 
sương mờ thì Đội tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên 
phòng Sơn La đã xuất kích làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, Đội tuần tra do Đại úy Mùa A 
Nồng, Đội trưởng Đội Vũ trang trực tiếp chỉ huy sẽ tuần tra khu vực biên giới, khu dân cư 
giáp biên, thuộc địa phận xã Lóng Sập. Bình minh lên, sương mờ tan dần, trên đường tuần 
tra, đội đi qua những vườn cải đã nở hoa vàng ruộm, vườn đào, vườn mận đang khoe sắc. 
Từ đường tuần tra, các chiến sỹ nhìn rõ những làn khói hiện lên từ nóc nhà của đồng bào 
Mông, đồng bào Thái... biên giới những ngày tết vắng lặng, bình yên, đẹp đến lạ. 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập được giao quản lý, bảo vệ 39,9km đường 
biên giới, 21 mốc quốc giới, 1 cửa khẩu chính và địa bàn 3 xã Chiềng Sơn, Chiềng Khừa 
Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Nhìn chung, tuyến biên giới đơn vị quản lý 
đều có địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt. Dân cư trên địa bàn chủ yếu là 
đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Dao..., đời sống phụ thuộc vào việc làm 
nương rẫy, còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong những năm gần đây, do tác động của biến 
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đổi khí hậu nên thời tiết trên khu vực biên giới do đơn vị quản lý có những diễn biến thất 
thường, với sự xuất hiện của lũ ống, lũ quét, gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân. Cụ thể, 
trận lũ trong năm 2018 đã làm 21 hộ dân trên 3 xã biên giới bị mất nhà cửa, phải di dời 
đến nơi khác. Một điểm đáng lo ngại khác ở trên tuyến biên giới, địa bàn dân cư do Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập quản lý là tệ nạn ma túy. Không chỉ hoạt động buôn bán 
ma túy qua biên giới đang có diễn biến phức tạp mà đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn 
dân cư cũng có chiều hướng ngày càng gia tăng. 

Mặc dù gặp nhiều bất lợi về điều kiện thiên nhiên, cơ sở hạ tầng để phát triển kinh 
tế, tuy nhiên, ở đây cũng có những lợi thế nhất định. Đáng kể nhất là sự đoàn kết, tương 
thân tương ái, nỗ lực vươn lên của cộng đồng các dân tộc anh em. Trên cơ sở đó, với sự 
quan tâm đặc biệt, sự đầu tư tầm vĩ mô, lâu dài của Đảng, Nhà nước, quân đội, chính 
quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Lóng Sập mà vùng đất biên giới đang không ngừng khởi sắc. Đời sống của đồng bào 
các dân tộc anh em trên địa bàn đang được nâng lên về mọi mặt. Hệ thống giao thông, cơ 
sở hạ tầng đang từng ngày được xây dựng cơ bản, đảm bảo cho sự kết nối phát triển kinh 
tế, xã hội tại các địa phương. 

Trong cả thời gian dài, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập luôn 
là điểm tựa vững vàng cho nhân dân địa bàn. Trung tá Nguyễn Danh Tuệ, Đồn trưởng 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập chia sẻ: Đơn vị đã, đang triển khai đồng bộ nhiều 
biện pháp nghiệp vụ để luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giúp dân 
phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt 
là tội phạm ma túy được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt của đơn vị. 
Trong năm qua, đồn đã triệt phá 30 vụ án, bắt giữ 36 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên 
quan. Trong đó, đáng chú ý là Chuyên án 006A, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 12 bánh 
heroin và 36 nghìn viên ma túy tổng hợp. Đơn vị cũng cử 3 cán bộ về giữ chức danh phó 
bí thư đảng ủy 3 xã biên giới, hỗ trợ chính quyền địa phương, giúp dân phát triển kinh tế, 
xã hội. Hiện tại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã giúp dân trồng được 3,6ha chanh 
leo để phát triển kinh tế hộ gia đình. Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ đơn vị thực hiện hiệu 
quả các chương trình như: “Nâng bước em tới trường”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên 
cương”... 

Đặc biệt, trong thời gian gần tết, đơn vị đã nỗ lực huy động các nguồn lực để hỗ 
trợ nhân dân đón tết được no đủ, ấm áp. Nổi bật là hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám 
chữa bệnh miễn phí cho các gia đình chính sách, khó khăn; tổ chức các hoạt động văn 
hóa, trò chơi dân gian trong dịp tết. Cùng với nhiệm vụ chung, cán bộ, chiến sỹ đơn vị 
cũng tham gia đón tết với nhân dân địa bàn. Với những đóng góp của mình, có thể nói, 
cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập luôn vững vàng ở tuyến đầu Tổ 
quốc để nhân dân địa bàn và tuyến sau vui xuân, đón tết bình an. 
 

05. Mùi Len. PA LAY ĐỔI MỚI / Mùi Len // Dân tộc và phát triển.- Ngày 
13/2/2019.- Số 1491.- Tr.8. 

 

Về điểm tái định cư Pa Lay, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, Sơn La trong 
những ngày xuân mới, chúng tôi cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi tràn ngập 
khắp mọi ngôi nhà. Đi trên con đường bê tông sạch sẽ, hai bên đường là những ngôi 
nhà xây dựng kiên cố, điểm trường mầm non, nhà sàn truyền thống được cải tiến 
nâng cấp khang trang, xa xa là dãy núi cao điệp trùng tôn thêm vẻ đẹp làng quê mới. 
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Tìm đến nhà ông Hà Văn Áo, Bí thư Chi bộ, gặp ông đang trao đổi công việc với 
Trưởng bản Hà Văn Chung. Sau chén trà mời khách, ông Chung cho biết: Bản Pa Lay có 
96 hộ dân, năm 2017, được Nhà nước chọn nơi đây làm điểm tái định cư cho 35 hộ dân di 
chuyển về từ các xã Tân Phong, Nam Phong và Bắc Phong của huyện Phù Yên. Hiện, cả 
bản cũ và mới có tổng số có 131 hộ, 565 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh 
cùng sinh sống. 

Những ngày đầu mới di chuyển đến khu tái định cư, bà con gặp không ít khó khăn. 
Song được sự quan tâm tạo điều kiện các cấp, các ngành, nhân dân trong xã chia sẻ, góp 
công sức sửa sang, xây dựng lại nhà cửa; đồng thời được Nhà nước đầu tư các công trình 
phúc lợi như đường, điện lưới quốc gia, hệ thống nước sạch, lớp học mầm non... đều được 
xây dựng kiên cố, khang trang. Cùng với đó là các chính sách, dự án hỗ trợ về cơ sở vật 
chất, đảm bảo cuộc sống sinh hoạt dần đi vào ổn định cuộc sống. Bà con tận dụng diện 
tích đất đai đã được quy hoạch để trồng cây ngô, lúa, sắn, chuối, phát triển cây ăn quả có 
giá trị kinh tế cao. Kết quả vụ thu hoạch lúa nương đầu tiên, bình quân mỗi hộ thu về từ 
20 - 25 bao thóc, tương đương gần 1 tấn thóc, giải quyết một phần quan trọng về lương 
thực. 

Ông Hà Văn Áo, Bí thư Chi bộ bản thông tin thêm, trong những năm qua, Chi bộ 
đã lãnh đạo chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an 
ninh, quốc phòng. Trong đó, coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất 
hàng hóa, thâm canh cây trồng; chuyển đổi đất bạc màu sang trồng rừng, trồng cây ăn quả 
có giá trị kinh tế cao, kết hợp phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và một số ngành nghề 
khác nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, Chi bộ, Ban 
Quản lý bản cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên 
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng 
đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa ở khu dân cư” gắn với “Xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước của bản, 
nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu; làm tốt công tác phòng chống ma 
túy, giữ gìn an ninh trật tự ổn định; phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục - thể 
thao, vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; công tác dân số kế hoạch hóa gia 
đình; 75% hộ đạt gia đình văn hóa... 

Chia tay điểm tái định cư Pa Lay, chúng tôi thực sự phấn khởi khi cảm nhận cuộc 
sống của bà con đang đổi thay, phát triển từng ngày. Một năm mới đã sang, sau những 
ngày vui Tết Nguyên đán, bà con bản Pa Lay lại bắt tay vào lao động sản xuất để làm nên 
những mùa vàng bội thu. 
 

06. Hà Hoàng. CẤT BẰNG ĐẠI HỌC VỀ TRỒNG DÂU TÂY, LÀM DU LỊCH / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/2/2019.- Số 39.- Tr.9. 
 

Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, khác với bạn bè cùng trang 
lứa tìm cơ hội việc làm ở thành phố, cử nhân kinh tế Vũ Văn Lực quyết định về bản 
Áng, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), thực hiện hoài bão làm nông 
nghiệp với nghề trồng dâu tây kết hợp làm du lịch sinh thái. 

ƯỚC MƠ LÀM GIÀU TỪ DÂU TÂY 

Ngay từ nhỏ, anh Lực đã có ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành kỹ sư nông 
nghiệp. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, theo lời khuyên của 
bố mẹ, Lực lại đăng ký thi và đỗ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Trong thời 
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gian học đại học, 1 lần tình cờ, Lực đọc được trên mạng Internet nói về mô hình trồng dâu 
tây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Niềm đam mê với nông nghiệp trong Lực bỗng trỗi dậy. 
Cậu vừa học, vừa mày mò trồng thử rồi thực sự thích thú lúc nào chẳng hay với giống cây 
trồng mới này. 

Năm 2013, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng loại khá, thay vì nộp 
đơn xin việc vào cơ quan Nhà nước hoặc các công ty, doanh nghiệp ở thành phố lớn như 
chúng bạn, chàng cử nhân Vũ Văn Lực lại quyết định theo đuổi ước mơ làm giàu từ trồng 
dâu tây. Với suy nghĩ đã làm là phải chắc ăn, Lực lặn lội vào Đà Lạt học hỏi kinh nghiệm, 
kỹ thuật từ các nhà vườn trồng dâu tây bằng cách xin làm thuê cho họ. Sau 2 năm làm 
thuê, Lực đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trồng dâu tây và quyết định quay về cao 
nguyên Mộc Châu lập nghiệp. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, anh Lực cho biết: “Lúc tôi quyết 
định trồng dâu tây ở nhà, bà con lối xóm cũng bàn ra, tán vào không ít, bởi từ xưa tới nay, 
chưa có ai đưa cây dâu tây về trồng ở Mộc Châu. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả lời dị nghị 
đó, quyết tâm thực hiện ước mơ của mình đến cùng. Tôi dùng số tiền tích cóp được trong 
thời gian làm thuê, sau đó vay mượn thêm anh em, bạn bè thân thiết rồi đầu tư thuê đất, 
mua giống về trồng thử 1.000m2 dâu tây”. 

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, trồng và chăm sóc, vườn dâu tây của Lực phát triển 
xanh tốt. Sau 3 tháng đã cho thu những trái ngọt. Vụ đầu tiên Lực đã thu lãi gần 30 triệu 
đồng, với kết quả này đã giúp anh Lực mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng dâu tây. 
Đến nay, anh Lực đã có vườn dâu tây rộng 4ha độc nhất vô nhị trên cao nguyên Mộc 
Châu. 

MỖI NĂM THU LÃI 700 TRIỆU ĐỒNG 

Theo kinh nghiệm của anh Lực, dâu tây thuộc loài cây ôn đới, rất phù hợp với 
vùng đất và khí hậu ở huyện Mộc Châu. Dâu tây dễ trồng, dễ chăm sóc mà hiệu quả kinh 
tế cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, trồng sắn. Trồng dâu tây không đòi hỏi khắt khe về 
kỹ thuật nhưng phải là người chịu khó, chuyên cần thì mới có thu nhập cao. Khâu quan 
trọng, quyết định đến sự thành bại của dâu tây, đó là chọn giống. Cây giống phải là những 
cây khỏe mạnh, khi làm đất phải đảm bảo độ tơi xốp, đất đã làm sạch, bón phân đúng liều 
lượng theo từng giai đoạn phát triển của dâu tây... 

Để tăng năng suất, sản lượng và tiết kiệm chi phí chăm sóc, anh Lực đầu tư xây 
dựng nhà kính, hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt theo công nghệ ISAREL. Tùy theo thời tiết mà 
anh điều chỉnh lượng nước tưới cũng như lần tưới phù hợp. Nếu trời nắng thì tưới từ 3 - 4 
lần/ngày, còn trời mưa thì anh tưới ít hơn. 

Anh Lực cho biết: “Tôi trồng dâu tây theo hướng nông nghiệp sạch và kết hợp làm 
du lịch, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản nên vườn dâu của tôi thu hoạch đến 
đâu bán hết đến đó. Năm 2018, tôi thu hơn 1,2 tỷ đồng từ 4ha dâu tây. Sau khi trừ chi phí 
các khoản như giống, phân bón và công chăm sóc, thu hái... tôi lãi gần 700 triệu đồng”. 

Không chỉ giỏi về phát triển kinh tế, anh Lực còn tạo công ăn việc làm thường 
xuyên cho hơn 20 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu 
đồng/người/tháng. Thành quả của Lực khiến nhiều người ngỡ ngàng, nể phục, được cấp 
ủy, chính quyền cơ sở đánh giá cao… 

“Với đặc điểm quả đỏ, mọng, thơm ngon, giống dâu tây Fragaria và Chipi do tôi 
trồng, được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, đánh giá cao. Đặc biệt là khách du lịch 
thập phương đến tham quan, trải nghiệm ở vườn đều mua với số lượng lớn khi ra về” - 
Anh Vũ Văn Lực. 
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07. Minh Phong. THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ CÔNG AN BỊ TRỌNG 
THƯƠNG KHI PHÁ ÁN MA TÚY Ở MỘC CHÂU / Minh Phong // Công an nhân 
dân.- Ngày 14/2/2019.- Số 4950.- Tr.3. 
 

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 
2019, hồi 18h30 ngày 12/2, tại bản Chặm Cháy, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La, Công an huyện Mộc Châu đã phá thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng 
tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã sử dụng vũ 
khí nóng chống trả quyết liệt, làm một cán bộ Công an huyện Mộc Châu bị trọng thương. 

Đối tượng bị bắt là Vàng A Dơ, sinh năm 1984, trú tại bản Co Sung, xã Đông 
Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Khi bị phát hiện, đối tượng đã manh động, liều lĩnh, 
dùng súng K59 bắn nhiều phát về phía tổ công tác, làm Trung úy Kiều Xuân Mạnh, cán 
bộ công an huyện bị thương nặng. Lực lượng công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối 
tượng Vàng A Dơ và đưa đồng chí Mạnh đi cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng công an 
đã thu giữ tang vật gồm: 3.200 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn K59, 1 hộp tiếp 
đạn có 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng, 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn và một số vật 
chứng liên quan khác. 

Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng và tang vật, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn 
La đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai 
của đối tượng. Đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh đã cùng Thường trực Huyện ủy, Hội 
đồng nhân dân, UBND huyện Mộc Châu thăm, động viên Ban Chuyên án và thăm hỏi 
đồng chí Kiều Xuân Mạnh đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu. 

 

08. Ngô Lành. SƠN LA: LỰC LƯỢNG HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG PHÁ VỤ ÁN 
MA TÚY LỚN / Ngô Lành // Đại biểu nhân dân.- Ngày 15/2/2019.- Số 46.- Tr.7. 
 

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã đã phối hợp với lực 
lượng Đồn Biên phòng 457 và tổ công tác phòng chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng 
tỉnh Sơn La vừa phá được vụ án ma túy lớn. Tang vật vụ án là 12,6 nghìn viên ma túy 
tổng hợp do đối tượng Đèo Văn Thu, sinh năm 1986 trú cùng xã Chiềng Khương đang tìm 
cách vận chuyển đi tiêu thụ thì bị mật phục bắt giữ. 

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Đèo Văn Thu đã khai nhận hành vi phạm tội của 
mình, xác nhận những số viên màu hồng đó là ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan chức năng 
đang củng cố hồ sơ, bàn giao cho phía công an tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ đối tượng 
nữ bỏ chạy khi khám xét xe ô tô có phải là đồng phạm không và đưa ra xét xử theo quy 
định của pháp luật. 
 

Cũng xem: 
09. PV. SƠN LA: BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP 12.000 VIÊN MA 
TÚY TỔNG HỢP / PV // Quân đội nhân dân.- Ngày 13/2/2019.- Tr.8. 
 

10. Tuệ Linh. “NGÀY VỀ CƠ SỞ” GIÚP TÔNG LẠNH KHANG TRANG / Tuệ 
Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/2/2019.- Số 40.- Tr.14. 
 

“Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” đã làm thay đổi nhận thức của 
người dân trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được thuận lợi, dễ 
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dàng hơn” - ông Lò Văn Sâm - Chủ tich UBND xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn 
La) khẳng định. 

Với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 190 ngày 9/8/2018 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy Thuận Châu về việc tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” tại xã 
Tông Lạnh, đã giúp xã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 
Thông qua “Ngày về cơ sở”, bộ mặt nông thôn ở xã Tông Lạnh đã có sự thay đổi mạnh 
mẽ. 

VỀ TẬN BẢN GIÚP DÂN 

Để thực hiện hiệu quả “Ngày về cơ sở”, huyện Thuận Châu đã thành lập 15 tổ 
công tác, do các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng 
(mỗi tổ phụ trách 2 bản, tiểu khu). Thời gian thực hiện vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng 
tuần từ tháng 8 đến hết tháng 12/2018. Lực lượng tham gia gồm: Cán bộ, công chức các 
cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, phối hợp với nhân dân 30 bản, tiểu khu trên địa bàn xã 
Tông Lạnh. Với phương châm thực hiện là cơ sở luôn chủ động và trực tiếp làm là chính; 
huyện hỗ trợ, giúp đỡ, tạo phong trào thường xuyên sâu rộng như tinh thần xây dựng nông 
thôn mới là nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ... 

Sau gần 5 tháng triển khai “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, huyện Thuận 
Châu đã đạt được những kết quả rất khả quan. Các tổ công tác của huyện đã hướng dẫn, 
phối hợp, giúp đỡ nhân dân các bản, tiểu khu của xã Tông Lạnh đào được 406 hố rác; dọn 
dẹp vệ sinh đường giao thông liên xã, liên bản, khơi thông cống rãnh 2 bên đường được 
trên 20km; vận động di dời trên 500 chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn; hỗ trợ, 
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi... 

Cùng với đó, thông qua “Ngày về cơ sở”, Thuận Châu đã chỉ đạo cơ sở tuyên 
truyền, vận động, phối hợp cùng các hộ dân xây mới trên 200 nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ 
sinh; hỗ trợ xây dựng, xóa 8 nhà tạm tại 7 bản (bản Trai Chanh 1 hộ, bản Lạn Bóng 1 hộ, 
bản Công Mường B 1 hộ, bản Tốm A 1 hộ, bản Tốm B 1 hộ, bản Bai 1 hộ, bản Củ 2 hộ) 
với tổng số tiền huy động từ các tổ công tác là 190 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn sức 
khỏe, phát thuốc miễn phí cho 213 người dân; cấp chứng minh thư nhân dân cho 29 
người; tổ chức 2 lớp tập huấn cho phụ nữ về Luật An toàn giao thông đường bộ, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... 

“Ngày về cơ sở” cũng đã huy động đóng góp được 200 triệu đồng, gồm: Tiền mặt; 
tiền nguyên vật liệu hỗ trợ xây dựng nhà tạm, sửa sang nhà văn hóa bản, tiểu khu, đường 
điện sinh hoạt tại các bản, tiểu khu. 

THAY ĐỔI NHẬN THỨC 

Bà Lường Thị Vân Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân huyện Thuận Châu, cho biết: “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn 
xã Tông Lạnh đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh 
môi trường. Đường xã, đường nội bản ngày một sạch đẹp; nhiều nhà tạm đã được vận 
động xóa bỏ; bộ mặt nông thôn ở các bản, tiểu khu đang từng ngày khởi sắc. Đây chính là 
cơ sở để huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề 
ra. 

Cũng theo bà Lường Thị Vân Anh: Thông qua “Ngày về cơ sở”, người dân hiểu rõ 
được mục tiêu chính trong xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và kết quả cuối 
cùng là nhân dân được hưởng lợi. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí của người 
dân trong việc tham gia góp công sức, hiến đất xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội ở cơ sở. 
Đối với những việc khó giải quyết trước đây thì nay đã từng bước được giải quyết kịp 
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thời. Trong quá trình thực hiện cũng đã giúp cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp 
xã nêu cao tinh thần, trách nhiệm hướng về cơ sở cùng bà con xây nông thôn mới và triển 
khai thực hiện các nhiệm vụ khác... 

Tính đến hết năm 2018, xã Tông Lạnh đã đạt 12/19 tiêu chí, 39/49 chỉ tiêu, như: 
Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; trường học; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 
lao động có việc làm; tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; y tế... Trong quá trình thực 
hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, đã thu hút trên 4.800 lượt người tham gia, 
phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. “Ngày về cơ sở” 
đã hỗ trợ xây dựng và xóa được 8 nhà tạm cho bà con ở các bản trên địa bàn xã. 
 

11. Luyện Ngọc Tuấn. “NGƯỜI BẠN HỮU ÍCH CỦA ĐỒNG BÀO VÙNG CAO” / 
Luyện Ngọc Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/2/2019.- Số 42.- Tr.6. 
 

Theo chị Phá Thị Giàng ở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La, báo Nông 
thôn ngày nay không chỉ thông tin kịp thời về những gương sản xuất giỏi, kiến thức 
làm ăn... mà còn giúp người dân phản ánh những tâm tư, nguyện vọng tới Đảng, Nhà 
nước. 

“CUỐN TỪ ĐIỂN” TRONG QUẢN LÝ… 

Đây chính là người bạn của đồng bào vùng cao. Bởi sau hơn 10 năm công tác trải 
qua nhiều công việc khác nhau, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều đầu báo khác nhau. 
Trong số đó, tôi đặc biệt ấn tượng với báo Nông thôn ngày nay. Báo đã cung cấp cho 
người nông dân vùng cao rất nhiều kiến thửc, kinh nghiệm, mô hình hay trong phát triển 
kinh tế, xây dựng nông thôn mới… Qua đó, giúp bà con vùng cao thêm kinh nghiệm xóa 
nghèo, làm giàu chính đáng” - ông Vừ A Sềnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Co Mạ (Thuận 
Châu - Sơn La), chia sẻ. 

Là một người đứng đầu tổ chức cơ sở hội, lúc nào trong chiếc cặp đi làm của ông 
Sềnh luôn có ít nhất từ 2 - 3 tờ báo Nông thôn ngày nay, đặc biệt là với những số báo có 
nhiều nội dung liên quan đến hoạt động và công tác chỉ đạo của hội cấp trên hay số báo 
đăng tải những kinh nghiệm làm giàu của những cá nhân tiêu biểu. Trò chuyện với chúng 
tôi, ông Sềnh cho biết: Tôi luôn coi báo Nông thôn ngày nay là “cuốn từ điển” trong việc 
quản lý, điều hành công việc của hội. Bởi ở đó, mỗi lần đọc tôi lại được bổ sung thêm 
nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong công việc cũng như trong phát triển kinh tế”. 

Theo ông Sềnh, ngoài việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước đến với người nông dân, báo Nông thôn ngày nay còn là kênh 
thông tin hữu ích, cung cấp kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho hội viên 
nông dân và bà con trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng nông thôn 
mới; hỗ trợ pháp lý và vốn sản xuất (Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn Ngân hàng Chính sách xã 
hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn)... 

Báo điện tử Dân việt và ấn phẩm Trang trại Việt của báo Nông thôn ngày nay còn 
cung cấp cho người nông dân vùng cao những kỹ thuật, phương pháp, cách làm thiết thực 
như: Phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả; bón phân... rất dễ áp 
dụng vào thực tế. 

LÀM THEO BÁO 

Cầm trên tay tờ báo Nông thôn ngày nay, chị Vừ Thị Sinh dân tộc Mông, bản Hua 
Ty (Co Mạ, Thuận Châu), tâm sự: Mấy năm trước đi tập huấn ở xã, cán bộ Hội Nông dân 
đưa tôi mấy tờ báo này và hóm hỉnh nói: “Trong này có bí kíp làm giàu đấy, cầm về mà 
đọc để học những cách làm hay nhé”. Không biết chữ nên tôi cầm về đưa cho các con đọc 
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giúp tôi. Báo viết về ông Pờ Dần Sinh, người Hà Nhì ở xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé, 
tỉnh Điện Biên), thu hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi bò. Thấy mô hình nuôi bò này vừa 
nhàn, lại phù hợp với điều kiện ở đây nên tôi không chút đắn đo làm theo. 

“Đất đai ở bản Hua Ty này rộng rãi, rất thuận lợi cho việc chăn nuôi trâu, bò. Ban 
đầu, tôi chỉ nuôi 3 con bò sinh sản. Cỏ tranh ở đây bát ngát, buổi sáng chỉ cần thả ra khỏi 
chuồng một lúc là bò căng bụng. Năm này qua năm khác, đến nay đàn bò nhà tôi đã phát 
triển lên 15 con. Mỗi năm, từ bán bò thịt, tôi thu nhập trên 30 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế  
cao hơn nhiều so với làm nương ngô, nương sắn đấy” - Chị Sinh phấn khởi khoe. 

Theo chị Phá Thị Giàng dân tộc Mông, ở xã Co Mạ, chị thích đọc báo Nông thôn 
ngày nay vì báo không chỉ thông tin cho bạn đọc về những gương người tốt, việc tốt, cách 
làm hay trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, mà còn giúp người 
dân phản ánh những tâm tư, nguyện vong, kiến nghị tới cấp ủy, chính quyền các cấp, để từ 
đó Đảng, Nhà nước có những quyết sách phù hợp với lợi ích của người nông dân. 
 

12. PV. KHỞI TỐ CỰU TRUNG TÁ CÔNG AN TIẾP TAY GIAN LẬN THI CỬ Ở 
SƠN LA / PV // Đời sống và pháp luật.- Ngày 19/2/2019.- Số 29.- Tr.24. 
 

Mở rộng điều tra vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông 
quốc gia 2018, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can Trung tá Đỗ Khắc Hưng (sinh 
năm 1965), cựu cán bộ Phòng An ninh Chính trị nội bộ công an tỉnh này. 

MỞ KHÓA PHÒNG BÀI THI ĐỂ NGƯỜI KHÁC SỬA BÀI 

Xác nhận với báo chí, ông Đỗ Quốc Tuấn - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân 
dân tỉnh Sơn La cho hay, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 
Trung tá Đỗ Khắc Hưng cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) 
Công an tỉnh Sơn La về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo 
Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015. 

Với nhiệm vụ được phân công là bảo vệ phòng chứa các bài thi, ông Đỗ Khắc 
Hưng đã thông đồng, tiếp tay cho một số đối tượng liên quan tới vụ án này bằng cách mở 
khóa phòng chứa bài thi cho các đối tượng vào sửa chữa điểm cho thí sinh. Với diễn biến 
mới này, vụ án gian lận điểm thi ở Sơn La đã có đến 7 cán bộ bị khởi tố bị can. 

Theo đó, ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La - 
được phân công là Ủy viên Ban Chỉ đạo; Phó chủ tịch Hội đồng thi; tổ trưởng tổ xử lý bài 
thi trắc nghiệm. Quá trình chỉ đạo thực hiện xử lý bài thi trắc nghiệm, Trần Xuân Yến đã 
cho phép cán bộ cấp dưới sửa bài thi, nâng điểm cho thí sinh. 

Được biết, ông Đỗ Khắc Hưng trước đây được phân công tham gia công tác tổ 
chức thi trung học phổ thông quốc gia tại tỉnh Sơn La. Đến tháng 9/2018, ông này nghỉ 
hưu. 

Trước đó, ngày 26/7/2018, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi 
tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Hội 
đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. 

Qua công tác điều tra, bước đầu đã làm lộ diện một đường dây “chạy điểm” hoạt 
động tinh vi. Sáu cán bộ ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La bị Công an tỉnh Sơn La khởi 
tố bị can sau đó. 

Những người này gồm ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo, ông Lò Văn Huynh - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, bà Nguyễn 
Thanh Nhàn - Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, bà Nguyễn Thị Hồng 
Nga - Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó 
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trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng và ông Đặng Hữu Thủy - Phó hiệu trưởng Trường 
Trung học phổ thông Tô Hiệu. 

Tiếp đó đến chiều 22/8/2018, Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công 
an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 
1966, trú tại phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La) - Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý 
chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. 

Bà Nhàn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 
quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi 
nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản 
lý chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. 

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã xác định Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị 
Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn có 
hành vi sửa bài thi trắc nghiệm, thay đổi kết quả thi của khoảng 44 thí sinh và nâng điểm 
bài thi tự luận cho nhiều thí sinh đã được “nhờ giúp đỡ”. Hiện đã xác định được tên, số 
báo danh của những thí sinh này. 

Theo đánh giá của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La, vụ án hình sự lợi 
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về những sai phạm tại Hội đồng thi 
Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng 
xấu đến công tác tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. Dư 
luận xã hội rất quan tâm và bức xúc vì việc tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức, có sự 
tính toán chặt chẽ do người có chức vụ quyền hạn thực hiện. Cán bộ bảo vệ kỳ thi thông 
đồng, quy chế thi dễ bị vô hiệu hóa 

CÁN BỘ BẢO VỆ KỲ THI THÔNG ĐỒNG, QUY CHẾ THI DỄ BỊ VÔ HIỆU HÓA 

Theo quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, việc chấm trắc nghiệm 
phải thực hiện trong khu vực khép kín. Ngoài các cán bộ chấm thi, khu vực thi luôn có 
thanh tra, cán bộ của các trường đại học và công an giám sát, bảo vệ 24/24 giờ, không 
được sửa chữa, thêm bớt vào bài thi trắc nghiệm của thí sinh với bất kỳ lý do gì. 

Quy định là vậy nhưng từ những vụ việc gian lận thi cử, có thể thấy một khi các 
cán bộ làm công tác thi, bảo vệ kỳ thi thông đồng, bắt tay nhau, thì quy chế có chặt chẽ 
đến mấy cũng bị “vô hiệu hóa”. 

Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ bắt đầu. 
Những nỗi đau, sự bất bình về việc gian lận điểm thi của kỳ thi trước vẫn chưa nguôi. 

Phụ huynh cả nước vẫn quan tâm đến số phận các học sinh gian lận điểm thi, cũng 
như quy trình tổ chức thi sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi ra sao để ngăn chặn 
được việc gian lận thi cử? 

Về điều này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo) cho biết, quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 sẽ có một 
số thay đổi theo hướng siết chặt hơn công tác tổ chức chấm thi. Đối với chấm bài thi trắc 
nghiệm, thay vì giao cho các sở giáo dục và đào tạo thực hiện như trước, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo sẽ giao nhiệm vụ cho các trường đại học. 

Cũng theo ông Trinh, cho dù quy trình nghiêm ngặt, nếu con người không nghiêm 
túc, có ý định sai phạm từ trước thì nguy cơ để xảy ra tiêu cực thi cử là vẫn còn. Vì vậy, 
bên cạnh điều chỉnh về mặt kỹ thuật, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Công an 
ngay từ khâu tuyển chọn, tập huấn công tác thi cho cán bộ để phòng ngừa tiêu cực trong 
kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 
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Cũng xem:  
13. PV. KHỞI TỐ NGUYÊN CÁN BỘ CÔNG AN TRONG VỤ ÁN SAI PHẠM THI 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI SƠN LA / PV // Nhân dân.- Ngày 17/2/2019.- Tr.8. 
 

14. Quốc Định. KHỞI SẮC NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ BIÊN GIỚI PHIÊNG 
KHOÀI / Quốc Định // Trang trại Việt.- Tháng 2/2019.- Số 92.- Tr.66-67. 
 

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

PHÂN RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC 

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

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

Theo đó, xã đã phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới rộng rãi trên 
địa bàn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia. Đồng thời, thành lập, củng cố, 
kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công rõ người, rõ việc cho từng 
thành viên bám sát cơ sở. 

Quá trình thực hiện các tiêu chí, xã đã lồng ghép với các chương trình, dự án hỗ trợ 
của Nhà nước cùng với sự đóng góp từ phía người dân. Bên cạnh huy động sức dân tham 
gia đóng góp xây dựng một số công trình hạ tầng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất, 
chính quyền xã còn đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Sau 9 
năm triển khai chương trình, nhiều công trình đã được xây dựng, hoàn thành và đưa vào 
sử dụng, nhiều tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, kênh mương... được kiên cố, góp 
phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. 

NÂNG THU NHẬP NHỜ HƯỚNG ĐI ĐÚNG 

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

Cùng với đó, xã đã lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí 
hậu, đất đai vào sản xuất thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả, như trồng mận, 
nhãn, xoài, bưởi, chanh leo… thay thế cho cây ngô, cây sắn. Duy trì phát triển các loại cây 
trồng truyền thống như cây chè và một số cây ăn quả, kết hợp với đẩy mạnh phát triển 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
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Đến nay, xã có 1.950ha cây ăn quả, 236ha cây chè... Trong đó, hình thành được 
nhiều mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc như: Xoài, nhãn, mận, chanh leo... khuyến 
khích phát triển kinh tế tập thể thành lập các hợp tác xã. Hiện, xã có 4 hợp tác xã nông 
nghiệp chế biến chè và sản xuất hoa quả sạch, an toàn. 

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

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

15. Nguyễn Văn Chiến. “HỘI NÔNG DÂN THẬT SỰ LÀ ĐIỂM TỰA CỦA NÔNG 
DÂN” / Nguyễn Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 2/2019.- Số 92.- Tr.62. 
 

Đó là lời của lão nông Lò Văn Chiêng ở bản Hốn, xã Chiềng Bôm (huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khi nói về hiệu quả hoạt động thiết thực của tổ chức Hội 
Nông dân trong tỉnh. 

Cũng nhờ tham gia tổ chức Hội Nông dân, được hội tuyên truyền, vận động, giúp 
đỡ, từ một hộ nông dân nhiều khó khăn, ông Chiêng đã thành một hội viên nông dân giàu 
có ở Chiềng Bôm. 

Cũng theo ông Chiêng, hơn 10 năm trước, khi mới tham gia làm hội viên Hội 
Nông dân, ông Chiêng cũng là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn như nhiều hộ khác ở 
trong bản. “Lúc đầu tôi vào hội cũng chỉ là vì được người ta vận động, tuyên truyền chứ 
chưa nghĩ là vào hội để hưởng lợi gì cả. Nhưng sau khi vào hội, tôi được tham gia nhiều 
lớp tập huấn, nhiều buổi sinh hoạt; nghe cán bộ hội hướng dẫn cách làm ăn, cách vay vốn 
ưu đãi…”. 

Những kiến thức mới thu được từ hoạt động hội đã giúp ông Chiêng thay đổi hẳn 
nếp nghĩ, cách làm. Từ một nông dân chỉ biết cần cù làm lụng, suốt ngày “bán mặt cho 
đất, bán lưng cho trời”, ông Chiêng đã biết cách đưa cây - con giống mới vào thay thế 
những giống cũ để sản xuất hàng hóa. Ông Chiêng tâm sự: Tôi trồng cà phê, nuôi cá trắm 
cỏ, cá rô phi đơn tính, rồi đến trồng chanh leo… Cứ thấy cái gì hay, cái gì tốt là tôi học và 
mạnh dạn đầu tư. Nhờ thế nên mấy năm nay, thu nhập của gia đình tôi lên tới hàng trăm 
triệu mỗi năm. Nhiều hộ khác trong bản, trong xã cũng làm như tôi và đang khá lên đấy. 
Hội Nông dân cũng vì thế mà có nhiều hội viên hơn; số lượng gia đình hội viên nghèo thì 
giảm nhanh; gia đình hội viên khá, giàu ngày một nhiều hơn… 

Không chỉ ở Chiềng Bôm mà tại nhiều xã khác trong tỉnh, uy tín của Hội Nông dân 
đang được nâng lên rất mạnh. Anh Hoàng Văn Hoan, hội viên Chi hội Nông dân bản Lắc 
Kén, xã Tú Nang (Yên Châu, Sơn La), cho biết: Ngày trước Lắc Kén chúng tôi cũng như 
nhiều xã khác ở Yên Châu vẫn có số lượng vườn xoài rất lớn. Nhưng chỉ từ khi được 
chính quyền, Hội Nông dân cùng các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, hướng dẫn và 
hỗ trợ giống, vốn chuyển đổi chất lượng vườn xoài thì nông dân chúng tôi mới thấy cây 
xoài có giá trị cao. 3 năm nay, không còn ai chặt bỏ bớt xoài để trồng cây khác như trước 
đây mà trái lại, cây xoài tăng thêm hàng chục ha, đều là những giống tốt. 2 năm nay thì 84 
gia đình hội viên chi hội nông dân bản chúng tôi đã có những trái xoài đủ tiêu chuẩn để 
xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Thu nhập tăng lên, lòng tin với tổ chức Hội Nông 
dân cũng được củng cố, tất cả các hộ trong bản đều có hội viên nông dân đấy. Bây giờ, chi 
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hội nông dân bản tôi còn tham gia lập hợp tác xã Hương Xoài để tăng sức mạnh sản xuất 
và tiêu thụ nông sản trên thị trường… 

Ông Hoàng Sương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Năm 
2018, tỉnh Sơn La đã hoàn thành toàn diện 27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; trong đó có 9 chỉ 
tiêu vượt kế hoạch đề ra. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực đóng góp 
với những phong trào thi đua của Hội Nông dân nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng. 

 

16. Yến Anh. VÙNG ĐẤT CỦA GIẤC MƠ HOA / Yến Anh // Người lao động.- Ngày 
22/2/2019.- Số 8183.- Tr.11. 
 

Khi nào thấy ngột ngạt, bạn hãy đến Vân Hồ hoặc Mộc Châu của Sơn La để 
ngàn hoa đua nở cùng tấm lòng nồng hậu của người dân bản địa xoa dịu tâm hồn. 

Ở cuối bản Áng của thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La có ngôi nhà xinh xinh nằm 
giữa rừng mận treo biển gỗ “Escape from city” (tạm dịch: Trốn chạy khỏi thành phố). 
Chúng tôi cũng “escape from city” một cách đầy ngẫu hứng, hoàn toàn không có kế hoạch 
nào. 
 VÙNG ĐẤT THIÊN ĐƯỜNG 

Đường đi Mộc Châu rất đẹp, hai bên hoặc là rừng xanh ngắt, hoặc là núi đá hùng 
vỹ hoặc những hồ nước trong xanh. Đẹp nhất là đoạn đi qua Vân Hồ, huyện giáp Mộc 
Châu, với những vườn mận đang nở hoa trắng xóa, những cánh đồng hoa cải ngút mắt 
trắng - vàng đan xen được người Mông trồng hai bên đường. Nhắc Sơn La, người ta 
thường nghĩ đến Mộc Châu nhưng Vân Hồ thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những 
người ưa khám phá những vùng đất mới. 

Xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ nằm bên Quốc lộ 6, đoạn từ Hòa Bình đi Mộc 
Châu, nơi có thể gọi là một thiên đường hoa. Trên con đường dài ngút mắt, thấp thoáng 
hai bên là những nếp nhà bình yên dưới bóng những vườn mận, vườn đào, đẹp khó diễn 
đạt bằng lời. 

Tôi ghé vào một khu vườn đầy hoa mận trắng. Không chỉ nhiệt tình mời tôi vào 
nhà trò chuyện, những người dân chân chất ở đây còn dành cả giờ để chụp ảnh giúp, nói 
đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. 

Vợ chồng anh Tình ở bản Áng, huyện Mộc Châu cũng dành cho tôi những tình 
cảm tương tự. Trong khi vợ anh Tình hái những quả dâu tây ngọt mát ở vườn nhà rộng 
chừng vài trăm mét vuông đãi khách thì người đàn ông dân tộc Thái khuyên tôi nếu muốn 
đến rừng thông bản Áng, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Mộc Châu, thì nên đi vòng 
quanh làng để cảm nhận hết vẻ đẹp, sự bình yên của nơi này. 

Mỗi người dân Mộc Châu, dù dân tộc gì; làm việc ở quán ăn, nhà nghỉ hay ở nhà 
trồng ngô, nuôi lợn cũng đều như một hướng dẫn viên du lịch thực sự. 

NGỦ GIỮA NGÀN HOA 

Do lượng khách du lịch đến Mộc Châu chưa nhiều nên việc đặt phòng ở đây rất dễ 
dàng. Khách sạn hạng sang không có nhưng rất nhiều nhà nghỉ sinh thái với khung cảnh 
thiên nhiên tuyệt vời đang chờ đón bạn với giá phòng cực kỳ rẻ, chỉ từ 100.000 đồng trở 
lên. 

Nhà nghỉ sinh thái Bình Hiền là tên ghép lại của vợ chồng ông bà chủ. Anh Bình 
(quê Đông Anh, Hà Nội) lên Sơn La lập nghiệp rồi gắn bó với vùng đất này mấy chục 
năm nay. Phòng ốc đẹp, thiết bị vệ sinh hiện đại, sạch sẽ, ông chủ nhiệt tình gọi điện chỉ 
đường cho khách từ khi nhận booking cho đến khi xe đỗ trong sân; thậm chí còn tư vấn 
các điểm đến, chia sẻ kinh nghiệm “săn” mây, săn ảnh cho những người thích khám phá. 
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Vì sự nhiệt tình này mà nhà nghỉ Bình Hiền luôn nhận được những phản hồi tích cực của 
du khách đã từng một lần nghỉ chân và trò chuyện với ông chủ này. 

Khách sạn Stella ở tận cùng bản Áng là địa chỉ được nhiều người quan tâm. Tách 
biệt với khu dân cư, Stella nằm giữa cánh đồng hoa cải và rừng mận, đào. Du khách có thể 
vừa nằm trong phòng, vừa tận hưởng không khí thiên nhiên trong buổi chiều tà như lạc 
vào chốn thiên thai với tiền thuê phòng chỉ từ 100.000 đồng/người trong phòng tập thể.  

NGON, RẺ ĐẾN BẤT NGỜ 

Mộc Châu có đặc sản bê chao, cá suối, trâu, gà… cùng nhiều món rau xanh ngọt 
lừ. Dù đồ ăn tươi ngon nhưng giá cả thì vô cùng bình dân, không hề có chuyện chặt chém 
du khách. Hang Dơi là nơi tập chung rất nhiều quán ăn ở Mộc Châu. Một bữa tối cho bốn 
người với bê chao, cá suối, rau cải luộc, dưa muối cùng đồ uống ở quán Quỳnh Anh khu 
vực này chỉ có 370.000 đồng - một số tiền mà ở thành phố mơ cũng chả tin có thể mua 
được một bữa ăn ngon như vậy. 

 

17. Hờ A Thành. VÌ BÌNH YÊN TRÊN BIÊN GIỚI SƠN LA / Hờ A Thành // Biên 
phòng.- Số 15-18.- Tr.33. 
 

Trong 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Bộ đội Biên phòng Sơn 
La đã cùng với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh làm tốt công tác xây dựng, 
quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Tỉnh Sơn La nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn và 
Luông Phra Băng (Lào) với đường biên giới dài 274,056km đi qua 17 xã biên giới, thuộc 
6 huyện, thị trấn biên giới; có 2 cặp cửa khẩu chính Lóng Sập - Pa Háng và Chiềng 
Khương - Bản Đán.   

Trong 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã vượt 
qua muôn vàn khó khăn để chung sức quản lý, bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương 
thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên 
giới. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tích cực tham mưu 
cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện và ban hành các nghị 
quyết, chỉ thị, kế hoạch để hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp 
công tác biên phòng cho phù hợp với tình hình thực tế ở tỉnh Sơn La; tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền các huyện biên giới tổ chức tuyên truyền cho các cơ quan, đoàn thể và 
nhân dân ở khu vực biên giới nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ đội 
biên phòng gắn với tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể, nhất là với Sở Tư pháp triển 
khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, 
nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2013 - 2016”; thực hiện có hiệu quả các phong trào 
quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Bộ đội Biên phòng Sơn La cũng tích cực, chủ động nắm chắc tình hình chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, 
tội phạm; tiến hành đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, kịp thời làm tham mưu 
cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chủ trương, đối sách trong đấu tranh ngăn chặn 
làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch và đấu 
tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, củng 
cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiện nay, Bộ đội Biên 
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phòng Sơn La tăng cường 17 cán bộ về các xã biên giới, trong đó, 13 đồng chí giữ chức 
danh Phó bí thư Đảng ủy; 2 đồng chí tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân xã, giới thiệu 
13 đảng viên là cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh tham gia sinh hoạt tại 13 chi bộ bản biên 
giới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế gắn với xóa đói, giảm nghèo, góp phần từng bước 
nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân ở khu vực biên giới. 

Các cuộc vận động, chương trình, dự án, đề án cũng luôn được Bộ đội Biên phòng 
Sơn La thực hiện có hiệu quả, nổi bật là: Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên 
giới”, hỗ trợ được 170 con bò, 19 con dê giống; Chương trình “Nâng bước em tới trường”, 
hỗ trợ cho 59 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/tháng; 
Chương trình “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ hơn 17,6 tấn gạo cho hơn 880 hộ dân có hoàn 
cảnh khó khăn tại các xã biên giới; Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên 
giới, hải đảo”, xây tặng hàng trăm ngôi nhà với tổng trị giá hàng tỷ đồng. 

Bộ đội Biên phòng Sơn La còn chủ động tham mưu UBND tỉnh Sơn La ban hành 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp với các tỉnh Hủa 
Phăn và Luông Phra Băng (Lào) đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc; hoàn thành cắm 
125 mốc quốc giới, 1 mốc đôi và 11 cọc dấu trên thực địa theo đúng tiến độ. 

Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, năm 2009 đến nay, Bộ 
đội Biên phòng Sơn La đã xác lập và phối hợp đấu tranh 91 chuyên án, xây dựng 450 kế 
hoạch nghiệp vụ; trực tiếp bắt, xử lý 589 vụ/809 đối tượng; tang vật thu giữ 205,4kg 
heroin, 240.964 viên ma túy tổng hợp; 113,55kg nhựa thuốc phiện; 952,7g ma túy tổng 
hợp dạng đá; 63kg cây, quả thuốc phiện; 1 máy ép heroin; 46 khẩu súng, 108 viên đạn; 4 ô 
tô, 246 xe máy; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước 350 tỷ 
đồng. 

Trong 60 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng Sơn La được 
Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý. Tiêu biểu như: Đồn 23 Công an nhân 
dân vũ trang (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương) được tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 31/12/1973; Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Lóng Sập được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba ngày 4/7/2016; đồng chí Nguyễn 
Đình Thử được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 01/01/1967; 
đồng chí Lù Công Thắng được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 
ngày 9/11/2010... Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La được Chính phủ nước 
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huy chương Phát triển, ngày 25/1/2019. Nhiều tập 
thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành. 
 

18. Quốc Định. NÔNG DÂN LÀM GIÀU NHỜ CÂY ĂN QUẢ TRỒNG TRÊN ĐẤT 
DỐC / Quốc Định // Trang trại Việt.- Tháng 2/2019.- Số 92.- Tr.64-65. 
 

Từ cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, những nông dân ở xã Hát Lót (huyện Mai 
Sơn, Sơn La) đã vươn lên trở thành những chủ nhân giàu có trên chính mảnh đất 
quê mình. Đó là kết quả của quá trình thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên 
đất dốc, cải tạo vườn tạp của tỉnh Sơn La. 

LÀM GIÀU TỪ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 

Với bước đi hợp lý trong phát triển kinh tế, Hát Lót từ một xã khó khăn đã vươn 
mình trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, thu nhập bình quân hơn 31 triệu 
đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 3%. Giờ đây, Hát Lót đã khoác lên mình diện 
mạo mới, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, nhà cửa khang trang, người dân no ấm. Phong 
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trào trồng cây ăn quả trên đất dốc, cải tạo vườn tạp đã đem lại thu nhập cao và ổn định cho 
người dân trong xã. Nhiều diện tích trồng ngô, sắn, đậu tương kém hiệu quả được thay thế 
bằng các loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao như: Cam, bưởi, xoài, nhãn... 

Vườn cây ăn quả của ông Đào Văn Hùng, ở bản Nà Cang được xem là một trong 
những mô hình điển hình trong phong trào phát triển cây ăn quả trên đất dốc ở Hát Lót. 
Nhờ tích cực học hỏi, mạnh dạn chuyển cơ cấu cây trồng, giờ đây ông Hùng đã có gần 
1ha cây ăn quả, ước tính mỗi năm thu trên 300 triệu đồng. Có được thành quả này, ngoài 
sự nỗ lực của bản thân ông Hùng, còn có sự giúp đỡ, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền 
địa phương trong việc khuyến khích, hỗ trợ cải tạo vườn tạp, chuyển đổi giống cây trồng 
chất lượng cao nên ông Hùng mới có thành quả như ngày hôm nay.  

Bà Hoàng Thị Chiên, bản Nong Xôm, cho biết: Hưởng ứng phong trào trồng cây 
ăn quả tại địa phương, năm 2015, tôi trồng 100 cây cam, bưởi. Sau khi được tiếp thu kỹ 
thuật, chịu khó chăm sóc, thấy cây phát triển rất tốt, tôi liền trồng thêm 150 cây nữa. Đến 
nay, khu vườn đang cho thu hoạch mỗi năm cả chục tấn quả, ước tính sau trừ chi phí cũng 
lãi trên 200 triệu đồng. Đây là số tiền thu nhập mà trước đây gia đình tôi chưa từng nghĩ 
đến. Bởi trước đây trồng ngô, sắn, đậu tương; giỏi lắm cũng chỉ được 40 - 50 triệu 
đồng/năm. 

Cũng giống như gia đình ông Hùng và bà Chiên, nhiều nông dân ở xã Hát Lót đang 
tích cực chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có giá 
trị kinh tế cao. Bà con đã kết hợp cải tạo vườn tạp; lai, ghép cây giống gốc với các loại 
giống chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Nhiều tiến 
bộ khoa học trong sản xuất được bà con vận dụng để nâng cao thu nhập. 

NHÂN RỘNG DIỆN TÍCH 

Ông Lê Đình Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Hát Lót, cho biết: Hát Lót hiện có 31 
bản, tiểu khu; hầu hết các hộ dân đều trồng cây ăn quả với diện tích trên 1.100ha. Để nâng 
cao hiệu quả sản xuất, tăng sức tiêu thụ sản phẩm, xã còn vận động người dân sản xuất 
theo hình thức liên kết các nông hộ thành tổ, nhóm, hợp tác xã sản xuất tập trung. Hiện xã 
có 6 hợp tác xã trồng cây ăn quả, trong đó có 3 hợp tác xã đang sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGap. Từ trồng cây ăn quả, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao hơn hẳn, trung bình từ 
300 - 400 triệu đồng/ha, thậm chí có gia đình thu cả tiền tỷ. Hiện nay, xã đang khuyến 
khích nông dân mở rộng diện tích, đưa các loại giống mới chất lượng vào sản xuất, liên 
kết tiêu thụ sản phẩm. 

Từ phong trào trồng cây ăn quả trên đất dốc, người dân xã Hát Lót đã biến vùng 
đất cằn này thành vựa cây ăn quả trù phú cho thu nhập cao. Mới đây, sản phẩm xoài của 
một số hợp tác xã trên địa bàn đã được xuất khẩu sang thị trường Úc, Trung Quốc... Mở ra 
tín hiệu mừng trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, uy tín với khách hàng, chính quyền địa phương cũng tích cực vận động người 
dân giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, 
chế phẩm sinh học cho cây trồng trong sản xuất... 
 

19. Trung Hiếu. KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG VỤ TỰ TỬ BẰNG SÚNG, 

PHÁT HIỆN THÊM XÁC NGƯỜI TRONG BỂ CÁ / Trung Hiếu // An ninh thủ đô.- 

Ngày 22/2/2019.- Số 5525.- Tr.15. 
 

Trong khi khám nghiệm hiện trường một vụ tự tử bằng súng tại Tiểu khu 3, 

thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La, lực lượng công an phát hiện xác người 

trong bể cá, đang trong giai đoạn phân hủy. 
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Khoảng 18h ngày 20/2, tại Tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La 

xảy ra vụ tự tử bằng súng. Người tự tử là ông Nguyễn Công Thoan (60 tuổi), một người 

nghiện ma túy nhiều năm nay. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mùi hôi thối 

và tìm thấy một thi thể đang phân hủy trong bể nuôi cá tại nhà ông Nguyễn Công Thoan. 

Thi thể trên được xác định là ông Tòng Văn Dân, trú tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn - 

người đã được gia đình trình báo cơ quan chức năng mất tích vào ngày 18/2. 

Nhận tin trình báo của gia đình ông Tòng Văn Dân, lực lượng công an đã xác minh 

làm rõ. Có nguồn tin cho rằng trước khi mất tích, ông Dân đã gặp ông Nguyễn Công 

Thoan và xảy ra xích mích. Công an huyện Mai Sơn đã gặp gỡ ông Nguyễn Công Thoan 

để xác định thông tin này. Song, ông Thoan phủ nhận mình liên quan đến sự mất tích của 

ông Dân. 

Sau đó thì xảy ra việc ông Thoan tự tử bằng súng. Cùng lúc đó, thi thể ông Tòng 

Văn Dân cũng được tìm thấy trong bể nước ở nhà ông Thoan, thi thể đang trong quá trình 

phân hủy nặng. Bể nước này trước đây được gia đình ông Thoan làm bể chứa nước sinh 

hoạt, nhưng giờ dùng làm bể nuôi cá. 

Sáng 21/2, cơ quan công an đã hút nước bể cá nhà Nguyễn Công Thoan để khám 

nghiệm tử thi ông Tòng Văn Dân. Bước đầu xác định đây là một vụ án mạng. 

Đại diện chính quyền Tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La cho 

biết, ông Nguyễn Công Thoan là người nghiện ma túy lâu năm, mới thi hành xong bản án 

về tội buôn bán ma túy trở về địa phương. Ông Thoan ít giao du và hầu như không tham 

gia các hoạt động do chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tổ chức. 

Về nạn nhân Tòng Văn Dân, gia đình ông được xếp vào diện hộ nghèo trong xã. 

Căn nhà nhỏ nơi vợ chồng ông cùng con trai út đang sinh sống chẳng có gì, ngoài một 

chiếc tủ nhỏ và một chiếc ti vi. 

Con gái ông Dân cho biết, do không biết chữ, nên ông không sử dụng điện thoại. 

Ngày 11/2, thấy ông Dân vẫn đi làm như mọi khi, nên gia đình không để ý. Đến ngày 

18/2, nhận được cuộc gọi từ nơi làm thuê hỏi không thấy đi làm, cả nhà mới trình báo cơ 

quan chức năng và tìm kiếm, nhưng không thấy. 

Vụ án đang được Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ. 
 

20. Xuân Hưng. BÁO ĐỘNG NẠN TRỘM CẮP TÀI SẢN Ở VÂN HỒ / Xuân Hưng 
// Bảo vệ pháp luật.- Ngày 22/2/2019.- Số 16.- Tr.8. 
 

Qua kiểm sát việc giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm và khởi tố, điều tra các 
vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vân Hồ (Sơn La) nhận thấy: Trong thời 
gian qua, trên địa bàn huyện Vân Hồ, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thụ lý giải quyết 61 tin báo, trong đó có 26 tin báo có 
dấu hiệu trộm cắp tài sản (chiếm 43%), tổng giá trị tài sản bị xâm hại trên 500.000.000 
đồng, loại tài sản chủ yếu được các đối tượng nhằm vào là tiền, xe máy, trâu, bò... 

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm trên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện 
Vân Hồ đã có văn bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm gửi Chủ tịch UBND 14 xã trên địa 
bàn huyện. Trong văn bản kiến nghị, viện kiểm sát đã chỉ ra phương thức, thủ đoạn phạm 
tội của đối tượng gây án ngày càng tinh vi; có sự cấu kết, móc nối giữa các đối tượng 
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trong và ngoài địa bàn, thiệt hại về kinh tế do tội phạm trộm cắp tài sản gây ra ngày càng 
lớn... gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự 
và các hoạt động của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Điển hình là các vụ: Đối tượng Phạm Trường Giang lợi dụng việc trâu, bò thả 
rông, không có người trông coi, gọi điện cho đồng bọn lái xe ô tải đến rồi kéo trâu, bò lên 
xe và chở về Hà Nội tiêu thụ. Giang và băng nhóm đã thực hiện trộm cắp 1 con trâu, 5 con 
bò, tổng trị giá khoảng 75.000.000 đồng của một số hộ gia đình khi đang thả rông trâu, bò 
tại khu vực huyện Vân Hồ. 

Hay trường hợp nhà anh Giàng A Chua (trú bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, 
huyện Vân Hồ) sau một đêm vắng nhà trở về phát hiện 01 con bò cái của gia đình khoảng 
7 năm tuổi, trị giá 18.000.000 đồng bị kẻ gian mổ thịt, lấy 4 đùi bò và bỏ lại phần xác bò... 

Ngoài ra, còn rất nhiều vụ trộm cắp xe máy do người dân đi làm nương nhưng vẫn 
cắm chìa ở ổ khóa... 

Hành vi phạm tội không chỉ tập trung ở những đối tượng không có công ăn việc 
làm mà còn có cả những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường và hầu hết là nam thanh 
niên trong độ tuổi lao động. 

Nguyên nhân của tội phạm trộm cắp tài sản là do: Địa bàn huyện có tình hình phức 
tạp về ma túy, số lượng các đối tượng nghiện ma túy, lang thang, không có việc làm ổn 
định chiếm số lượng lớn; ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần tham gia phòng chống 
tội phạm của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa cao; công tác thông tin tuyên truyền 
về tình hình tội phạm nơi đây có lúc, có nơi chưa kịp thời. 

Người dân vẫn chủ quan trong việc tự bảo vệ tài sản của bản thân mình. Hoạt động 
điều tra những vụ án trộm cắp tài sản thông qua hình thức chuyên án chưa được cơ quan 
điều tra các cấp đưa vào áp dụng để đấu tranh với tội phạm trộm cắp có tổ chức. Kết quả 
điều tra các vụ trộm cắp tài sản chưa rõ thủ phạm còn hạn chế, đạt tỷ lệ thấp, do công tác 
nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh chưa được thường 
xuyên, liên tục và chặt chẽ. 

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, Viện trưởng Viện Kiểm sát 
nhân dân huyện Vân Hồ kiến nghị Chủ tịch UBND 14 xã trên địa bàn thực hiện nghiêm 
các nội dung như: Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát 
huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây 
dựng khu dân cư tự quản, thường xuyên tuần tra, canh gác, phát hiện tội phạm trên địa 
bàn. 

Chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục tuyên 
truyền pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó cần nâng cao ý thức tự 
bảo vệ tài sản, làm chuồng, trại gia súc chắc chắn để chống trộm cắp, bảo đảm an ninh 
bản, xóm, hạn chế hình thức chăn, thả gia súc tự do trên các bãi chăn thả gia súc xa nhà; 
khi để phương tiện xe gắn máy ở những nơi không có người trông coi cần rút chìa khóa 
khỏi xe và khóa xe cẩn thận nhằm tránh bị trộm cắp. Hơn thế nữa, cần đặt các biển cảnh 
báo nơi công cộng, nơi thường xuyên xảy ra trộm cắp để nhân dân biết, nâng cao cảnh 
giác. 

Chỉ đạo công an xã thường xuyên thông báo về phương thức, thủ đoạn của tội 
phạm trộm cắp cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn biết để 
nâng cao ý thức phòng ngừa. Thực hiện tốt việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, kịp 
thời thông báo đến cơ quan điều tra, viện kiểm sát tình hình trộm cắp trên địa bàn để có 
biện pháp đấu tranh, xử lý. 
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21. Tòng Thị Hính. SƠN LA: CẦN CÓ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
QUY HOẠCH / Tòng Thị Hính // Đại biểu nhân dân.- Ngày 24/2/2019.- Số 55.- Tr.4. 
 

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất 
đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 tại UBND tỉnh, Đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận: Toàn tỉnh đã ban hành 105 quyết định phê duyệt điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch; đã giải quyết được 68 khu, điểm quy hoạch treo, có một số khu 
vực phức tạp, đơn thư tồn đọng kéo dài. Về kết quả đo đạc địa chính, có 87/204 xã được 
đo đạc địa chính, với diện tích 200.261ha, đạt 14,2%. Trong đó, từ ngày 01/7/2014 tới 
nay, đã đo đạc địa chính 19/204 xã với diện tích 30.208ha. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thực 
hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 1.971 trường hợp với diện tích 46,88ha, thu tiền 
hơn 1.476 tỷ đồng; cho 490 trường hợp thuê đất, với diện tích trên 3.000ha; thu hồi hơn 
18.000ha đất của 229 tổ chức và gần 25.000 hộ gia đình; đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ 
bằng tiền 933.398 triệu đồng... 

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các văn bản liên quan, đặc biệt là 
quản lý quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị; làm rõ khó khăn, vướng mắc, những 
cơ chế chính sách còn phù hợp quy định và thực tiễn. Đồng thời, có giải pháp nâng cao 
hơn nữa chất lượng quy hoạch từ lựa chọn nhà tư vấn, xác định mục tiêu, mục đích, phạm 
vi, đối tượng quy hoạch; nâng cao hơn nữa giá trị khai thác, sử dụng đất... 

 

22. Tuệ Linh. NGƯỜI “TRUYỀN LỬA” CHO PHONG TRÀO LÀM GIÀU Ở 
MƯỜNG É / Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/2/2019.- Số 48.- Tr.5. 
 

Lão nông Lò Văn Dủng (sinh năm 1960, xã Mường É, huyện Thuận Châu, 
tỉnh Sơn La) - người tiên phong trồng thành công cây chè lai trên đất Mường É. Từ 
trồng cây bẻ cành, bán lá chè mà mỗi năm ông Dủng thu hơn 100 triệu đồng. 

MẠNH DẠN TRỒNG CHÈ LÀM MÔ HÌNH ĐIỂM 

Trong chuyến công tác đến xã Mường É, chúng tôi được nghe kể về lão nông Lò 
Văn Dủng. Lão được bà con nơi đây gọi là người “truyền lửa” cho phong trào xóa đói, 
làm giàu nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc. 

Tìm đến nhà, lão Dủng đang uống trà và “đàm đạo” với bà con về kỹ thuật trồng, 
chăm sóc cây chè. Rót ly trà ấm mời chúng tôi, lão chỉ tay vào ngôi nhà sàn khang trang, 
rộng rãi và nói: “Từ mọi vật dụng trong nhà cho đến cái nhà sàn giá trị cả trăm triệu này 
đều nhờ cây chè cả đấy. Cây chè là cây xóa nghèo và đem lại cuộc sống ấm no cho gia 
đình tôi đấy”. 

Ngược dòng thời gian, lão Dủng kể lại cơ duyên đưa ông đến với cây chè. Tháng 
3/2011, anh Lò Văn Sáng - nguyên cán bộ nông nghiệp xã Mường É đến vận động gia 
đình lão trồng chè làm mô hình điểm. “Ban đầu, tôi cũng do dự về tính khả thi của mô 
hình do bao đời nay sống tại mảnh đất cằn này bà con chỉ biết đến đồng ruộng và nương 
ngô, nương sắn. Sau khi được cán bộ thuyết phục rằng đây là mô hình của huyện, Nhà 
nước cho không giống còn phân bón được hỗ trợ 3 năm liên tiếp. Nếu trồng thành công, 
hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng sắn, trồng ngô. Do dự, cuối cùng gia đình 
tôi cũng đồng ý”. 

Sau khi thu hoạch xong 1,5ha nương sắn lão và gia đình bắt tay ngay vào việc 
trồng chè. Ngoài việc huy động gia đình và người thân, lão Dủng thuê thêm nhân công 
đào rãnh hàng trồng với kích thước sâu 40cm, rộng 45cm. Sau khi làm đất xong, ông 
Dủng lên bản Mông mua 20 tấn phân chuồng về bón lót. 
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Như đã hứa trước, tháng 6/2011, giống và phân được cán bộ chở đầy đủ lên đến 
tận nương. Lão Dủng chia sẻ, nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, năm này qua năm khác, 
những gốc chè ngày càng bén rễ sâu vào đất. 

Năm 2014, lứa chè đầu tiên đã bắt đầu cho thu hái với sản lượng trên 10 tấn. Với 
giá 7.000 đồng/kg, tôi thu được 80 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí lãi 40 triệu đồng. 

LÃI GẤP 3, GẤP 4 SO VỚI TRỒNG SẮN, NGÔ 

Do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nên sản phẩm chè của lão Dủng cho 
chất lượng rất thơm ngon, khi pha nước chè có màu xanh tự nhiên, vị đậm và ngọt không 
kém gì chè Phỏng Lái. Dần dần chè của lão Dủng được nhiều tổ chức, doanh nghiệp biết 
đến. Năm 2014, chè của lão Dủng đã được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thân Nga 
Phỏng Lái (Thuận Châu) ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. 

“Năm 2018, mỗi đợt hái, gia đình thu được 2,2 tấn. Thời gian thu hái bắt đầu từ 
tháng 3 đến tháng 10. Tổng năm vừa qua, tôi thu được 17,6 tấn, với giá bán ổn định 7.000 
đồng/kg, thu hơn 120 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi bỏ túi 80 triệu đồng. Hiệu quả 
kinh tế cao gấp 3, gấp 4 so với trồng sắn, ngô” - lão Dủng phấn khởi. 

Bản có 40 hộ dân sinh sống thì tỷ lệ hộ trồng chè là trên 80%. Không chỉ riêng bản 
Nà Vai, từ mô hình điểm của ông Dủng đã truyền cảm hứng đến các bản khác. Ban đầu 
diện tích chè ở Mường É chỉ có 1,5ha thì từ năm 2017 đến nay đã tăng lên hơn 200ha, 
trong đó hơn 20ha đã cho thu hoạch. Từ trồng chè, nhiều hộ dân đã có thu nhập từ hàng 
chục đến hàng trăm triệu mỗi năm. Bà con gọi ông Dủng là người “truyền lửa’’ cho phong 
trào xóa đói, làm giàu ở mảnh đất Mường É. 

Ông Dủng là người đầu tiên trồng thành công cây chè trên đất Mường É. Khi biết 
cây chè đem lại giá trị kinh tế cao, ông Dủng đã chuyển giao kỹ thuật và vận động bà con 
bản Nà Vai chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả như ngô, sắn sang trồng cây chè” - Ông 
Lò Văn Xuân - Công chức địa chính - Nông nghiệp - Môi trường xã Mường É. 
 

23. Hà Hoàng. TRỒNG CHÈ VIETGAP KHÔNG LO Ế, MẤT GIÁ / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/2/2019.- Số 48.- Tr.11. 
 

Mô hình trồng chè Shan tuyết theo hướng VietGAP ở cao nguyên Mộc Châu 
(Sơn La) đang ngày càng phổ biến, tạo thành mối liên kết giữa người sản xuất và 
khâu tiêu thụ. Nhờ áp dụng mô hình này mà mỗi năm, gia đình chị Đỗ Thị Nhiên ở 
xóm 1, tiểu khu 66 (thị trấn Nông trường Mộc Châu) thu về 70 triệu đồng chỉ với 
hơn 4.300m2 chè. 

Chị Nhiên cho biết: Gia đình chị trồng chè theo tiêu chuẩn VietGAP, được Công ty 
chè Mộc Châu hỗ trợ phân bón 4 lần/năm và hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật. Công ty chè 
cũng cử kỹ thuật viên xuống hướng dẫn cách chăm sóc vườn chè đạt hiệu quả cao nhất. 

“Theo đó, để cây chè phát triển tốt, cho năng suất cao, tôi luôn tập trung thâm 
canh, chăm sóc, đốn tỉa, chế biến đúng kỹ thuật. Nhờ đó sản phẩm chè của gia đình luôn 
cho năng suất và chất lượng cao. Đến kỳ thu hoạch, Công ty chè Mộc Châu đến thu mua, 
bao tiêu sản phẩm tại vườn” - chị Nhiên nói. 

Sản xuất chè VietGAP, đòi hỏi người nông dân cần tuân thủ những nguyên tắc “bất 
di bất dịch” để đảm bảo cho cây chè sạch bệnh và không tồn dư các chất hóa học. Trước 
đây, việc phòng trừ bệnh cho cây chè chỉ được tiến hành khi xuất hiện sâu hại thì giờ đây 
bà con đã thay đổi nhận thức, phòng bệnh là chính. Cụ thể là làm tốt từ khâu chọn giống, 
bón thúc, chăm sóc để cây chè có thể miễn nhiễm với sự biến đổi của môi trường, cho 
năng suất và chất lượng cao. 
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Theo kinh nghiệm của chị Nhiên, đất trồng chè phải được cày sâu, vùi lớp đất mặt 
xuống dưới, đào rãnh trồng khoảng cách từ 1,3 - 1,4m, rạch đào với kích thước 50x50cm. 
Khi bón phân lót, phân hữu cơ phải trộn với phân lân rải đều lên rạch hàng đã đào, sau đó 
phủ kín đất tơi xốp lên trên cách mặt đất 5 - 10cm. 

Mỗi năm nhà vườn chỉ cần làm cỏ cho vườn chè từ 3 - 4 lần, không phải chăm sóc 
tỉ mỉ như cây ngô, cây lúa... bởi cây chè ít bị dịch bệnh nên không tốn nhiều chi phí chăm 
sóc. Nếu làm được các khâu trên, cây chè sẽ phát triển tươi tốt và đạt chất lượng cao. 

“Thực hiện sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, người nông dân sẽ phải theo dõi 
sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm chè. Mỗi người trồng chè đều phải lập 
hồ sơ, sổ sách ghi lại các hoạt động sản xuất chăm sóc, theo dõi, phòng trừ sâu bệnh trên 
mô hình theo quy định sản xuất chè VietGAP” - chị Nhiên cho biết thêm. 

Chị Nhiên cho hay: Sản phẩm chè Shan tuyết theo tiêu chuẩn VietGAP được Công 
ty chè Mộc Châu phân ra làm 4 loại A, B, C, D để thu mua. Loại A hiện có giá 7.000 
đồng/kg, loại B giá 6.000 đồng/kg, loại C 5.000 đồng/kg, còn loại D là 4.000 đồng/kg. 

“Một năm gia đình tôi thu hoạch được 6 lứa chè tươi với sản lượng khoảng 13 tấn, 
thu lãi 70 triệu đồng. Từ khi chuyển sang trồng chè VietGAP trên 4.320m2 nương vườn, 
đời sống kinh tế của gia đình tôi đã dư giả hơn, có của ăn của để” - chị Nhiên chia sẻ.  

Tại Mộc Châu (Sơn La) có xí nghiệp, công ty chế biến chè nằm ngay trong vùng 
nguyên liệu, tạo thuận lợi trong việc tiêu thụ, giải quyết đầu ra 100% sản phẩm chè búp 
cho nông dân. 
 

24. Trần Quang. HIẾN KẾ NÂNG TẦM GIÁ TRỊ ĐẶC SẢN NÔNG NGHIỆP SƠN 
LA / Trần Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/2/2019.- Số 49.- Tr.8-9. 
 

Ngày 24/2, đoàn công tác gồm lãnh đạo Thường trực Trung ương Hội Nông 
dân Việt Nam và lãnh đạo Tập đoàn Nông nghiệp Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Phát triển Sunny World bắt đầu chuyến đi khảo sát, nghiên cứu nông 
nghiệp, các đặc sản nông nghiệp tại 3 tỉnh Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. Đồng chí Thào 
Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn. 

VÙNG NÔNG NGHIỆP ĐỘC ĐÁO 

Địa điểm đầu tiên mà đoàn công tác đến là cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), một 
cao nguyên rộng lớn được thiên nhiên ban tặng cho kiểu khí hậu ôn đới rất đặc trưng ở 
Việt Nam. Tại đây, các cán bộ của đoàn công tác lần lượt khảo sát, nghiên cứu các sản 
phẩm đặc sản như chè, bò sữa, du lịch sinh thái... 

Là lãnh đạo đơn vị sản xuất chè đặc sản lớn của Sơn La, ông Vũ Hồng Khanh - 
Phó tổng Giám đốc Công ty chè Mộc Châu cho hay: Hiện, công ty canh tác khoảng 593ha 
chè Shan tuyết với 2 nhà máy chế biến có công suất 180 tấn búp tươi/ngày. 

“Với việc sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP và chuẩn quốc tế, sản phẩm chè 
của đơn vị đã được lần lượt xuất khẩu được sang các thị trường khó tính như Đài Loan, 
các nước Trung Đông..., trong đó thị trường Đài Loan chiếm khoảng trên 50% sản lượng 
(khoảng 1.000 tấn/năm)” - ông Khanh nói. 

Theo ông Khanh, điều mà Công ty chè Mộc Châu cảm thấy tâm đắc nhất là đến 
nay đã thay đổi dần được tư duy, thói quen sản xuất của bà con từ việc canh tác manh 
mún, tự phát lên sản xuất bài bản, sạch hơn. Đến nay, nhiều hộ do có nhiều nỗ lực, sáng 
tạo nên năng suất ngày một nâng cao hơn có thu hoạch trên 350kg đến 400kg/ha. 
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“Chúng tôi đã thành lập 10 tổ bảo vệ thực vật (chuyên xử lý, phun thuốc) với chế 
độ đặc biệt và bảo hộ hiện đại, an toàn, người dân chỉ việc tham gia giám sát. Nhờ thế, bà 
con không bị ảnh hưởng sức khỏe mà thu nhập vẫn đảm bảo, nên mọi người rất phấn khởi 
và yên tâm sản xuất” - ông Khanh chia sẻ. 

Cũng theo ông Khanh, do có khí hậu đặc trưng, cùng với việc sản xuất bài bản nên 
sản phẩm chè của Mộc Châu đang được bạn hàng đánh giá rất cao, cho thấy tiềm năng của 
loại nông đặc sản này còn rất lớn. “Sắp tới, cùng với việc hoàn thiện hồ sơ công nhận diện 
tích chè còn lại đạt chuẩn quốc tế, chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm nhà máy mới và dây 
chuyền máy móc hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới nâng cao sản lượng 
xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác”- ông Khanh khẳng định. 

Bên cạnh sản phẩm chè, Mộc Châu cũng rất nổi với nghề chăn nuôi bò sữa. Ông 
Hà Chung Chiến - Bí thư Huyện ủy Mộc Châu cho hay: Nhờ nghề nuôi bò sữa mà hàng 
trăm nông dân ở cao nguyên này đã đổi đời trở thành các tỷ phú. “Mới đây theo thống kê 
toàn huyện có gần 200 tỷ phú (chiếm 2/3 số lượng tỷ phú ở Sơn La), trong đó có hộ cho 
thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm” - ông Chiến thông tin. 

Dù tiềm năng chăn nuôi bò sữa còn rất lớn, song ông Chiến và lãnh đạo Công ty 
Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu rất trăn trở về việc nhân rộng đàn bò. “Toàn huyện hiện 
có khoảng 25.000 con bò sữa với gần 600 hộ nuôi, nhưng diện tích chỉ có khoảng 
1.000ha. Trước thực trạng thiếu mặt bằng, đất đai, hiện chúng tôi rất mong Trung ương và 
tỉnh hỗ trợ để tiếp tục mở rộng địa bàn chăn nuôi ra các huyện khác nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất và giúp nông dân vùng khác cùng làm giàu” - ông Chiến kiến nghị. 

CẦN ĐA DẠNG LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 

Ngoài các mô hình sản xuất, trồng trọt, trong ngày 24/2, đoàn công tác cũng đến 
khảo sát một số mô hình sản xuất kết hợp với phát triển du lịch sinh thái ở Sơn La. Ông 
Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho hay: Là tỉnh miền núi nhưng Sơn La cũng 
có nhiều lợi thế nhất định để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm nông 
sản đặc sản. 

Ông Chất cho biết thêm, để nâng cao giá trị sản phẩm, trong thời gian vừa qua tỉnh 
đã chủ động và tích cực trong việc xây dựng thương hiệu và chuỗi cung ứng sản phẩm an 
toàn. Bằng chứng là đến hết năm 2018, tỉnh đã xây dựng được 61 chuỗi rau quả, thủy sản 
an toàn và 16 sản phẩm được cấp văn bằng bảo hộ trong nước và quốc tế. 

“Thành tích là như vậy nhưng sản phẩm của tỉnh vẫn chưa xuất khẩu được nhiều 
nên trong thời gian tới rất mong Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kết nối và cần thêm 
các doanh nghiệp lớn đầu tư sâu vào chế biến, đặc biệt là các sản phẩm rau, quả, chè... 
nhằm tăng lượng sản phẩm xuất khẩu, giúp nâng cao thu nhập cho bà con”- ông Chất 
nhấn mạnh. 

Làm việc với lãnh đạo địa phương, đồng chí Thào Xuân Sùng và các thành viên 
của đoàn công tác đánh giá rất cao các kết quả sản xuất nông nghiệp mà huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La đã làm được trong thời gian vừa qua. 

“Chúng tôi thực sự ấn tượng với nhiều cách làm hay của địa phương, trong đó nổi 
bật là việc phát triển chăn nuôi bò sữa theo nông hộ và mô hình bảo hiểm nông nghiệp ở 
đây rất độc đáo, rất đáng để các tỉnh, thành trong cả nước học hỏi và làm theo” - đồng chí 
Thào Xuân Sùng nói. 

Tuy nhiên, người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lưu ý tỉnh Sơn La 
nói chung và huyện Mộc Châu nói riêng cần tập trung đầu tư vào chất lượng và đa dạng 
các loại hình sản xuất. “Là vùng “độc quyền” về khí hậu, thổ nhưỡng nên riêng huyện 
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Mộc Châu cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư áp dụng công nghệ cao và đầu tư có chiều sâu 
vào chế biến và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm để tiến tới xuất khẩu” - đồng chí 
Thào Xuân Sùng nói.  

Bên cạnh việc sản xuất, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị tỉnh Sơn La cần chú 
trọng thêm vào phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái nhằm đẩy mạnh quảng bá 
sản phẩm của địa phương cũng như giúp tăng thu nhập cho người dân.  

Chuyến công tác của đoàn Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tập 
đoàn Nông nghiệp Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World 
nhằm phối hợp với chính quyền các địa phương và bà con tổ chức đầu tư nguồn lực thực 
hiện các chương trình, dự án về sản xuất sản phẩm nông nghiệp đặc sản giúp nâng cao 
thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo cho đồng bào ở các tỉnh Tây Bắc.  

Theo khảo sát của đoàn, hiện nay việc phát triển du lịch sinh thái ở Mộc Châu, 
Sơn La đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên còn nhỏ lẻ, nên trong thời gian tới địa phương 
cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này, nhất là các dịch vụ đi kèm. Bên cạnh đó, tỉnh cần 
nghiên cứu tổ chức thêm các lễ hội như lễ hội chè, lễ hội rau, trái cây, lễ hội ẩm thực… để 
thu hút thêm nhiều du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng…” - Đồng chí Thào Xuân Sùng. 

 

25. Minh Phong. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN SÔNG MÃ: TỪNG BƯỚC KHẲNG 
ĐỊNH VỊ THẾ TRONG NGÀNH Y TẾ TỈNH SƠN LA / Minh Phong // Đời sống và 
pháp luật.- Ngày 27/2/2019.- Số 34.- Tr.17. 
 

VƯỢT KHÓ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn bước đầu kể cả về nhân lực và cơ sở vật 
chất, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Sở Y tế Sơn La, chỉ đạo của Huyện 
ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Sông Mã, sự vào cuộc quyết liệt của tập thể cán bộ 
công nhân viên mọi khó khăn trở ngại đã được khắc phục, cán bộ y tế bệnh viện đã nỗ lực 
phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức 
của bệnh viện có 141 cán bộ trong đó có 116 cán bộ trong biên chế, 25 cán bộ hợp đồng 
(32 bác sỹ, 4 y sỹ, 10 dược sỹ, 8 kỹ thuật viên, 41 điều dưỡng, 7 nữ hộ sinh...). Với đội 
ngũ cán bộ, viên chức bệnh viện không ngừng được củng cố về số lượng và chất lượng, có 
ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao, bệnh viện đã tổ chức sắp xếp, cân đối 
nhân lực giữa các khoa, phòng, giữa cán bộ làm trực tiếp và gián tiếp, phù hợp với yêu 
cầu công việc và trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức của cán bộ. 

Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã luôn coi việc thực hiện nâng cao chất lượng 
chuyên môn là nhiệm vụ then chốt và là mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh. Trong quá trình hoạt động, bệnh viện luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật 
chất trang thiết bị y tế, đổi mới cơ chế và phương thức quản lý; tập trung nâng cao chất 
lượng dịch vụ y tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng trang thiết bị hiện đại 
trong chẩn đoán và điều trị bệnh; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về chuyên môn và trang thiết 
bị y tế của tuyến trên... Năm 2018, bệnh viện đã mua sắm được gói trang thiết bị y tế gồm: 
Hệ thống phẫu thuật nội soi, hệ thống máy sinh hóa tự động, máy thở CPAP, hệ thống tắm 
trẻ sơ sinh... với tổng chi phí 4,3 tỷ đồng. Cùng với đó, bệnh viện chú ý nâng cấp cơ sở vật 
chất tại các khoa, phòng, trang bị đầy đủ ghế ngồi chờ, quạt, bố trí hợp lý các khu, phòng, 
đảm bảo thuận tiện cho người dân đến khám, chữa bệnh. Toàn bộ hoạt động như: Công 
tác khám, chữa bệnh, công tác quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý văn bản được 
kiểm soát bằng hệ thống phần mềm đồng bộ từ ban giám đốc đến các bộ phận khoa, 
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phòng bệnh viện nhằm đảm bảo số liệu khám, chữa bệnh được kết xuất đầy đủ và đúng 
theo yêu cầu của các cơ quan cấp trên. Trong khâu đón tiếp bệnh nhân, bệnh viện rất chú 
trọng cải tiến thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, giảm thời gian chờ 
đợi trong việc tiếp nhận và nâng cao chất lượng điều trị hướng tới sự hài lòng của người 
bệnh. Trong kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018, bệnh viện đạt 
điểm trung bình của các tiêu chí là 3,45 điểm, tăng 8 điểm so với năm 2017. 

LẤY MỤC TIÊU NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC CHĂM SÓC TỐT NHẤT 

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã có 200 giường bệnh (thực kê 347 
giường) với 18 khoa, phòng chức năng (4 phòng chức năng, 11 khoa lâm sàng và 3 khoa 
cận lâm sàng). Cán bộ bệnh viện thực hiện được đa số các kỹ thuật lâm sàng và cận lâm 
sàng cơ bản theo phân tuyến kỹ thuật. Bệnh viện đủ khả năng khám và điều trị các bệnh lý 
thường gặp trong khu vực. Các khoa lâm sàng bệnh viện đã thực hiện tương đối tốt các 
quy chế, tích cực thu dung người bệnh vào điều trị, tăng hiệu quả điều trị đáp ứng sự hài 
lòng của người bệnh. Đặc biệt trong công tác chuyên môn, bệnh viện đã triển khai được 6 
kỹ thuật lâm sàng và 7 kỹ thuật cận lâm sàng mới, ứng dụng có hiệu quả như: Phẫu thuật 
nội soi ổ bụng cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt u nang buồng trứng… Trong 
năm 2018, bệnh viện đã khám 70.983 lượt người, điều trị nội trú là 14.389 lượt người, 
điều trị ngoại trú trên 54.000 lượt người, phẫu thuật 1.505 ca, thủ thuật 39.077 lần, xét 
nghiệm các loại 176.512 lần, siêu âm các loại 13.830 lần; chụp X-quang hơn 14.000 lần. 
Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tăng cao. Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện tốt 
việc khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân nước bạn Lào, thể hiện tình đoàn kết tương trợ 
giúp đỡ nhau trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân dân vùng biên 
giới của 2 nước. Để góp phần chung tay xây dựng cộng đồng và vơi bớt phần nào những 
khó khăn trước mắt của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã còn triển khai 
công tác xã hội tiếp sức cho người bệnh, công tác hỗ trợ người nghèo như: Phát cháo miễn 
phí cho người bệnh vào sáng thứ 5 hàng tuần, phát cơm miễn phí cho người bệnh vào mỗi 
cuối tháng, triển khai “Tủ quần áo cũ” cho người bệnh... Những hoạt động đã góp phần tô 
đẹp và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc “lá lành đùm lá rách” của con người Việt Nam. 

Trong công tác phòng bệnh, bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

thường xuyên thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn, phát hiện bệnh có liên 
quan đến yếu tố dịch tễ, báo cáo kịp thời với phòng y tế và trung tâm y tế triển khai kế 

hoạch phòng chống. Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ  

nhân viên y tế cũng được bệnh viện quan tâm. Đội ngũ thầy thuốc và điều dưỡng đã được 

kiện toàn về số lượng và chất lượng, thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo dài hạn 

và ngắn hạn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Đồng 

thời, bệnh viện còn rất chú trọng đến chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ 

công nhân viên để mỗi cán bộ, nhân viên của đơn vị phấn đấu và có trách nhiệm hơn nữa 

đáp ứng yêu cầu chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao cho nhân dân trên địa 

bàn. 
Trong năm 2019, Bệnh viên Đa khoa huyện Sông Mã đề ra mục tiêu tổng quát 

trong đó triển khai thực hiện tốt quy chế bệnh viện, chế độ chuyên môn nhằm nâng cao 

chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh. Với khẩu hiệu “Sự hài lòng của người bệnh là 

niềm hạnh phúc của chúng tôi”, Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã đã và đang tiếp tục 

củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành y tế địa phương, củng cố, phát triển và 
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nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều 

hành của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn đơn vị nhằm phát triển vững chắc về mọi 

mặt, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc, khẳng định vị trí, vị 

thế và uy tín của một bệnh viện vùng cao biên giới. 

Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã là bệnh viện hạng III, có nhiệm vụ chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Xác định người bệnh là trung tâm phục vụ, chất 

lượng dịch vụ và trình độ chuyên môn là yếu tố sống còn, bệnh viện đã và đang khẳng 

định được vị thế, uy tín bằng các dịch vụ y tế tốt nhất, chính sách chăm sóc khách hàng 
mang tính ưu việt với một đội ngũ thầy thuốc, bác sỹ có trình độ chuyên môn, yêu nghề và 

tận tụy với công việc. 
 

26. Quốc Tuấn. CHỦ TỊCH XÃ MANG GIỐNG LÚA MỚI GIÚP DÂN ĐỔI ĐỜI / 
Quốc Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 28/2/2019.- Số 51.- Tr.16. 
 

Mang giống lúa mới về đất Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), ông Lò 
Văn Pháng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến đã góp phần cùng người dân nơi đây 
làm nên cuộc đổi đời. 

ĐẶT TÊN CHO GIỐNG LÚA 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, đông anh em, ngay từ nhỏ cậu bé 
Lò Văn Pháng đã tỏ ra khác biệt so với đám bạn cùng trang lứa. Khi chúng bạn còn ham 
chơi thì cậu lại thích theo chân bố mẹ lên nương, xuống ruộng. Thế rồi, “cái máu” làm 
nông nghiệp “ngấm” vào người lúc nào không biết... 

Những năm 1990, cũng như các bản rẻo cao Tây Bắc, đồng bào Thái, Mông, La 
Ha ở Ngọc Chiến thường xuyên rơi vào cảnh đói giáp hạt triền miên. Người Ngọc Chiến 
vốn dĩ chịu khó, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cái đói, cái nghèo 
vẫn đeo bám. Nguyên nhân một phần do khí hậu ở đây rất lạnh, từ tháng 11 năm trước đến 
tháng 3 năm sau nhiệt độ luôn dưới 14 độ C, thậm chí vào mùa đông còn xuất hiện băng 
giá. Do đó, cây lúa nơi đây chăm sóc thế nào cũng không hiệu quả. 

Ông Lò Văn Chinh, ở bản Lướt - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến giai đoạn 
1990 - 2009 nói: Cũng bởi khí hậu lạnh cộng với người dân vẫn duy trì phương thức canh 
tác cũ, trong khi giống lúa địa phương suy thoái, năng suất, chất lượng kém nên làm giỏi 
lắm cũng chỉ được 3 tấn thóc/ha là cao, còn lại chỉ khoảng 2 tấn/ha. Thời điểm đó, rất 
nhiều cán bộ nông nghiệp từng lên với Ngọc Chiến để tìm hiểu nhằm giúp người dân tăng 
năng suất lúa, sớm giải quyết tình trạng đói giáp hạt nhưng cũng chịu thua. 

Chỉ đến khi đảng viên Lò Văn Pháng, khi đó còn là Phó bí thư Đoàn Thanh niên 
xã, Trưởng bản Nà Bá xung phong đi học theo hình thức tự túc tại Trường Trung cấp 
Nông lâm Sơn La, mang giống lúa mới về trồng thử nghiệm, thay toàn bộ giống cũ thì 
mọi chuyện mới khác. 

Chỉ sau 2 năm khi ông Pháng mang giống lúa mới về trồng, tình trạng đói giáp hạt 
của 1.600 hộ trong xã đã được giải quyết, không những thế các hộ còn dư thóc để bán 
(năng suất lúa cao nhất 9 tấn/ha). Cũng để ghi nhớ công lao của ông Pháng, nhân dân 
trong vùng đã đặt tên cho giống lúa mới là “nếp Pháng Xiên” (là tên của ông Pháng ghép 
với tên người con trai đầu). 

Khi cái ăn hàng ngày đã được giải quyết, ông Pháng lại nghĩ cách giúp dân làm 
giàu dựa trên lợi thế đất rừng lớn. Ông đưa cây giống sơn tra về trồng và ươm, cung cấp 
giống cho nhân dân. Trong khoảng thời gian 8 năm, ông đã cung cấp giống cho hơn 
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2.000ha sơn tra cả trong và ngoài xã. “Tôi quyết tâm đi học để giúp bà con phát huy được 
lợi thế đất đai, thoát cảnh nghèo đói. Tôi vẫn thường nói với bà con: “Của mình ăn no, của 
cho ăn đếm”, nếu cứ ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước thì khó thoát nghèo, 
người dân phải tự nỗ lực tìm giải pháp vươn lên mới bền vững” - ông Pháng tâm sự. 

BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC 

Nhớ lại quãng thời gian 3 năm đèn sách, xa nhà, ông Pháng bảo: “Quyết tâm cao là 
vậy mà tôi từng có 4 lần suýt bỏ học vì gia đình khi đó rất khó khăn, vợ tôi phải lo hết mọi 
việc trong nhà, kể cả tiền, gạo cho chồng đi học. Mỗi tháng tôi về thăm vợ con 1 - 2 lần 
nhưng ngày đó đi lại khó khăn. Mỗi lần về thăm gia đình, phải xin nghỉ tiết cuối ngày thứ 
7 để kịp bắt 3 chặng xe khách, hôm sau đi bộ hơn 10 tiếng mới về được nhà, cơm nước 
xong, ngủ ở nhà được 3 tiếng lại phải dậy lúc 2 giờ sáng để tiếp tục hành trình ngược ra để 
kịp giờ học của ngày thứ 2”. 

Vẫn giọng kể trầm đục, ông Pháng tiếp lời: “Khi đi học rồi mới biết, Ngọc Chiến 
lạnh như vậy thì chỉ làm 1 vụ lúa. Vì vậy, tôi đã vận động bà con lấy mốc ngày 30/4, 01/5 
hàng năm để gieo trồng, đến tháng 9 thu hoạch. Trong một lần đi thực tế ở huyện Yên 
Châu, thấy họ trồng khảo nghiệm giống nếp 87, tôi mua 2,5kg giống về trồng thử trên 
diện tích 600m2 ruộng của gia đình và đã thu được 6 tạ thóc. Thấy hiệu quả, năm sau tôi 
thuê thêm 8.000m2 đất và thu được 8 tấn thóc. Số thóc này tôi không dám ăn mà dùng để 
làm giống cho bà con trồng thay thế giống cũ”. 

Trong câu chuyện kể về hành trình giúp đồng bào mình thoát nghèo, đảng viên Lò 
Văn Pháng khẳng định: “Ngọc Chiến hiện còn 63% số hộ nghèo. Ở một mảnh đất giàu 
tiềm năng như thế này mà để dân nghèo là không được. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu hết 
nhiệm kỳ này giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15%. Ngọc Chiến được ví như Đà Lạt thứ 2 
của vùng Tây Bắc, có cánh đồng Mường Chiến rộng trên 665ha, có nguồn suối khoáng tự 
nhiên. Nơi đây còn có dòng suối Chiến quanh năm trong xanh và mát lạnh, không chỉ 
cung cấp nước cho nhà máy thủy điện mà còn thuận lợi để nuôi cá hồi trên đỉnh đèo Xam 
Xíp”. 

Từ những trăn trở đó, ông Pháng đã tự mình tìm hiểu, học hỏi các mô hình nông 
nghiệp, thậm chí vào cả Đà Lạt (Lâm Đồng) hay đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp đến 
với Ngọc Chiến. Nhưng phải đến năm 2015, ý tưởng giúp người dân chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng của vị chủ tịch xã mới thành hiện thực. 

Đầu năm 2016, một hợp tác xã sản xuất rau, củ, quả, hoa cao cấp đã được thành 
lập trên đất Ngọc Chiến. Để tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư cũng như người dân của mình, 
“Chủ tịch xã chân đất” đã góp cổ phần để con trai mình tham gia hợp tác xã, còn ông đóng 
vai trò quan trọng trong việc tham gia về chuyên môn, kỹ thuât. 

Với mục tiêu hình thành một cánh đồng nông sản sạch cung cấp cho thị trường Hà 
Nội và những thành phố lớn trong nước, Hợp tác xã Thành Công đã có phương án phát 
triển diện tích sản xuất lên hàng trăm hecta. Với hơn 13ha đất trồng lúa thuê của 77 hộ, 
hợp tác xã đã hình thành được những cánh đồng hoa tương lai cho thu nhập 1 tỷ đồng/ha. 
Hiện, cánh đồng bí xanh đã cho thu 100 tấn quả/ha (1 năm 4 vụ, giá bán là 5.000 đồng/kg) 
hay những cánh đồng rau xanh được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với năng suất 15 - 
20 tấn/ha. 

Chị Quàng Thị Sưa, bản Mường Chiến 1, nói: “Hiện tại lúa ở Ngọc Chiến mới thu 
được 30 triệu đồng/ha, trong khi hợp tác xã trả 40 triệu đồng/ha đất đã thuê và tạo việc 
làm cho các hộ với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Đây mới chỉ là mức lương học nghề 
ban đầu”. 
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Trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 14 dự 
kiến tiến hành vào đầu tháng 3/2019, xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-
HĐND ngày 03/8/2016 về việc thu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh do nghị quyết hiện nay không còn 
phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

BẮT GIỮ 1.135 VỤ, 1.521 ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY 

Tháng 11/2018, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ 
chức giám sát về tình hình thực hiện chính sách phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 
Sơn La, từ đầu năm 2018 đến tháng 11/2018 toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 1.135 vụ, 1.521 
đối tượng thu giữ 78,03kg heroin; 36,29kg thuốc phiện; 347.891 viên ma túy tổng hợp; 
1,39kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan; phát hiện và triệt phá 
17.260m2 diện tích trồng cây thuốc phiện tại huyện Mường La, Phù Yên và Quỳnh Nhai. 

Tính đến ngày 15/11/2018, có 10.838 người nghiện ma túy trong phần mềm dữ 
liệu quản lý, còn 8.784 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý trên địa bàn. Đã thực 
hiện cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 2.292 người; đang thực hiện cai nghiện ma túy 
tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh là 1.790 người. Có 13 cơ sở điều trị, 
57 cơ sở cấp phát thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 
Methadone trên địa bàn; đã thực hiện điều trị cho 3.007 người (trong đó có 1.647 người 
ngừng điều trị, số đang điều trị là 1.360 người). Hỗ trợ cho 31 hộ gia đình và người sau 
cai nghiện vay vốn với số tiền 824 triệu đồng. Chỉ đạo cấp kinh phí phục vụ công tác 
phòng, chống và kiểm soát ma túy cho các huyện, thành phố, các đơn vị, số tiền: 510.815 
triệu đồng; trong đó, kinh phí chương trình mục tiêu: 10.654 triệu đồng, ngân sách địa 
phương là 430.156 triệu đồng, kinh phí các chương trình dự án: 70.005 triệu đồng. 

Toàn tỉnh có 21 xã, phường, thị trấn; 1.658 bản, tiểu khu, tổ dân phố; 1.147 cơ 
quan, đơn vị; 821 trường học; 208 trạm y tế, phòng khám đạt tiêu chuẩn không có ma túy. 
73 xã, phường, thị trấn; 996 bản, tiểu khu, tổ dân phố; 05 cơ quan, đơn vị; 10 trường học 
có tệ nạn ma túy. 670 bản, tiểu khu, tổ dân phố trọng điểm về ma túy; 19 xã, phường, thị 
trấn trọng điểm loại I; 19 xã, phường, thị trấn trọng điểm loại II; 72 xã, phường, thị trấn 
trọng điểm loại III. 

TỶ LỆ BỆNH NHÂN BỎ ĐIỀU TRỊ CÒN CAO 

Bên cạnh kết quả đạt được, qua giám sát nhận thấy công tác phòng chống và kiểm 
soát ma túy trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: Tội phạm ma túy, vận chuyển 
trái pháp luật về ma túy trên tuyến biên giới tiếp tục gia tăng và có những phương thức, 
tinh vi, nguy hiểm, có sự tiếp tay của một số đối tượng là người địa phương gây khó khăn, 
nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong đấu tranh triệt xóa; tình hình sử dụng ma túy 
đá, ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, khó khăn trong công tác 
rà soát, kết luận và tổ chức điều trị cai nghiện; đặc biệt hiện nay vẫn chưa có phác đồ điều 
trị hoàn chỉnh để áp dụng đối với những người nghiện ma túy đá, ma túy tổng hợp; công 
tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả (từ 
2016 đến nay không có trường hợp nào tự nguyện đăng ký hay đề nghị được hỗ trợ cai 
nghiện tại gia đình); việc quản lý, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng 
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chưa tích cực, chủ động (đặc biệt là việc tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai để làm giảm 
số lượng người nghiện ma túy). Tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị thay thế nghiện chất dạng 
thuốc phiện bằng thuốc Methadone còn cao (1.647 bệnh nhân bỏ điều trị) do phần lớn 
người điều trị đều có điều kiện kinh tế khó khăn, việc thu phí một số dịch vụ điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh theo 
Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khiến 
cho một số bệnh nhân bỏ trị hoặc không tham gia điều trị… 

Công tác rà soát, phát hiện người tái nghiện ma túy và người nghiện ma túy mới 
phát sinh ở một số địa phương còn chưa thường xuyên; chưa thực hiện công tác rà soát, bổ 
sung danh sách người nghiện ma túy vào danh sách quản lý hoặc loại người nghiện ma túy 
ra khỏi diện quản lý; công tác quản lý sau cai còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do nhiều 
trường hợp người sau cai nghiện ma túy đi làm ăn xa hoặc không thường xuyên có mặt tại 
địa bàn, khó khăn cho hoạt động quản lý, theo dõi và đánh giá. Công tác tuyên truyền về 
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều chuyển biến 
tích cực, tác động của các nội dung tuyên truyền đến nhận thức và hành vi của các đối 
tượng liên quan đến ma túy chưa cao, nội dung tuyên truyền ở một số đơn vị, địa bàn còn 
chung chung, chưa có nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền vào từng đối tượng cụ 
thể. 

TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH XEM XÉT BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2016/NQ-
HĐND 

Để công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả 
cao trong thời gian tới, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh 
đề nghị UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

- Đề nghị với các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, ban hành phác đồ điều 
trị đối với người nghiện ma túy tổng hợp; tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho 
ngân sách địa phương về công tác phòng chống ma túy. 

- Chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với công an tỉnh, các sở, 
ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên thực hiện việc rà soát, 
thống kê, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn, nhất là các đối tượng nghiện ma túy 
đá, ma túy tổng hợp hiện nay để cập nhật kịp thời các thông tin vào phần mềm quản lý 
người nghiện; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người 
nghiện ma túy; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở cơ sở nâng cao hiệu quả 
trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng, người nghiện ma túy. 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại 
gia đình và cộng đồng và quản lý người nghiện ma túy ở địa bàn; tăng cường việc quản lý, 
giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng, đặc biệt là công tác quản lý sau cai 
nghiện. 

- Trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 14 dự kiến 
tiến hành vào đầu tháng 3/2019, xem xét bãi bỏ Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 
03/8/2016 về việc thu giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 
thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh do nghị quyết hiện nay không còn phù hợp với điều kiện 
thực tiễn. 

- Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng các văn bản 
về phòng, chống ma túy; đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung và hình thức phong 
phú, đa dạng. 
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