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01. Trần Quang. PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐI ĐÔI GIỮ GÌN VĂN HÓA BẢN ĐỊA 
/ Trần Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/2/2019.- Số 50.- Tr.8-9. 
 

Đó là quan điểm và chia sẻ của các đại biểu trong buổi làm việc giữa đoàn 
công tác của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn 
Nông nghiệp Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World 
với lãnh đạo tỉnh Sơn La về việc đầu tư phát triển nông nghiệp tại địa phương này. 

TẠO LỢI ÍCH CHO NGƯỜI DÂN 

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La và các ban, ngành của địa phương 
này ngày 25/2, 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, trưởng đoàn công tác 
nghiên cứu, khảo sát nông nghiệp các tỉnh Tây Bắc, cho hay: Là vùng có tỷ lệ hộ nghèo 
cao khoảng 28%, hiện việc canh tác ở các tỉnh Tây Bắc vẫn còn rất lạc hậu, nông dân còn 
sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Vì thế, trong chuyến công tác dài ngày lần này, đoàn rất muốn 
trải nghiệm thực tế và thăm những vùng sản xuất nông sản đặc sản của các địa phương 
vùng Tây Bắc mong tìm ra cho mình hướng đầu tư hiệu quả nhất có thể nhằm tiến tới giúp 
thay đổi toàn diện bộ mặt sản xuất, nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân nơi 
đây. 

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo của Tập đoàn Nông nghiệp Vạn Thịnh 
Phát cho hay: “Trong chuyến công tác đồng hành với Hội Nông dân Việt Nam lần này tại 
các tỉnh Tây Bắc, chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nông 
nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao nhằm gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với địa 
phương và bà con. Qua đó, chúng tôi mong muốn hỗ trợ bà con cải thiện đời sống và an 
tâm sản xuất”. Cùng quan điểm, ông Lê Anh Hào - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Đầu tư và phát triển Sunny World cho biết: “Trong các dự án đầu tư của mình, chúng tôi 
luôn ưu tiên việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương”. 

Ông Lê Anh Hào cho biết thêm, hiện nay, đơn vị của ông đã xây dựng được gian 
hàng quảng bá sản phẩm đặc trưng của Việt Nam tại Trung tâm Hàng hóa Greenland ở 
Thượng Hải, Trung Quốc (Vietnam Hub) và được các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam 
đến thăm đánh giá rất cao cách làm này. 

“Trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh việc này cùng với việc xúc tiến thương 
mại, giới thiệu, quảng bá thêm các sản phẩm đặc trưng của nước ta nhằm tìm kiếm các 
nhà tiêu thụ tiềm năng phục vụ việc xuất khẩu sản phẩm nông sản trong nước” - ông Lê 
Anh Hào nhấn mạnh. 

Trước mong muốn của các doanh nghiệp, đồng chí Thào Xuân Sùng mong muốn 
tỉnh Sơn La và các vùng Tây Bắc tạo mọi điều kiện, nhất là về chính sách, quỹ đất... để 
các doanh nghiệp sớm đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khâu yếu 
thế của các vùng ở đây là chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ, xuất khẩu sản 
phẩm nông sản đặc sản. 

HỖ TRỢ HẾT MỨC ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ 

Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất, Sơn La luôn mở rộng cánh cửa cho 
các nhà đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, hướng đến doanh nghiệp, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, triển khai 
các dự án trên các lĩnh vực nhằm tận dụng các lợi thế sẵn có của địa phương. 

“Đến nay tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với 4 
sản phẩm chính là chanh leo, xoài, nhãn, chè...” - ông Hoàng Văn Chất nói. 
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Thống kê toàn tỉnh, Sơn La hiện có 360.000ha đất nông nghiệp canh tác các loại 
rau, quả nhiệt đới, cận ôn đới, đặc biệt là các loại rau, củ, quả trái mùa. Hiện nay, tỉnh có 
trên 50.000ha cây ăn quả gồm nhãn, xoài, chanh leo, bơ, na, chuối, hồng giòn, cam, bưởi, 
mận, sơn tra... Năm 2018, ước tổng sản lượng đạt 250.000 tấn quả. Dự kiến, đến năm 
2020, tỉnh có 100.000ha cây ăn quả, sản lượng trên 1,1 triệu tấn. 

“Nhờ làm tốt công tác xây dựng thương hiệu, sản xuất theo tiêu chuẩn và đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, trong thời gian vừa qua, sản phẩm nông sản tỉnh Sơn La đã 
xuất khẩu sang các nước như Hàn Quốc, Australia, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Đức, Trung 
Quốc...” - ông Hoàng Văn Chất khẳng định. 

Gợi ý hướng đầu tư cho các doanh nghiệp, ông Chất cho hay: Hiện nay, tỉnh đang 
rất cần các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào phát triển sản xuất ở tỉnh, trong đó, có 3 sản 
phẩm của địa phương còn “bỏ ngỏ” cần hỗ trợ gồm ong mật, cây ăn quả, dược liệu và chế 
biến thủy sản. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vào đầu tư ở tỉnh, ông Hoàng Văn Chất cho hay: Cùng 
với các chính sách ưu tiên đã có, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện thủ 
tục chính, tăng cường thêm các chính sách để hỗ trợ hết mức thu hút nhà đầu tư. 

“Tỉnh đang cho thành lập 3 tổ công tác đặc biệt do các phó chủ tịch UBND tỉnh 
làm tổ trưởng để giúp các doanh nghiệp trong mọi công việc từ tìm quỹ đất, giải phóng 
mặt bằng, tuyên truyền, vận động nông dân, đặc biệt là công tác xúc tiến đầu tư, tiêu thụ 
sản phẩm” - ông Hoàng Văn Chất nhấn mạnh. 

Sau chuyến công tác này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ thành lập các tổ 
công tác đặc biệt do các phó chủ tịch của hội làm tổ trưởng để cùng phối hợp các tổ công 
tác của các địa phương và doanh nghiệp tiến hành thực hiện các công tác đầu tư vào các 
tỉnh vùng Tây Bắc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể” - Đồng chí Thào 
Xuân Sùng. 
 

02. Hoàng Oanh. MÊ MẨN MÓN NỘM DA TRÂU CỦA ĐỒNG BÀO THÁI Ở SƠN 
LA / Hoàng Oanh // Pháp luật Việt Nam.- Tháng 3/2019.- Số 10.- Tr.59. 
 

Da trâu vốn chỉ được sử dụng là nguyên liệu làm mặt trống, ví da dày, cứng 
và dai. Thế nhưng, trên mảnh đất Sơn La, da trâu được biến thành món ăn, là một 
đặc sản vô cùng độc đáo của bà con người Thái. 

Du lịch đầu xuân trên mảnh đất Sơn La nhiều lễ hội đặc sắc, thưởng thức món nộm 
da trâu, tận hưởng vị cay, mùi thơm của các loại gia vị hòa quyện mới thấy hết được 
những nét tinh túy trong nghệ thuật ẩm thực Tây Bắc. 

Theo người dân ở đây, món nộm da trâu cũng không quá khó khăn trong khâu chế 
biến nhưng nó đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì. Ngoài nguyên liệu chính là da trâu ra thì 
người Thái ở Sơn La thổi hồn vào món ăn bằng nhiều loại gia vị khác nhau, làm cho món 
nộm da trâu trở nên hấp dẫn về màu sắc và mùi vị. 

NGUYÊN LIỆU ĐỂ CHẾ BIẾN MÓN NỘM DA TRÂU 

Người dân tộc Thái sinh sống ở Sơn La sử dụng rất nhiều loại gia vị trong các món 
ăn. Rất nhiều loại gia vị của Sơn La cũng được đánh giá là những món đặc sản ở vùng đất 
này, rất độc đáo và không nơi nào có. 

Đến với Sơn La, du khách thưởng thức món nộm da trâu, tận hưởng vị cay, mùi 
thơm của các loại gia vị mới thấy hết được những nét tinh túy trong nghệ thuật ẩm thực 
Tây Bắc. Giống như các món thịt trâu gác bếp, điều đặc biệt tạo nên mùi vị thơm ngon 
trong món nộm da trâu là các gia vị được tẩm ướp cùng. 
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Ngoài lạc, ớt, rau mùi, gừng... người Thái Sơn La còn dùng rau dớn, hoa chuối và 
đặc biệt không thể thiếu hạt mắc khén Sơn La để làm nên hương vị riêng của món da trâu 
nộm. 

Ngoài những loại gia vị trên, thứ làm nên nét độc đáo của món nộm da trâu có lẽ là 
nước măng chua. Không chua như giấm hay chanh nhưng nước măng chua làm cho da 
trâu trở nên mềm và giòn hơn. Nước măng chua cũng làm cho món nộm da trâu Sơn La 
không bị ngấy khi ăn. 

CÁCH CHẾ BIẾN MÓN NỘM DA TRÂU 

Để có được món nộm da trâu ngon, thì khâu chế biến da trâu vô cùng quan trọng. 
Da trâu dày, cứng nên cần phải được xử lý đúng cách để món ăn không bị cứng, khó ăn. 
Da trâu trước khi được chế biến thành món nộm, người ta sẽ nướng chín da trâu trước, 
làm sạch. Sau khi qua công đoạn này, miếng da trâu sẽ có màu vàng.  

Cạo bỏ lớp ngoài của miếng da trâu để khi ăn có độ giòn, không bị dai, cứng, 
miếng da trâu cũng có độ trong nhất định. Sau khi da trâu đã được làm sạch, người ta lại 
đem luộc da trâu từ 1,5 đến 2 giờ. Sau khi luộc xong, da trâu sẽ được thái mỏng. Vì da 
trâu rất cứng nên công đoạn thái cũng cần thời gian và có kỹ thuật. Thái da trâu đều tay và 
khéo thì miếng thịt mới ngon và đẹp. Thái xong, da trâu được ngâm qua nước nóng với 
chút nước cốt chanh cho mềm và thơm. 

Da trâu sau khi sơ chế được đem tẩm ướp gia vị. Những gia vị đặc trưng của núi 
rừng Tây Bắc như trám rừng, tỏi, nước măng chua và mắc khén được trộn theo tỷ lệ mà 
người Thái đã thuộc lòng bao đời nay, ướp với da trâu, rồi trộn thêm lạc rang và bày ra đĩa 
kèm với các loại rau rừng như hoa chuối hay rau dớn. Khi ăn, món nộm da trâu Sơn La 
giòn, có vị thanh dịu, có vị hăng của nước măng chua, vị bùi của lạc rang, vị cay của mắc 
khén thì món ăn đạt chất lượng. 

Thưởng thức món nộm da trâu vào tiết trời se lạnh cùng vài chén rượu ngô bên bếp 
than hồng sẽ mang lại cho những người yêu mến đặc sản Sơn La những trải nghiệm thú vị 
khó quên về một món ăn độc đáo và rất lạ này. 

 

03. Nhật Trinh. LỄ HỘI GỘI ĐẦU LUNG TA CỦA NGƯỜI THÁI TRẮNG / Nhật 
Trinh // Pháp luật Việt Nam.- Tháng 3/2019.- Số 10.- Tr.38. 
 

Cứ vào trưa ngày 30 tết, người Thái Trắng ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 
sẽ tổ chức Lễ hội Gội đầu (lễ hội Lung Ta) tại bến gội đầu bản Pom Sinh, xã Chiềng 
Bằng, huyện Quỳnh Nhai. 

Người Thái Trắng cho rằng, cứ hết chiều 30 tết là bước sang năm mới, vì thế trước 
khi làm nghi lễ cúng tết, ở nhà mọi người đều phải ra sông, suối tắm rửa sạch sẽ, mặc 
quần áo mới thì mới được làm lễ. 

Trong quan niệm của người Thái Trắng, khi hết một năm cũ, chuẩn bị bước vào 
năm mới, mọi người trong thôn bản đều phải gội đầu để rửa trôi những vất vả, xui xẻo của 
năm cũ, tống tiễn tai ương, bệnh tật xuôi theo dòng nước. Đồng thời, cầu mong năm mới 
tốt lành, gặp điều hay, mùa màng bội thu. 

Theo người dân, nguồn gốc của lễ hội bắt nguồn từ truyền thuyết về nữ tướng 
Nàng Han, một người con gái đóng giả trai để tập hợp binh mã, cầm quân đánh đuổi giặc 
ngoại xâm. Đoàn quân của nữ tướng đuổi giặc ra khỏi bờ cõi nước ta thuộc huyện Phong 
Thổ, tỉnh Lai Châu bây giờ. Sau khi đánh thắng giặc trở về, đúng vào ngày 30 tết âm lịch, 
buổi chiều hôm đó, Nàng Han ra lệnh cho quân sỹ dừng lại bên bờ suối nghỉ ngơi, tắm 
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gội, ăn mừng chiến thắng và đón chào năm mới. Kể từ đó, để tưởng nhớ đến nữ tướng 
Nàng Han, cứ chiều 30 tết, bà con dân tộc Thái Trắng lại tổ chức lễ gội đầu để mừng năm 
mới. 

Riêng với người phụ nữ Thái, bên cạnh bộ áo cóm, chiếc khăn piêu, thì mái tóc 
mượt dài được chăm chút cẩn thận cũng là niềm tự hào thầm kín. Náo nức chờ đến chiều 
tất niên, từ trước đó hàng tuần, chị em đã chuẩn bị gạo nếp nương để vo lấy nước. Sau đó 
lại rủ nhau ra rừng ra suối tìm cho đủ các loại cây lá theo truyền thống, như cây so se, bó 
phón, có cả những cánh hoa rừng, hoa đào, hoa mận để lấy hương thơm. 

Trước khi đi ra bờ sông, bờ suối để dự lễ gội đầu, người đứng đầu bản hoặc thầy 
mo sẽ thắp hương trước bàn thờ tổ tiên để mời họ đi gội đầu cùng con cháu. Tiếp đó, thầy 
mo hoặc trưởng bản sẽ dẫn đầu người dân bản, những nam thanh nữ tú khiêng trống 
chiêng vừa đi vừa đánh, họ rước theo báng nước gội, tay cầm một cành lá dùng trong nghi 
thức gội đầu. 

Đến bờ sông, người chủ lễ sẽ hát lên lời khấn. Bài hát khấn của ông trưởng bản 
đang nói thay điều ước mong cho tất cả: Mong sao rửa trôi đi mọi vất vả, buồn phiền, rửa 
trôi đi cái lạnh lẽo của mùa đông cũ; để những tai ương, nhọc nhằn, bệnh tật trôi theo 
dòng nước đi mãi không lặp lại; và mong cầu cho cả bản có sức khỏe để làm ăn no đủ, 
năm mới bình an. 

Tiếp đó, mọi người sẽ gội đầu. Họ từ từ cúi đầu, xõa tóc xuống dòng sông, tay cầm 
cành lá xanh nhúng xuống nước rồi đập nhẹ lên tóc nhiều lần cho ướt đẫm. Hành động 
này được cho là xua đi những gì không may mắn trong năm cũ. Sau đó, những bát nước 
vo gạo đã được ngâm cho chua được xối từ từ, gợi lên mọi điều tốt đẹp cho ngày mai 
bước vào năm mới. Trước khi ra về, mọi người sẽ giặt giũ sạch sẽ tất cả quần áo, váy. 

Sau nghi lễ tri ân thần sông, thần suối, bao giờ phần hội cũng được nối tiếp tưng 
bừng, với nhiều trò chơi dân gian náo nhiệt. Khi chơi, “quả còn” luôn được hướng về đầu 
nguồn sông suối - nơi các bản làng đồng bào thiểu số sinh sống cùng nhau. Và một sinh 
hoạt tinh thần không thể thiếu - chính là điệu xòe hoa của đồng bào dân tộc Thái. 

Ngắm nhìn nụ cười hồn hậu của bà con trong màu áo mới, càng thấy việc bảo tồn 
lễ hội dân gian là vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế, mở rộng 
giao lưu văn hóa ra thế giới, thì các lễ hội đặc trưng mang phong vị riêng biệt của mỗi địa 
phương sẽ trở thành yếu tố độc đáo, cuốn hút du khách cả trong nước và quốc tế, góp 
phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Như một cách khơi lại suối nguồn trong trẻo, tình 
thương mến tràn đầy từ lễ hội còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, để cho bà 
con được thỏa nguyện những khát vọng tín ngưỡng trong tâm - vốn là nhu cầu tinh thần 
cần thiết và chính đáng. 
 

04. L.T. Chuyển. CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH SƠN LA: PHỐI 
HỢP TỔ CHỨC HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KỸ THUẬT VIÊN GIỎI, THANH 
LỊCH / L.T. Chuyển // Lao động.- Ngày 01/3/2019.-Số 45.- Tr.5. 
 

Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La đã phối hợp cùng lãnh đạo 
bệnh viện tổ chức Hội thi “Điều dưỡng, Kỹ thuật viên giỏi, thanh lịch lần thứ V” nhằm 
chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019). Qua hai 
ngày đua tài của 35 thí sinh đại diện các khoa, phòng trong bệnh viện (ở 3 phần thi lý 
thuyết, thực hành, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thi hành công vụ), kết quả: Giải nhất 
thuộc về điều dưỡng Phạm Thị Hương Thơm - Khoa Ngoại chỉnh hình. 
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05. Ngọc Mai. LÊN NÚI TRỒNG HỒNG, ĐẤT LẠ CHẲNG PHỤ CÔNG / Ngọc Mai 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 02/3/2019.- Số 53.- Tr.10-11. 
 

Nhận thấy khí hậu và vùng đất ở Sơn La rất phù hợp với trồng hoa hồng, chị Lã 
Thị Xuyến đã quyết định rời vùng quê Mê Linh (Hà Nội) lên bản Bó, xã Chiềng An, thành 
phố Sơn La, tỉnh Sơn La, để phát triển nghề trồng hoa của mình. Hiện tại mô hình trồng 
hoa của chị mỗi năm thu lãi trên 300 triệu đồng. 

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất trồng hoa nổi tiếng Mê Linh, cũng như những người 
nông dân khác, từ bé chị Xuyến đã có đam mê với nghề trồng hoa từ bố mẹ. Tuy nhiên ở 
Mê Linh đất chật người đông, nhà nào cũng trồng hoa nên bị cạnh tranh gay gắt. 

Khó khăn là vậy nhưng nhờ có kinh nghiệm nên chị Xuyến quyết định theo đuổi 
nghề trồng hoa. Tình cờ được nghe bà con cùng làng bảo ở vùng cao Sơn La có khí hậu 
mát mẻ, đất đai màu mỡ rất thích hợp với trồng hoa. Nghe vậy chị đã theo chân những 
người dân trong làng lên tìm hiểu khảo sát, xem thực hư các hộ trồng hoa ở Sơn La thế 
nào. Thấy hiệu quả nên sau khi trở về, chị quyết định cùng gia đình lên Sơn La trồng hoa. 
Chị chọn trồng hoa hồng, bởi loại hoa này rất thích hợp với khí hậu nơi đây. 

Chị Xuyến cho biết: Năm 2015 gia đình tôi đã lên Sơn La và quyết chí khởi nghiệp 
với nghề trồng hoa. Lên vùng đất “lạ nước lạ cái”, nhưng nhờ được người dân cùng quê 
lên trước giúp đỡ, tôi đã thuê được 9.000m2 đất ruộng của bà con ở bản Bó. Bằng số vốn 
tích góp được ở dưới quê, tôi đã đầu tư cải tạo đất, thuê công nhân đánh đất thành từng 
luống, ngăn thành từng ô rồi mua giống hoa về trồng”. 

Vườn hoa của chị Xuyến được thiết kế rất bài bản, gọn gàng, hàng lối thẳng tắp 
đâu ra đấy... Theo chị Xuyến, khác với Mê Linh, khí hậu ở Sơn La mát mẻ, nhiều sương, 
đất đai màu mỡ là điều kiện lý tưởng để trồng hoa hồng - một trong những yếu tố rất quan 
trọng quyết định đến chất lượng của hoa. Cũng chính vì thế mà hoa hồng trồng ở đây phát 
triển tốt, hoa nở đẹp, tươi lâu và hương rất thơm. Giá bán tùy từng thời điểm, có lúc chỉ 
bán 1.000 đồng/bông, có khi 3.000 - 4.000 đồng/bông, nhất là những dịp lễ, tết hoa bán 
được giá. Trừ chi phí, ước tính mỗi năm vườn hoa của chị Xuyến lãi trên 300 triệu đồng. 

Chị Xuyến cho hay, hoa hồng thường mắc các bệnh như rệp, phấn trắng, nhện đỏ... 
làm rụng lá, héo hoa. Để xử lý các loại bệnh này phải sử dụng đúng thuốc, đúng phương 
pháp. Đặc biệt là phải tưới nước, bón phân, cắt tỉa hợp lý đúng thời gian, hoa sẽ phát triển 
tốt. 

 

06. PV. ĐẶT TRỌN VẸN NIỀM TIN VÀO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG / PV // An ninh 
biên giới.- Ngày 03/3/2019.- Số 9.- Tr.9. 
 

Trong ngày hội lớn kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng 
(03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019), 
được tổ chức tại Hà Nội, ngày 02/3, có sự hiện diện của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố biên giới, các lão thành cách mạng, Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín và thế hệ 
trẻ bộ đội biên phòng tiêu biểu đang ra sức cống hiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền 
lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, 
xóa đói giảm nghèo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Trong không khí 
tưng bừng của ngày hội lớn, phóng viên báo Biên phòng đã ghi lại cảm xúc của các 
đại biểu về niềm tự hào và truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành của lực lượng bộ đội biên phòng. 
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…TRUNG ÚY LÊ HỒNG SƠN, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỘI 
PHẠM, ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU LÓNG SẬP, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG SƠN LA: 

Trong năm 2018, tôi đã trực tiếp tham gia và phối hợp với các lực lượng chức năng 
bắt 57 vụ/69 đối tượng; thu giữ 26 bánh heroin, 22.120 viên ma túy tổng hợp, 1.177,75g 
ma túy đá, 2 khẩu súng... Tham gia tổ công tác thực hiện Kế hoạch số 892/KH-BTL của 
Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về việc “Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma 
túy có vũ trang qua khu vực biên giới của huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 
La”. 

Tôi cùng đồng đội phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, tuyên truyền, vận động 
nhân dân trên địa bàn về tác hại của ma túy; tổ chức dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn; 
tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách; đào mới, khơi thông kênh, mương thủy lợi, tu 
sửa đường giao thông; cắt tóc cho các cháu học sinh trên địa bàn... được đồng bào các dân 
tộc yêu mến, đặt trọn niềm tin. Với những kết quả đạt được trong công tác, tôi vinh dự 
được đồng đội, đơn vị suy tôn “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của lực lượng Bộ đội biên phòng 
năm 2018… 

 

07. Ngọc Mai. TRỒNG SA NHÂN TÍM, PHIÊNG BAN GIÀU LÊN / Ngọc Mai // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/3/2019.- Số 55.- Tr.11. 
 

Phiêng Ban là bản cao nhất của xã Mường Giàng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 
Sơn La), nằm giữa lưng chừng núi, hầu hết dân bản là người Mông. Ở nơi nghèo khó 
ấy, có một chàng người Mông “dám nghĩ, dám làm”, đã đưa loài cây quý sa nhân tím 
về trồng dưới tán rừng để làm giàu cho mình và dân bản. Đó là anh Thào A Dia. 

Anh Dia cho biết: Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông, quanh năm bám 
nương, bám rẫy, đất đai, rộng mênh mông nhưng cứ bị cái đói cái nghèo bám riết. Trước 
đây, đất Phiêng Ban màu mỡ tươi tốt, trồng ngô, trồng lúa nhà nào cũng no ấm không phải 
lo cái ăn cái mặc. Nhưng canh tác lâu năm, đất bị bạc màu, rửa trôi trơ ra những tảng đá. 

Cây ngô thời còn “thịnh” cho thu rất nhiều tiền nhưng bây giờ giá ngô xuống thấp, 
giá không bù lại được chi phí đầu tư. Đứng nhìn núi, nhìn nương, anh Dia buồn lòng 
không biết làm gì để đánh thức vùng đất từng một thời mang lại no ấm này. 

Trong lần sang thăm bà con bản xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), 
anh Dia thấy bà con nơi đây không trồng ngô, trồng lúa như bên bản mình, mà nhà nào 
cũng trồng cây sa nhân tím, khắp núi nương đều bạt ngàn cây sa nhân. Theo lời kể của 
một số người họ hàng, thì loại cây này có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần trồng ngô, 
trồng lúa nương... Trở về, anh Dia cũng tính ngay đến việc trồng sa nhân.  

Nghĩ là làm, năm 2013, anh ngược trở lại xã Tỏa Tình (Tuần Giáo) mua cây giống 
về trồng thử trên 1ha đất nương của gia đình. Anh làm theo kỹ thuật trồng của những 
người làm trước, cây sa nhân phát triển tốt, đẻ nhánh nhanh, không bị dịch bệnh. Sau 2 
năm, cây sa nhân cho quả, gia đình anh Dia thu hoạch quả bán cho thương lái, giá mỗi kg 
từ 60.000 - 100.000 đồng, có thời điểm giá cao hơn. 

Thấy hiệu quả, năm 2015 anh Dia mạnh dạn chuyển toàn bộ 5ha đất nương của gia 
đình sang trồng sa nhân tím. Đến nay, đã có 3ha sa nhân của anh Dia cho thu hoạch, vụ 
năm ngoái anh thu được hơn 2 tấn quả tươi, giá bán 60.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi trên 
250 triệu đồng. Nhờ trồng sa nhân tím ra quả dưới gốc mà gia đình có của ăn của để, 
không còn lo đói nghèo như trước nữa. Theo anh Dia, so với các loại cây trồng khác, 
trồng cây sa nhân chi phí đầu tư rất thấp mà hiệu quả kinh tế thì lại cao. Trung bình 1ha 
ngô cho thu hoạch 20 - 30 triệu đồng thì sa nhân có thể cho thu nhập 80 - 100 triệu đồng. 
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Đặc biệt là trồng sa nhân không phải đầu tư nhiều, chỉ mất thời gian ban đầu chăm sóc, 
khi cây đã phát triển thành rừng thì chỉ việc thu hoạch. 

Thấy mô hình trồng sa nhân tím của anh Dia hiệu quả, các hộ trong bản Phiêng 
Ban làm theo. Từ trồng sa nhân mà 43 hộ bản Phiêng Ban giờ chỉ còn 2 hộ nghèo, cuộc 
sống ngày càng khấm khá, có của ăn của để. 

 

08. Hoàng Ngọc. ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ QUỐC 
HỘI LÀM VIỆC VỚI HUYỆN BẮC YÊN VÀ MAI SƠN, TỈNH SƠN LA / Hoàng 
Ngọc // Đại biểu nhân dân.- Ngày 05/3/2019.- Số 64.- Tr.3. 
 

Ngày 4/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính 
sách, pháp luật việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 
vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 đã có các cuộc làm việc với UBND 
huyện Bắc Yên và UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội 
đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến làm Trưởng đoàn giám sát. 

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Bắc Yên, những năm qua, thực hiện chính sách, 
pháp luật Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi đã phát huy hiệu quả tích cực, hoàn thành tốt việc xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, tác 
động mạnh đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; góp 
phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện hàng năm phát triển khá; chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
đúng hướng, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. 

Nhiều sản phẩm của huyện đã có thương hiệu, như rượu Hang Chú, chè Tà Xùa, 
táo Sơn Tra; một số sản phẩm đang dần tiếp cận và có thương hiệu, như xoài, các loại 
dược liệu sa nhân, thảo quả… Một số mô hình chăn nuôi gắn với trồng trọt theo quy mô 
gia trại đã và đang dần hình thành và phát triển nhiều hơn, đem lại thu nhập cao. Tỷ lệ 
giảm nghèo hàng năm đều giảm trung bình 4%/năm, người nghèo đã dần được tiếp cận 
nhiều hơn, kịp thời hơn các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, thông tin; điều kiện 
sống của người thuộc hộ nghèo đã được cải thiện rõ rệt. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện cũng gặp khó khăn khi công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc còn hạn 
chế. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, song số lượng công trình đầu tư 
đạt thấp so với đề án được duyệt. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ tái 
nghèo còn cao. Việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đối với một số người nghèo, hộ 
nghèo, hộ dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát, tham mưu 
thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo còn chưa thực sự chủ động; 
công tác theo dõi, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện còn hạn chế, sai sót… 

Cho rằng huyện Bắc Yên đã có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, như đầu tư đúng địa chỉ, xã hội hóa nguồn 
vốn đầu tư cho hộ nghèo, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản, Chủ tịch Hội đồng 
Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, ở đâu có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa 
phương, ở đó có những thành quả đáng hoan nghênh. Điều đáng mừng, đó là các hộ đã 
thoát nghèo ở huyện Bắc Yên thì tỷ lệ tái nghèo thấp, nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo vẫn còn 
cao (khoảng 20%). 

Tuy nhiên, điều khiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc băn khoăn là vấn đề phân loại hộ 
nghèo và cận nghèo ở huyện như thế nào? Thực hiện giảm thêm tỷ lệ hộ cận nghèo ra 
sao? Cùng với đó, việc huyện Bắc Yên kiến nghị không thực hiện hỗ trợ trực tiếp trong 
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giai đoạn tới cũng là điều đáng quan tâm, bởi lẽ chính sách này đang làm hạn chế sự phát 
huy nội lực của người nghèo. Tới đây, Đoàn giám sát sẽ ghi nhận, tổng hợp đầy đủ và 
xem xét các kiến nghị của huyện, như chính sách xuất khẩu lao động còn chưa phù hợp, 
đầu tư còn nhỏ giọt… 

 Tại huyện Mai Sơn, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, các 
nội dung hỗ trợ của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần 
ổn định, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân. Người 
dân nhanh chóng thoát nghèo. Mức hỗ trợ cũng được tăng dần theo từng năm như nguồn 
lực đầu tư cho y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm… Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2 - 
3%, đặc biệt có xã vùng 3 giảm trên 20%. Đây là những kết quả rất đáng ghi nhận. 

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Mai Sơn thừa nhận, công tác tuyên truyền chính sách, 
pháp luật trên địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cán bộ thực hiện 
chương trình còn kiêm nhiệm; ban giám sát cấp xã hoạt động còn mang tính hình thức dẫn 
đến chất lượng dự án chưa cao. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách tỉnh, huyện còn hạn hẹp. 
Việc lồng ghép các nguồn lực tuy đạt khá nhưng vẫn còn phân tán; hiệu quả việc tổ chức, 
quản lý, khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư của cộng đồng còn yếu. Khoảng cách 
chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp. 

Ghi nhận kết quả giảm nghèo bền vững tại huyện Mai Sơn, Chủ tịch Hội đồng Dân 
tộc Hà Ngọc Chiến đề nghị, huyện tiếp tục bổ sung các số liệu về đào tạo lao động nông 
thôn, đào tạo nghề, nguồn vốn lồng ghép thực hiện chính sách, pháp luật việc thực hiện 
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tình trạng phân bổ dân cư cũng 
như các kiến nghị về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, như chất lượng đường và điện 
vào bản như thế nào… 
 

09. B. T. TRỒNG CẢI BẮP VIETGAP, LÃI CAO MÀ KHÔNG SỢ Ế / B. T // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 07/3/2019.- Số 57.- Tr.11. 
 

Ông Kim Văn Dũng ở bản 83 (xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La) trồng rau cải bắp ở một thung lũng giữa bốn bề đồi trống núi trọc. Bắp cải ông 
Dũng trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Với hơn 2ha bắp cải, sau khi trừ chi phí, ông 
lời 800 triệu đồng/năm. 

Ông Kim Văn Dũng là một trong những hộ tiên phong trong trồng rau bắp cải 
VietGAP phát triển kinh tế ở địa phương. Ông Dũng cho biết: Trước kia, ông trồng ngô, 
sắn, lúa nước nhưng do giá cả mấy năm trở lại đây thấp, không đủ chi phí tiếp tục đầu tư, 
ông luôn nghĩ phải tìm hướng đi mới để thoát khỏi vòng luẩn quẩn khó khăn này. Năm 
2016, ông vào huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) thăm bạn bè, thấy người dân ở đây trồng rau 
cải bắp theo tiêu chuẩn VietGAP mang lại nguồn kinh tế lớn. Sau đó, ông về nhà cải tạo 
lại 2ha đất ruộng, lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự động, rồi xuống các nhà vườn uy tín tại 
huyện Mê Linh (Hà Nội) mua giống. 

“Do chưa có kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc rau cải bắp, nên lứa đầu tôi bị thất 
thu, rau không được xanh tốt và trùng với mùa rau ở các nhà vườn lớn dưới xuôi nên đầu 
ra cho sản phẩm thấp và bị ép giá. Rút kinh nghiệm từ lứa đó, tôi lên mạng internet, đọc 
báo tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc và tìm cách trồng rau trái vụ để nâng cao hiệu quả trong 
sản xuất. Sau đó, tôi áp dụng vào vườn rau của mình, trồng từ tháng 2 - 10 thì dừng không 
trồng nữa, chuyển sang trồng su hào, đậu cô ve... Nhờ cách trồng rau trái vụ, đầu ra cho 
sản phẩm của gia đình tôi đã được nâng cao và cho lãi lớn” - ông Dũng chia sẻ. 
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Sau khi vườn rau cải bắp vào guồng quay ổn định, để đảm bảo đầu ra cho sản 
phẩm bền vững, ông Dũng xuống Hà Nội, Bắc Ninh ký hợp đồng với các công ty, chuỗi 
rau sạch bao tiêu sản phẩm cho gia đình. 

Theo ông Dũng, trồng rau cải bắp theo tiêu chuẩn VietGAP, người trồng tuyệt đối 
không được sử dụng nước thải công nghiệp, nước từ các khu dân cư tập trung, các trang 
trại chăn nuôi... để tưới trực tiếp cho vườn rau. Khi bắt đầu gieo trồng cần phải tưới nước 
2 lần/ngày. Sau 10 - 15 ngày tưới giữ ẩm cho đất, trong suốt thời gian rau sinh trưởng kết 
hợp bón thúc đúng quy trình. Khi rau cải bắp cuốn lá, tiến hành tỉa bỏ lá chân đã già cho 
vườn được thoáng, để hạn chế sâu bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của rau. 

Ông Dũng cho biết, vườn rau của ông được cấp giấy chứng nhận VietGAP từ năm 
2017, được Công ty Natoo ở Hà Nội, Công ty Hương Việt Sinh bao tiêu sản phẩm. Bình 
quân một năm ông trồng rau cải bắp được 3 lứa, sau đó trồng đậu cô ve, su hào, cà chua, 
các loại rau ngắn ngày khác, với thu nhập 800 triệu đồng/năm. 

Hiện khu sản xuất rau của ông Dũng tạo việc làm cho 3 công nhân ở địa phương, 
lương 5 triệu đồng/tháng bao ăn, bao ở. Ngoài ra, ông còn đứng ra thành lập hợp tác xã 
rau sạch nông nghiệp Dũng Tiến thu hút 15 thành viên người dân tộc Dao, Mường, Thái 
tham gia, với tổng diện tích là 10ha, trong đó có 6ha trồng rau cải bắp, 4ha trồng cây ăn 
quả. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm 1 thành viên của hợp tác xã thu lãi từ 150 - 200 triệu 
đồng, gấp 8 lần so với trồng ngô, lúa trước đây.  

“Từ khi chuyển sang trồng rau, tôi đã sắm được 3 chiếc xe ô tô và xây được nhà 
rộng khang trang. Giờ gia đình tôi đã khấm khá và có của ăn, của để” - Ông Kim Văn 
Dũng. 
 

10. Phương Linh. XUÂN VỀ TRÊN THẢO NGUYÊN HẠNH PHÚC / Phương Linh 
// Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 07/3/2019.- Số 294.- Tr.13. 
 

Những ngày đầu xuân, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) bước vào thời điểm 
đẹp nhất trong năm. Bức tranh xanh ngát của đồi núi và đồng cỏ bao la được tô 
điểm bằng sắc hồng dịu dàng của hoa đào, sắc trắng tinh khôi của hoa mận, tạo nên 
khung cảnh vô cùng thơ mộng. 

Ở độ cao 1.050m so với mặt nước biển, cách Hà Nội gần 200km về hướng Tây 
Bắc, Mộc Châu đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Không 
chỉ lay động lòng người bởi vẻ đẹp thơ mộng, Mộc Châu còn khiến du khách “say lòng” 
bởi niềm hạnh phúc, lạc quan và yêu đời toát lên từ chính những người nông dân thật thà, 
chất phác nơi đây. 

Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cao nguyên Mộc Châu khí hậu vô cùng trong lành, 
quanh năm mát mẻ cùng những đồng cỏ xanh tươi ngút tầm mắt. Từ đồng cỏ ấy, những 
người nông dân đã làm giàu thành công trên chính quê hương mình bằng nghề chăn nuôi 
bò sữa. 

Ông Nguyễn Thạch Lỏi ở thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) còn nhớ như in 
cái đận nghèo khó trong những năm 90 của thập kỷ trước. Lúc ấy gia đình ông chưa nuôi 
bò sữa. Nhưng nay, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi ông Lỏi, cho dù công việc 
luôn tất bật bởi gia đình ông đã sở hữu hơn 8ha đồng cỏ và trang trại, với gần 200 con bò 
sữa. Một năm, nhẩm tính sơ sơ, ông Lỏi thu về hơn 5 tỷ đồng. 

Cũng giống như ông Lỏi, nhiều người nông dân trên cao nguyên “một nắng hai 
sương”, vất vả khó khăn ngày nào, sau gần 30 năm nuôi bò sữa, cuộc sống đã đổi thay. 
Hàng trăm hộ gia đình ở Mộc Châu có một cuộc sống đủ đầy, sung túc nhờ chăn nuôi bò 
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sữa. Không chỉ thế hệ nông dân trước đây mà nay nhiều thanh niên thế hệ 8X, 9X cũng 
muốn gắn bó với nghề truyền thống ấy. Họ sẵn sàng vay vốn, đầu tư hàng tỷ đồng xây 
dựng trang trại để phát triển chăn nuôi bò sữa, đảm bảo cuộc sống gia đình luôn ấm no, 
hạnh phúc. 

Anh Phan Doãn Huấn, sinh năm 1982, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu tốt 
nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu nhưng vẫn quyết định quay về quê hương, phát triển 
đàn bò sữa của gia đình với thu nhập 70 - 80 triệu đồng một tháng. “Công ty Cổ phần 
Giống bò sữa Mộc Châu hỗ trợ vốn, kỹ thuật, thú y, con giống và đào tạo, cập nhật những 
kiến thức chăn nuôi bò sữa tốt nhất từ các chuyên gia. Nhờ đó, chúng tôi an tâm sản xuất”, 
anh Huấn chia sẻ. 

Là doanh nghiệp đi đầu trong ngành chăn nuôi và chế biến sữa, Công ty Cổ phần 
Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) luôn sát cánh cùng người nông dân, hỗ trợ họ 
về mặt kỹ thuật, kiến thức thú y cũng như trang thiết bị nông trại. Chủ tịch Hội đồng quản 
trị kiêm Tổng giám đốc Mộc Châu Milk Trần Công Chiến chia sẻ, từ vùng đất xanh tươi 
này, công ty luôn có trách nhiệm phát triển bền vững, gìn giữ thiên nhiên cùng với sự tập 
trung đầu tư cho hệ thống nhà máy, nâng cao kỹ thuật nuôi trồng để cung cấp cho thị 
trường những sản phẩm sữa tươi chất lượng và mát lành nhất. 

Mộc Châu Milk giờ đây đã có gần 600 trang trại chăn nuôi với hơn 24 nghìn con 
bò sữa. “Với chặng đường 60 năm không ngừng nỗ lực, Mộc Châu Milk cũng như thế hệ 
những người dân Mộc Châu tự hào đã cùng nhau phát triển nên vùng nguyên liệu sữa tốt 
nhất Việt Nam, cung cấp đa dạng những sản phẩm sữa được người tiêu dùng yêu thích”, 
ông Trần Công Chiến nói. 

Tiếp nối những thành công năm trước, trong năm 2018 Mộc Châu Milk tiếp tục ra 
mắt hàng loạt sản phẩm mới, bao gồm sữa tươi tiệt trùng vị chuối, sữa chua Phomai, mang 
đến cho người tiêu dùng sự đa dạng trong việc lựa chọn hương vị yêu thích. Mục tiêu mà 
Mộc Châu Milk đặt ra là sẽ luôn đồng hành cùng người nông dân, ngày càng hoàn thiện 
hệ sinh thái nông nghiệp bền vững mà Mộc Châu Milk đã và đang theo đuổi, tiếp tục trao 
tới tận tay người tiêu dùng Việt những sản phẩm sữa tươi sạch, thuần khiết nhất của quê 
hương Mộc Châu - Sơn La. 
 

11. Hoàng Phúc. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: GIÚP CÁC 
HỘI VIÊN SỐNG VUI, SỐNG KHỎE / Hoàng Phúc // Người cao tuổi.- Ngày 
08/3/2019.- Số 40.- Tr.5. 
 

Nhiều năm qua, Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng thống kê, nắm chắc số liệu; tham mưu cho cấp ủy, UBND huyện chỉ đạo 
các ngành chức năng thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người 
cao tuổi...  

Toàn huyện có 902 người cao tuổi được bảo trợ xã hội hằng tháng, số tiền gần 2 tỷ 
đồng. Các hội cơ sở chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức mừng thọ cho 883 người cao 
tuổi, số tiền trên 275 triệu đồng, bảo đảm trang trọng, thiết thực động viên người cao tuổi 
sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống 
“Kính lão - trọng thọ” của dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm phụng dưỡng đối với 
ông bà, cha mẹ. Thăm hỏi, tặng quà 1.702 người cao tuổi, số tiền 112,7 triệu đồng. Thực 
hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2018, Hội Người cao tuổi huyện 
tập trung tuyên truyền, vận động các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tích cực ủng hộ 
tiền, hiện vật để giúp người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với Hội 
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Chữ thập đỏ tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng cho người cao tuổi xã Chiềng Hắc. 
Hội Người cao tuổi cơ sở tặng quà 684 người cao tuổi, số tiền trên 70 triệu đồng vận động 
từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm.    

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sức khỏe và hấp dẫn người cao tuổi tham gia 
sinh hoạt hội, toàn huyện thành lập 188 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; các 
câu lạc bộ bóng chuyền hơi, thể dục dưỡng sinh, đi bộ phát triển mạnh ở thị trấn Nông 
trường và thị trấn Mộc Châu. Đặc biệt, ra mắt và đi vào hoạt động 7 câu lạc bộ liên thế hệ 
tự giúp nhau với 426 hội viên tham gia; tạo sự gắn bó đoàn kết, chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau 
trong cuộc sống, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, giảm 
gánh nặng về tâm lý tinh thần. Hội người cao tuổi xã, thị trấn thường xuyên tổ chức giao 
lưu giữa câu lạc bộ trong xã, liên xã, trong huyện, trong tỉnh. Tiêu biểu như Chi hội Người 
cao tuổi bản Áng I, II, III, bản Búa (xã Đông Sang); Chi hội tiểu khu 10, tiểu khu bản 
Mòn (thị trấn Mộc Châu); Chi hội bản Nà Bó I (xã Mường Sang); Chi hội Chè đen I, bản 
Ôn, Chiềng Đi, Bệnh viện 2, tiểu khu 32, Khí tượng (thị trấn Nông trường)… Chỉ tính 
năm 2018, Hội Người cao tuổi thị trấn thành lập mới 20 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam, 
nữ với 217 thành viên câu lạc bộ, thường xuyên luyện tập, tổ chức giao lưu. Hội Người 
cao tuổi thị trấn Nông trường tổ chức Hội thi thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, tiếng hát 
người cao tuổi thu hút hàng nghìn người cao tuổi tham gia và cổ vũ; kinh phí từ nguồn xã 
hội hóa trên 120 triệu đồng; thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của cộng đồng đối với 
lớp người “cây cao bóng cả”.  

Trong tháng 10/2018, Hội Người cao tuổi thị trấn tham mưu cho UBND cùng cấp 
tổ chức hội thi bóng chuyền hơi giữa các câu lạc bộ; có 20 đội tham gia; tiền thưởng 
UBND chi trên 40 triệu đồng. Hội Người cao tuổi huyện phối hợp với Phòng Văn hóa, 
Trung tâm Truyền thông văn hóa tham mưu cho UBND huyện tổ chức hội thi thể dục 
dưỡng sinh, cờ tướng, văn nghệ người cao tuổi, số lượng các đoàn vận động viên, diễn 
viên tham gia đông nhất từ trước đến nay, trở thành đợt sinh hoạt văn nghệ thể thao lớn 
của người cao tuổi. Ở phần thi dưỡng sinh, nhiều đội dày công nghiên cứu tìm tòi, sáng 
tạo, đầu tư trang phục đạo cụ, làm cho hội thi thực sự sôi động và tươi vui, tạo ấn tượng 
sâu sắc đối với khán giả. Có 80 kỳ thủ nam tham gia thi cờ tướng ở 2 nhóm tuổi từ 55 - 65 
tuổi và trên 65 tuổi. Phần thi văn nghệ quần chúng với gần 100 tiết mục ca múa nhạc đặc 
sắc đã mang đầy đủ sắc thái văn hóa cộng đồng các dân tộc với chất lượng tốt, nhiều tiết 
mục gây được dấu ấn sâu sắc. 

Đặc biệt, hội thi nhận được sự ủng hộ gần 80 triệu đồng và tinh thần của 54 tổ 
chức, cá nhân doanh nghiệp, người cao tuổi làm kinh tế giỏi trong toàn huyện; hội người 
cao tuổi các xã, thị trấn vận động được trên 1 tỷ đồng đóng góp về tiền mặt và hiện vật 
cho các đoàn về dự thi tại huyện. Đây thực sự là nơi hội tụ và lan tỏa những nghĩa cử cao 
đẹp, những tấm lòng vàng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các 
doanh nghiệp với lớp người cao tuổi từ huyện đến cơ sở. 
 

12. Bách Hợp. SƠN LA: ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN 
CHÂU PHI / Bách Hợp // Đại biểu nhân dân.- Ngày 10/3/2019.- Số 69.- Tr.4. 
 

Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đang có diễn biến phức tạp và có xu 
hướng lan rộng. Đến thời điểm này đã có 11 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả lợn 
châu Phi. Trong đó, có hai tỉnh liền kề với Sơn La là Hòa Bình và Điện Biên đã công 
bố dịch. Trước nguy cơ này, Sơn La đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp cấp 
bách nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh. 
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NHIỀU NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH CHĂN NUÔI LỢN 

Yên Châu là huyện biên giới miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, với tỷ 
lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số. Nhằm giúp người dân thay đổi tư duy 
sản xuất, nâng cao thu nhập, những năm qua huyện đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. 
Trong đó, khuyến khích người dân triển khai các mô hình chăn nuôi lợn đạt năng suất cao. 
Nhờ vậy, số đàn lợn tăng lên nhanh chóng, hiện nay Yên Châu có trên 36.700 con lợn trên 
2 tháng tuổi. Tuy nhiên, trong những ngày qua, những người nuôi lợn “đứng ngồi không 
yên” vì liên tục tin tức về mức độ nguy hại, lây lan của dịch tả lợn châu Phi. 

Trang trại lợn của Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Nam nằm giữa lưng chừng núi 
tại bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng được thiết kế khá khang trang, có các khu cho lợn 
chửa, khu nuôi lợn đẻ, khu nhốt lợn con sau tách mẹ và khu nuôi lợn thịt. Giám đốc hợp 
tác xã anh Trần Như cho biết: Hiện, trại có 150 lợn nái và 1.500 con lợn thịt. Giờ nghe có 
dịch lợn châu Phi anh thấy rất hoang mang, bởi trước đây khi mới khởi nghiệp nghề chăn 
nuôi lợn, do dịch bệnh liên tục xảy ra, khiến bao nhiêu vốn liếng tích cóp, vay mượn mất 
sạch sành sanh khiến anh điêu đứng, mãi mới hồi phục được... 

Còn gia đình anh Cà Văn Tiềm, ở xã Mường Lựm ruột gan cũng đang “nóng như 
lửa đốt”, khi nghe dịch tả châu Phi đang hoành hành. Anh Tiềm chia sẻ, trước đây cuộc 
sống gia đình rất nghèo, đến cuối năm 2013, anh Tiềm vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn ưu 
đãi Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình nuôi lợn rừng. Sau hơn 5 năm, gia 
đình anh cũng đã khấm khá dần nhờ nuôi lợn. Chính vì vậy đối với gia đình anh, “con lợn 
là đầu cơ nghiệp”. Điều anh lo lắng nhất là lợn rừng được nuôi chủ yếu là thả rông nên rất 
khó kiểm soát dịch bệnh. Hiện, gia đình anh đã bổ sung các loại thảo dược như lá ổi, nhọ 
nồi vào bữa ăn hàng ngày để lợn tăng thêm sức đề kháng đường ruột... 

Trong những năm gần đây, nhằm tổ chức lại ngành chăn nuôi lợn theo hướng phát 
triển bền vững, gắn với thị trường chung và tiềm năng của từng địa phương. Sơn La đã 
khuyến khích người dân áp dụng mô hình chăn nuôi lợn ngoại, lợn lai hướng nạc bằng các 
giống Yorshien, Landrace, Duroc, kết hợp; bảo tồn phát triển các giống lợn nội: Móng 
Cái, nhóm lợn lang trắng đen. Các địa phương trọng điểm về chăn nuôi chủ yếu tại các 
huyện như Thuận Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phù Yên, Mường La. Hiện, toàn tỉnh có trên 
582.000 con lợn, trong đó chỉ có 14 trang trại nuôi lợn lớn, còn lại chủ yếu là các hộ dân 
nuôi nhỏ lẻ, tự phát và thả rông. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng cho biết: Đến thời điểm này, dịch tả lợn 
châu Phi chưa xâm nhập vào địa bàn tỉnh Sơn La. Nhưng theo khuyến cáo, do đây là bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây lan nhanh chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có 
thuốc điều trị. Đặc biệt, hai tỉnh Điện Biên và Hòa Bình giáp ranh đã có dịch, vì vậy việc 
triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi càng trở nên cấp bách, 
đặc biệt, người dân tích cực tham gia phòng, chống thì mới hiệu quả. 

TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH KHỐNG CHẾ BỆNH DỊCH 

Có thể nói, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn của cả nước nói chung 
và Sơn La nói riêng gặp nhiều khó khăn. Mới cách đây không lâu, “khủng hoảng thừa” 
khiến giá lợn tụt dốc không phanh, thì giờ đây cơn bão dịch tả châu Phi lại khiến ngành 
chăn nuôi tiếp tục chao đảo, người dân “mất ăn mất ngủ”. 

Để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu, Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Lò Minh Hùng cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố 
và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đã 
ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách khống chế 
bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh đó, cùng với việc duy trì trạm kiểm dịch động vật ở 
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Lóng Luông (huyện Vân Hồ) nằm ở cửa ngõ Quốc lộ 6 từ Hòa Bình vào Sơn La, tỉnh đã 
chỉ đạo thành lập thêm 2 chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời ở bản Nghĩa Hưng, xã 
Mường Cơi và bản Bãi Đu, xã Tân Lang (huyện Phù Yên), cử cán bộ trực 24/24 giờ để 
kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia súc. Việc thành lập chốt kiểm dịch này rất quan trọng, 
vì đây là 2 điểm nằm ở cửa ngõ Quốc lộ 37 và Quốc lộ 32 từ tỉnh Phú Thọ đi vào tỉnh Sơn 
La với rất nhiều xe ô tô chở hàng hóa qua lại, trong đó có việc vận chuyển gia súc, gia 
cầm vào địa bàn. 

Cùng với đó, ngành chức năng tổ chức giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, 
lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận nhập cảnh vào tỉnh. Thành lập 
các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả 
lợn châu Phi xâm nhiễm. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi 
để chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm 
nhiễm vào tỉnh. Chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tổ chức hướng dẫn người chăn 
nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học 
trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng trên người, phương tiện ra vào khu vực chăn 
nuôi; định kỳ phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực. Giám sát chặt chẽ nơi 
buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn và chủ động các biện pháp xử lý khi phát hiện có vi 
rút dịch tả. 

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương, trong đó có huyện Vân Hồ đã nhanh 
chóng thành lập các tổ công tác xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống 
dịch tả lợn châu Phi tại các xã, bản, tiểu khu. Chủ động kiểm soát dịch tại các phiên chợ, 
vận chuyển, mua bán qua đường sông đối với 5 xã dọc sông (Quang Minh, Mường Tè, 
Song Khủa, Liên Hòa, Suối Bàng). Còn tại thành phố Sơn La - nơi có đàn lợn trên 24.000 
con, các ngành chức năng đã huy động tối đa nhân lực để kiểm soát tình hình. Thành phố 
đã chỉ đạo các ngành liên quan phân công cán bộ phụ trách thường xuyên xuống địa bàn 
nắm bắt tình hình cũng như hướng dẫn các hộ chăn nuôi cách phòng ngừa bệnh dịch tả. 
Tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc các cơ sở chăn nuôi sử dụng các biện pháp an toàn 
sinh học đối với trang trại, cơ sở giết mổ, đồng thời tăng cường năng lực chẩn đoán lâm 
sàng để kịp thời ứng phó; thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại khu 
vực chăn nuôi, giết mổ gia súc...  

Mặc dù Sơn La chưa xuất hiện bệnh dịch, song để việc phòng, chống bệnh dịch 
hiệu quả hơn nữa, cần có sự tham gia tích cực của người dân. Khi thấy lợn có dấu hiệu 
tiêu chảy, cần thực hiện tốt “5 không”: Không giấu dịch; không bán chạy gia súc bị bệnh; 
không vận chuyển gia súc bị bệnh; không ăn thịt gia súc ốm, chết hoặc không rõ nguồn 
gốc; không vứt xác gia súc ốm, chết ra ngoài môi trường xung quanh. Đồng thời, báo 
ngay cho cơ quan chức năng gần nhất biết, xử lý... - Phó chủ tịch UBND Lò Minh 
Hùng. 
 

13. Tuệ Linh. CHIỀNG SƠ GỠ “NÚT THẮT” SỚM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI / 
Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/3/2019.- Số 60.- Tr.14. 
 

Nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới trong năm 2019, xã Chiềng Sơ 
(huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang nỗ lực phấn đấu từng giờ, từng ngày, tập trung 
mọi nguồn lực hoàn thành 4 tiêu chí còn lại để về đích nông thôn mới đúng kế hoạch. 

THÁO TỪNG NÚT THẮT 

Trong câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở một xã vùng III còn nhiều khó khăn 
như Chiềng Sơ, ông Tòng Văn Công - Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, cho biết: Năm 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2019 14 

2013, khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, Chiềng Sơ chỉ đạt có một tiêu 
chí là quy hoạch. Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 
hưởng ứng của người dân, đến nay Chiềng Sơ đã đạt 15/19 tiêu chí. Còn 4 tiêu chí (cơ sở 
vật chất văn hóa, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa) xã đang tập trung dồn sức, huy động mọi 
nguồn lực để về đích đúng kế hoạch. 

Theo ông Công, Chiềng Sơ là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, địa 
hình chia cắt, kết cấu hạ tầng yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của một bộ phận đồng 
bào vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn... Đó là những nút thắt cản bước tiến độ 
thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới đối với xã vùng III như Chiềng Sơ. 

Năm 2017, sau khi được huyện Sông Mã chọn là xã điểm về đích nông thôn mới 
trong năm 2019, cùng với sự hỗ trợ, quan tâm của huyện, để từng bước tháo gỡ những rào 
cản, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã xây dựng nhiều kế hoạch cụ thể, chi 
tiết và giao cho từng thành viên phụ trách từng bản để gỡ từng nút thắt một. 

Theo đó, mỗi tuần các thành viên trong ban chỉ đạo sẽ xuống cơ sở mình phụ trách 
từ 2 - 3 lần để tuyên tuyền, vận động và “cầm tay, chỉ việc” cho người dân làm nông thôn 
mới. Mỗi tháng, ban chỉ đạo xã họp một lần. Chỉ tiêu, tiêu chí nào khó khăn sẽ được phân 
tích, mổ xẻ nguyên nhân rồi từ đó rút ra giải pháp thực hiện. 

Song song với đó, trong những năm gần đây huyện Sông Mã đã tổ chức hàng chục 
lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi như: Ghép nhãn, xoài, đưa giống 
lúa mới vào sản xuất, nuôi bò nhốt chuồng... cho các hộ dân với hàng nghìn lượt người 
tham gia.  

TẬP TRUNG TOÀN LỰC 

Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu/người/năm thì đến hết năm 
2018 đã đạt 25 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hết năm 2018 (14,81%)  so với năm 2017 
(30,2%) giảm 15,39%.  

Trong năm 2018, Chiềng Sơ đã xây dựng hoàn thành 33 tuyến đường giao thông 
nội bản với chiều dài 9,08km. Tổng kinh phí thực hiện 6,9 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ 
trợ 3 tỷ, nhân dân đóng góp 3,9 tỷ. 

Năm 2017, Chiềng Sơ mới đạt có 12 tiêu chí, nhưng nhờ những nỗ lực và cách làm 
phù hợp, hết năm 2018, những tiêu chí khó như giao thông, môi trường và an toàn thực 
phẩm, nhà ở dân cư cũng lần lượt cán đích. 

Ông Tòng Văn Công - Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, cho biết thêm: Để hoàn 
thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hiện xã đang tập trung phối hợp với ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng huyện và các nhà thầu thi công triển khai 10 nhà văn hóa bản. Còn 
tiêu chí thu nhập, chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với sản xuất hàng hóa. Đồng thời, chỉ đạo cán 
bộ chuyên môn của xã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc những diện tích cây ăn quả đã cho 
thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, sản lượng tăng thu nhập cho các hộ dân. Khi thu 
nhập được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tăng hộ gia đình văn hóa. 

Hy vọng, với sự nỗ lực, quyết tâm làm nông thôn mới từng giờ, từng ngày của cấp 
ủy, chính quyền cùng với sự đồng thuận tham gia tích cực của người dân, tin rằng Chiềng 
Sơ sẽ về đích nông thôn mới trong năm 2019.  

Có chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước về bản, không 
chỉ đường bê tông, kênh mương, nhà văn hóa được xây dựng kiên cố mà người dân còn 
được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế. Đến nay để nâng cao 
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thu nhập, bà con đã biết ghép cây nhãn, nuôi con bò, con lợn, con gà bán ra bên ngoài” -  
Chị Lò Thị Miên (bản Mâm, xã Chiềng Sơ). 
 

14. Văn Chiến. ANH VINH “RINH” GẦN 1 TỶ MỖI NĂM NHỜ HOA HỒNG / 
Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/3/2019.- Số 60.- Tr.9. 
 

Rời quê hương Mê Linh (Hà Nội) lên Sơn La lập nghiệp, anh Lý Văn Vinh 
ngày càng ăn nên làm ra với nghề trồng hoa hồng. Với 6ha trồng hoa hồng, cứ đều 
đặn mỗi năm, anh Vinh “rinh” gần 1 tỷ đồng từ bán hoa hồng tươi ra thị trường. 

10 NĂM “CHUNG THỦY” VỚI HỒNG 

Anh Vinh cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê nổi tiếng với nghề trồng 
hoa hồng ở thôn Liễu Trì (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Gia đình tôi chủ yếu 
sinh sống bằng nghề trồng hoa hồng. Mảnh đất trồng hoa của nhà anh nằm trong diện bị 
thu hồi xây dựng dự án. Thiếu đất sản xuất, năm 2009, tôi rời quê lên thành phố Sơn La 
lập nghiệp với nghề trồng hoa hồng. 

“Ban đầu tôi chọn bản Tông (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) làm nơi khởi 
nghiệp. Khi đó đi thuê đất trồng hoa hồng thật khó. Phần vì người dân nơi đây chưa tin 
tưởng với cây hoa hồng, phần vì sợ sau khi cho thuê, không còn đất để sản xuất. Thuyết 
phục mãi cuối cùng tôi mới thuê được 5.000m2 đất ruộng 1 vụ để trồng hoa” - anh Vinh 
kể lại. 

Sau khi thuê được đất, anh Vinh bắt tay vào cải tạo, rồi về quê mua giống hoa hồng 
lên trồng. Lúc này, anh Vinh lại gặp phải khó khăn về nguồn nước. Để tháo gỡ khó khăn 
này, anh Vinh chủ động mua máy nổ chạy dầu để bơm nước về tưới cho ruộng hoa hồng. 

Trao đổi với anh Vinh, được biết: Khác với ở quê anh, người dân chỉ trồng hoa 
được 1 mùa, thì ở Chiềng Xôm, khí hậu, thổ nhưỡng lại phù hợp cho cây hoa hồng sinh 
trưởng, phát triển tươi tốt có 4 mùa, Lợi thế này đã được anh Vinh tận dụng triệt để. Anh 
thường cắt tỉa sao cho hoa hồng nở đẹp trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11. Vì 
trái với mùa hoa hồng ở Mê Linh nên hoa hồng Sơn La trong khoảng thời gian này được 
dịp “nhảy múa” ở thị trường Hà Nội. 

Thắng lợi nối tiếp thắng lợi, thu lứa hoa nào bán hết lứa ấy, anh Vinh tiếp tục thuê 
thêm đất, mở rộng diện tích trồng hoa. Đến nay, vừa tròn 10 năm kể từ khi lên Sơn La lập 
nghiệp, anh Vinh đã có trong tay khoảng 6ha hoa hồng. 

MỖI NĂM THU GẦN 1 TỶ 

Theo anh Vinh: Trồng hoa cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần trồng lúa, ngô và 
một số loại cây trồng khác, nhưng chi phí ban đầu khá cao. Từ khi trồng, chăm sóc cho 
đến lúc được thu hoạch, 1ha hoa phải đầu tư trên dưới 500 triệu đồng. 

Nhiều năm gắn bó với cây hoa hồng, anh Vinh đã nằm lòng kỹ thuật trồng hoa 
hồng, kinh nghiệm trồng hoa hồng, cách chăm sóc hoa hồng. Do vậy, để cây hoa hồng 
sinh trưởng, phát triển tốt, nở hoa đẹp và sai cần đặc biệt chú ý tới khâu phun thuốc, bón 
phân. 

“Qua chăm sóc, theo dõi ruộng hoa mỗi ngày, tôi phát hiện ra cây hoa hồng thường 
mắc các bệnh thối lá, rụng lá. Vì vậy, đều đặn mỗi tuần tôi phun thuốc 1 lần cho ruộng 
hoa, giúp cho cây hoa giữ được bộ khung xanh, lá tốt. Tôi bón phân đúng thời kỳ, đảm 
bảo liều lượng để cây hoa có đủ chất dinh dưỡng, phát triển khỏe mạnh. Khi cây hoa bắt 
đầu nảy chồi, tôi bón thúc theo định kỳ 7 ngày/lần” - anh Vinh chia sẻ. 

“Sau khi trồng được khoảng 7 tháng, cây hoa hồng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. 
Cây hoa hồng cho hoa sớm hay muộn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Bình quân mỗi năm 
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tôi thu từ 3 - 4 lứa hoa. Tôi thường bấm tỉa cho nở rộ vào các dịp: 8/3, 20/10, Tết Nguyên 
đán hàng năm. Vào những dịp này, hoa hồng thường bán với giá cao hơn so với ngày 
thường” - anh Vinh tiết lộ. 

Với 6ha hoa hồng, mỗi năm anh Vinh thu khoảng 60 vạn bông. Anh chủ yếu bán 
hoa tươi ra thị trường các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Thanh Hóa, Điện Biên, Lai Châu... 
Nếu ngày thường, anh Vinh chỉ bán hoa hồng tươi với giá dao động từ 1.000 - 2.000 
đồng/bông, thì vào các dịp lễ, tết, giá bán hoa hồng tăng lên từ 3.000 - 5.000 đồng/bông. 
Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Vinh cũng thu gần 1 tỷ đồng từ bán hoa hồng tươi ra thị 
trường. 
 

15. M.H. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT 
TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG / M.H // Lao động.- Ngày 
12/3/2019.- Số 54.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đáng chú ý, tại hội nghị, 
các đại biểu được chia làm 3 đội để trả lời các câu hỏi về chế độ, chính sách pháp luật liên 
quan đến quyền lợi của nữ công nhân viên chức lao động như: Luật Hôn nhân và Gia 
đình. Luật Bình đẳng giới. Bằng cách đổi mới, sáng tạo hình thức tuyên truyền, hội nghị 
đã truyền tải các quy định về chế độ, chính sách, pháp luật mà đoàn viên, công nhân viên 
chức lao động quan tâm. Đây cũng là dịp để cấp ủy, lãnh đạo, công đoàn cơ sở đơn vị 
động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động yên tâm công tác, vượt qua khó khăn 
để hoàn thành công tác chuyên môn, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. 
 

16. Hoàng Quý. PHÂN LOẠI HỘ NGHÈO ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG / Hoàng 
Quý // Dân tộc và phát triển.- Ngày 13/3/2019.- Số 1499.- Tr.8. 
 

Để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, trong thời gian qua huyện Mộc 
Châu (Sơn La) đã thực hiện nhiều giải pháp giúp hộ nghèo thoát nghèo. Một trong 
những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực đó là phân loại hộ nghèo. Qua việc 
phân loại hộ nghèo này, huyện Mộc Châu áp dụng những mô hình phát triển kinh tế 
phù hợp với từng đối tượng hộ nghèo, mang lại hiệu quả cao. 

Ông Phan Thanh Hoằng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn cho biết, từ năm 2012 trở 
về trước, Chiềng Sơn vô cùng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo luôn trên 40%. Là xã vùng cao 
quanh năm nghèo đói, lạc hậu, hạ tầng cơ sở thiếu thốn, lại là địa bàn phức tạp luôn tiềm 
ẩn những nguy cơ bất ổn với nhiều loại tội phạm như ma túy, buôn bán người qua biên 
giới... 

Không thể để người dân mãi đói nghèo, lạc hậu, lãnh đạo xã đã dành nhiều thời 
gian bàn bạc, trăn trở tìm những giải pháp phù hợp, nhằm xóa đói thoát nghèo mở ra 
hướng phát triển mới cho địa phương. Để đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, xã đã tập 
trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khuyến khích áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi diện tích trồng sắn, ngô năng suất thấp 
sang trồng cây ăn quả trên đất dốc. 

Gia đình chị Lù Thị Chinh, là hộ nghèo ở bản Suối Thìn, xã Chiềng Sơn, huyện 
Mộc Châu (Sơn La), nhà chị có 5 người, đất đai canh tác ít, trước kia chỉ trồng sắn và ngô 
cho năng suất thấp, thu nhập không được bao nhiêu. Từ khi chị chuyển sang trồng chanh 
leo và bưởi, cho thu nhập khá cao. Chị Chinh chia sẻ: “Thích nhất là chanh leo cho quả 
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liên tục, với lha chanh leo, tôi thu được khoảng 90 triệu đồng, trừ chi phí mỗi năm dư ra 
khoảng 30 đến 40 triệu đồng”.  

Theo ông Phan Thanh Hoằng cho biết, trung bình mỗi năm toàn xã đã chuyển đổi 
thành công hơn 200ha diện tích trồng cây lương thực sang trồng các loại cây có giá trị cao 
như chè, chanh leo, bưởi... Nâng giá trị sản xuất lha đất nông nghiệp lên tới 44,07 triệu 
đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26,05 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 
xã giảm còn 7%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 94,43%. Không chỉ có xã 
Chiềng Sơn, hiện tại, trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có nhiều xã thực hiện tốt công tác 
giảm nghèo. 

Được biết để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Mộc Châu đã thực 
hiện đồng bộ các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn, gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường trợ 
giúp đối tượng yếu thế. Đặc biệt, huyện Mộc Châu đã thực hiện nhiều giải pháp giảm 
nghèo, trong đó có việc phân diện hộ nghèo làm 6 nhóm, gồm: Nhóm hộ nghèo không có 
đất sản xuất, nhóm hộ nghèo có nhu cầu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhóm hộ 
nghèo có nhu cầu vay vốn để sản xuất, nhóm hộ nghèo thiếu việc làm, nhóm hộ nghèo có 
nhu cầu học tập các mô hình nông nghiệp và nhóm hộ nghèo khó có khả năng thoát 
nghèo. Qua việc phân diện này, huyện Mộc Châu áp dụng những mô hình phát triển kinh 
tế phù hợp với từng đối tượng hộ nghèo, huy động nguồn lực cho công cuộc xóa đói giảm 
nghèo tại địa phương. 

Bà Phạm Thị Nhung, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mộc Châu cho biết, để 
công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, huyện đã trích trên 250 triệu đồng từ ngân sách mở 
6 lớp tập huấn giảm nghèo cho 1.524 lượt bí thư, trưởng bản, Mặt trận Tổ quốc và trưởng 
các đoàn thể bản, tiểu khu, xã, thị trấn; 100% xã, thị trấn hoàn thành việc phân công giúp 
đỡ hộ nghèo; việc giúp đỡ thực hiện theo phương châm “cần gì giúp nấy”, “mỗi hộ nghèo 
nhận được trợ giúp của một tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị”. 

Trong năm 2018, huyện đã rà soát, phân loại 2.894 hộ nghèo ở 8 xã, thị trấn để 
giúp đỡ; Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện cho 951 hộ nghèo vay trên 40,7 tỷ đồng phát triển sản xuất; đưa 628 lao động thuộc 
diện hộ nghèo đi làm tại các doanh nghiệp; tổ chức cho 629 hộ nghèo đi học tập tại 21 mô 
hình kinh tế trong và ngoài huyện; hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho 69 hộ nghèo... Từ đầu năm 
2019 đến nay, huyện đã hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi gà trên đệm lót sinh học cho 4 hộ 
dân ở tiểu khu 13; hỗ trợ mua bò giống cho 2 hộ nghèo tiểu khu bản Mòn (thị trấn Mộc 
Châu), xã Quy Hướng; tổ chức cho 500 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong 
và ngoài tỉnh. 

Nhờ làm tốt các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn 8,5%. Kết 
quả đó đã đưa Mộc Châu là huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ hai trong toàn tỉnh. 
 

17. Sông Lam. “XUÂN ẤM ÁP” ĐẾN VỚI CÔ VÀ TRÒ ĐIỂM TRƯỜNG NẶM 
ÚN, SƠN LA / Sông Lam // Khuyến học và dân trí.- Ngày 14/3/2019.- Số 11.- Tr.12. 
 

Ngày 03/3, báo Dân trí phối hợp với Trường Tiểu học đô thị Việt Hưng tổ 
chức chương trình “Xuân ấm áp” tại điểm trường Nặm Ún, thuộc Trường Mầm non 
Bình Minh, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La với nhiều phần quà có 
giá trị như gạo, đồ dùng học tập, áo quần, đồ chơi... 

Như báo Dân trí đã phản ánh trong bài viết “Xót xa hình ảnh học sinh mầm non ở 
vùng cao đốt lửa ngồi học cho đỡ rét”, điểm trường Nặm Ún là một trong 27 điểm trường 
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thuộc Trường Mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang 
trong tình trạng phòng học tạm bợ, không đảm bảo điều kiện dạy và học cho cô và trò. 

Trước những khó khăn của cô và trò điểm trường Nặm Ún, Trường Tiểu học đô thị 
Việt Hưng (phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) đã phát động giáo viên, học 
sinh nhà trường tham gia ủng hộ, giúp đỡ học sinh điểm trường Nặm Ún. 

Sau gần 2 tháng, nhà trường đã quyên góp đươc 572kg gạo cùng nhiều quần áo, 
khăn mặt, dép, đồ chơi để tặng đến học sinh điểm trường Nặm Ún nói riêng và Trường 
Mầm non Bình Minh nói chung. Và ngày 03/3, Trường Tiểu học đô thị Việt Hưng phối 
hợp với báo Dân trí đã tổ chức chuyến thăm và tặng quà đến học sinh điểm trường Nặm 
Ún. 

Phát biểu tại buổi tặng quà, nhà báo Nguyễn Thế Nam, Phó ban Truyền thông và 
Công tác xã hội báo Dân trí nói: “Là đơn vị giữ vai trò kết nối tấm lòng của bạn đọc đến 
những nơi cần giúp đỡ, báo Dân trí rất vui mừng khi được Trường Tiểu học đô thị Việt 
Hưng chung tay đồng hành, sẻ chia với những điểm trường vùng sâu vùng xa còn nhiều 
khó khăn như ở Nặm Ún. Những món quà của giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường 
Tiểu học đô thị Việt Hưng sẽ góp phần động viên cô và trò điểm trường Nặm Ún nói 
riêng, Trường Mầm non Bình Minh nói chung vượt qua những khó khăn để tiếp tục dạy 
tốt, học tốt”. 

Cô Nguyễn Thị Hằng Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học đô thị Việt Hưng cũng 
chia sẻ: “Hình ảnh học sinh và giáo viên điểm trường Nặm Ún phải dạy và học trong điều 
kiện khó khăn vất vả thôi thúc chúng tôi phải làm một việc gì đó để giúp giáo viên và học 
sinh nơi đây. Thật vui mừng là chương trình đã được đông đảo giáo viên, phụ huynh và 
học sinh nhà trường tham gia ủng hộ, để có được những phần quà ý nghĩa mang đến cho 
điểm trường vùng cao như Nặm Ún hôm nay”. 

Cũng theo cô Hằng Nga, Trường đô thị Việt Hưng cũng huy động được một khoản 
tiền mặt và sẽ tổng kết cụ thể để chuyển qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí với mong muốn 
giúp cho điểm trường Nặm Ún có phòng học mới khang trang, sạch đẹp hơn, từ đó nâng 
cao chất lượng dạy và học được hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Cô Khuất Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh xúc động gửi lời 
cảm ơn đến tình cảm của giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học đô thị Việt 
Hưng dành cho học sinh điểm trường Nặm Ún và Trường Mầm non Bình Minh. “Trường 
Mầm non Bình Minh có đến 27 điểm trường đã cho thấy sự khó khăn, cách trở của học 
sinh trong việc đến trường để học con chữ. Nhiều điểm trường còn chưa có lớp học mà 
phải mượn tạm nhà văn hóa hoặc nhà dân bản. Hoặc có phòng học như ở Nặm Ún thì 
phòng tạm, lớp tạm, mùa mưa thì dột, nắng thì bức bối. Sự giúp đỡ của mọi người dành 
cho cô và trò chúng tôi thực sự là nguồn động viên về mặt tinh thần để vượt qua những 
khó khăn, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, cô Thanh chia sẻ. 

 

18. Quang Huy. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TẠO 
SỨC MẠNH TOÀN XÃ HỘI / Quang Huy // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 
14/3/2019.- Số 1271.- Tr.7. 
 

Tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La triển khai 
nhiều chương trình phối hợp hoạt động có hiệu quả. Tạo nên sức mạnh đoàn kết các dân 
tộc anh em và toàn xã hội. 

Đó là hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các tiêu chí quốc gia 
về quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, văn hóa - xã hội - môi 
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trường và hệ thống chính trị. Từ các chương trình phối hợp, năm 2018, hội viên hiến 
168.532m2 đất, góp công làm trên 760km đường giao thông nông thôn. Hội tín chấp với 
Ngân hàng Chính sách xã hội trên 865 tỷ đồng cho 29.500 hội viên vay. Đồng thời mở 
rộng mô hình vốn vay nội bộ trên 16 tỷ đồng không tính lãi hoặc lãi suất thấp. Các tổ chức 
hội phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ trồng trọt, chăn 
nuôi; động viên hội viên giúp nhau về giống, vốn, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật... tạo 
thêm việc làm cho trên 6.000 lao động. Do đó hội xóa được 1,5% hộ nghèo, tỷ lệ hộ có 
mức sống khá trở lên đạt gần 82%. Từ các mô hình kinh tế, hội duy trì và phát triển 1.169 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, trang trại và gia trại, qua bình xét có 232 hội viên 
được tặng danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. 

Đến tháng 11/2018, các cấp hội huy động được 3,59 tỷ đồng, để hỗ trợ xóa được 
93 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên. Thực hiện nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ hỗ 
trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hội phối hợp tuyên truyền, rà soát 9.793 hộ, 
giám sát thi công và hoàn thành bàn giao nhà ở cho 8.271 hộ (trong đó làm mới 2.991 nhà, 
sửa chữa 5.280 nhà). Nhân các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm, các cấp hội huy động đóng góp và 
trích quỹ hội tổ chức thăm hỏi, tặng 60 suất quà trị giá 25,5 triệu đồng cho các gia đình 
thương binh, liệt sỹ, hội viên có khó khăn. Đồng thời vận động hội viên cùng với địa 
phương góp công và góp vật liệu xây dựng tu sửa nhà cửa cho các đối tượng chính sách, 
hội viên nghèo; tham gia nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt 
sỹ... 

Qua phối hợp hoạt động, hội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy, uy tín 
của hội ngày càng nâng cao. Các cấp hội kết nạp 633 hội viên mới. Qua bình xét có 13/13 
tổ chức trên cơ sở và 275/279 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 3 tổ chức trên 
cơ sở và 42 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc). Hội có 21 tập thể và 43 cá nhân 
được khen thưởng. Ngoài ra Trung ương Hội tặng Bằng khen 7 tập thể và 7 cá nhân; 
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Tỉnh Hội khen thưởng 25 tập thể 
và 46 cá nhân có nhiều thành tích. 

 

19. Tuệ Linh. CHỒNG CHANH LEO: “CHÌA KHÓA” XÓA NGHÈO Ở MƯỜNG É / 
Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/3/2019.- Số 64.- Tr.14. 
 

Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh Sơn La, những 
năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Mường É (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã 
tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu 
quả sang trồng cây chanh leo. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của người dân được 
nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. 

ĐIỂM TỰA CHO NGƯỜI DÂN 

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Chinh - Bí thư Đảng ủy xã Mường É cho 
biết, cây chanh leo “bén duyên” với đất Mường É từ tháng 4/2017. Mặc dù được Nhà 
nước hỗ trợ giống nhưng do là cây trồng mới nên khi vận động bà con chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, một số hộ dân vẫn còn e ngại, không dám đưa vào thay thế cây trồng khác. 

“Tôi và đồng chí Quàng Văn Xiến - Chủ tịch UBND xã cùng 6 hộ dân tiên phong 
trồng thử với diện tích trồng 6,6ha. Sau 4 tháng trồng và chăm sóc theo sự hướng dẫn của 
cán bộ kỹ thuật, chanh leo cho bói lứa đầu tiên, quả sai, to và mẫu mã rất đẹp. Năm đó, 
chanh leo được thu mua với giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg với sản lượng trên 150 tấn 
quả” - ông Chinh thông tin thêm. 
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Ông Chinh cho hay, đầu năm 2018, Nhà nước không còn hỗ trợ giống nhưng nhiều 
hộ dân đã tự nguyện đến trụ sở xã đăng ký trồng chanh leo. Xã tiếp tục phối hợp với 
Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thuận Châu để đăng ký mua giống cho bà con. 
Đến tháng 5/2018, diện tích chanh leo trồng mới là hơn 7ha. Hết năm 2018, tổng diện tích 
chanh leo trồng mới tăng lên 35,21ha. Đầu năm 2019, tổng diện tích toàn xã 41,81ha, 
trong đó 13ha đã cho thu hoạch, sản lượng trung bình 30 tấn quả/ha. Hiện, giá bán chanh 
leo dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, có lúc lên tới 30.000 - 35.000 đồng/kg. 

Theo ông Chinh, chanh leo cho thu nhập ổn định, cao gấp 4 - 5 lần so với trồng 
ngô nên bà con thấy rất an lòng. Mường É có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với 
cây chanh leo. Trong thời gian tới, đảng ủy và chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, 
định hướng bà con chăm sóc số diện tích đã có và gia tăng diện tích trồng mới.  

HIỆU QUẢ GẤP 4 LẦN TRỒNG NGÔ 

Chúng tôi đến gia đình chị Lò Thị Ním ở bản Cang Kéo thăm mô hình trồng chanh 
leo khi gia đình chị đang đào hố, làm giàn cho chanh leo. 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Ním kể: “Năm 2018, không có vốn nên sau khi được 
xã tuyên truyền, vận động trồng cây chanh leo, gia đình chỉ trồng thử 120 gốc. Nhờ thực 
hiện đúng kỹ thuật chăm sóc hướng dẫn, chanh leo nhà tôi phát triển tốt, sai quả. Sau khi 
xuất bán, trừ chi phí thuốc thang, phân bón, gia đình tôi thu lãi 13 triệu đồng. So với trồng 
cây ngô, hiệu quả kinh tế chanh leo đem lại cao gấp 4 lần. Chanh leo đem lại giá trị kinh 
tế cao nên mấy ngày hôm nay vợ chồng tôi phải thuê người đến giúp gia đình đào thêm 
hố, làm giàn để trồng mới thêm 180 gốc nữa”. 

Chia sẻ thêm về hướng giúp người dân thoát nghèo trong thời gian tới, ông Quàng 
Văn Chinh cho biết, từ khi “bén duyên” với mảnh đất Mường É, đến nay những hộ nông 
dân trồng chanh leo đã phất lên thành hộ khấm khá. Một số hộ chỉ trồng từ 5.000 - 
6.000m2 đã cho thu nhập 200 - 300 triệu đồng. Đặc biệt, có hộ anh Quàng Văn Che ở bản 
Kiểng, trồng 3ha chanh leo, mỗi năm cho thu hơn 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, người 
dân thu lãi từ 50 - 60%.  

Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 7,5 triệu đồng/người/năm thì 
hết năm 2018, thu nhập đã tăng lên 15 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo 
đã giảm từ 59,92% năm 2017 xuống còn 49,5% năm 2018. Hiện, cây chanh leo được cấp 
ủy, chính quyền cơ sở nơi đây đánh giá là “chìa khóa” cho hướng xóa nghèo bền vững 
trên địa bàn Mường É” - Ông Quàng Văn Chinh - Bí thư Đảng ủy xã Mường É. 
 

20. Nhật Minh. TÀ XÙA MÙA SĂN MÂY / Nhật Minh // An ninh thế giới.- Ngày 
16/3/2019.- Số 1857.- Tr.4-5. 
 

Nằm ở trung tâm của vùng Tây Bắc, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 300km theo 
Quốc lộ 6, Sơn La là vùng đất còn hoang sơ, thuần khiết bởi núi rừng, thiên nhiên 
hùng vĩ và tấm lòng chân chất, hiếu khách của đồng bào dân tộc thiểu số. Mùa xuân 
về, hoa ban, hoa đào nở khắp núi rừng càng tô thêm vẻ đẹp cho quê hương giàu bản 
sắc văn hóa và truyền thống cách mạng. Với hàng trăm điểm đến hấp dẫn, Sơn La 
đang là vùng đất có sức thu hút với khách du lịch. Nhắc đến Sơn La, không thể 
không nhắc tới Tà Xùa, một xã thuộc huyện Bắc Yên, có diện tích 44,97km2, nằm ở 
độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, chủ yếu là đồng bào Mông sinh sống. 

“THIÊN ĐƯỜNG” HẠ GIỚI 

Từ thị trấn Bắc Yên đến Tà Xùa khoảng 15km, trải qua cung đường núi quanh co 
tuyệt đẹp. Tà Xùa dần hiện ra với những dãy núi hùng vĩ trập trùng ẩn hiện lơ lửng trong 
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biển mây cuồn cuộn giữa đất trời. Nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các 
nhiếp ảnh gia và các bạn trẻ đam mê khám phá. Dưới thung lũng là các thửa ruộng bậc 
thang uốn lượn mềm mại. Cũng như những nơi địa hình hiểm trở trên dải đất Tây Bắc, 
mây và gió mang đến một sức hấp dẫn khó lòng cưỡng nổi với những ai thích săn mây. 

Thời điểm thích hợp nhất để đắm chìm trong biển mây phiêu bồng là từ tháng 11 
đến tháng 3. Nếu như mây ở Bản Phùng (Hoàng Su Phì, Hà Giang) lãng đãng dịu dàng 
như tấm khăn voan huyền ảo của tự nhiên hờ hững khoác lên những triền núi cao thì mây 
ở đây ào ạt dâng lên như những cánh sóng giữa biển khơi. Cả thung lũng hiện ra khi là 
một biển mây trắng xốp bồng bềnh, yên ả, nên thơ, khi lại như những cơn thủy triều mây 
gối nhau không dứt. Có khi những con gió hú dài hoang dại, gào thét xô đuổi mây dạt vào 
nhau, chồng lên lớp lớp như sóng bạc đầu. 

Trên đỉnh Tà Xùa chỉ có gió và mây lồng lộng, vần vũ quanh năm, suốt ngàn đời 
trong thứ âm thanh hoang sơ, bí ẩn của tự nhiên. Ngụp lặn giữa cánh gió biển mây, vừa 
như chinh phục được đỉnh cao, vừa như bị rợn ngợp trước cái mênh mông vô cùng mà con 
người thấy mình trở nên nhỏ bé. Dù khi ánh bình minh ló rạng, những giọt sương vừa tan 
hay khi hoàng hôn, mặt trời dần khuất bóng thì ở đây, dường như thời gian ngừng trôi, 
từng khoảnh khắc trở nên lắng đọng và ta chợt nhận ra trước mắt là cả một thiên đường. 

Tà Xùa còn được biết đến với “sống lưng khủng long”, một cung đường hiểm trở 
vào bậc nhất, nơi thử thách lòng gan dạ, bản lĩnh và tay lái lụa của các phượt thủ muốn 
chinh phục đỉnh cao. Đây là con đường mòn nối 3 đỉnh núi chính của Tà Xùa, rộng chỉ 
khoảng 1m đầy đá sỏi, chênh vênh giữa hai bên là vực sâu hun hút gió. Đứng trên “sống 
lưng khủng long” mới thấy hết được cái kỳ vĩ mà nên thơ của khung cảnh mây ngàn. Nhìn 
từ trên cao, sống lưng khủng long cùng với những con đường mòn bên triền núi như 
những sợi dây mềm mại được ai thả xuống giữa lưng chừng trời. 

Đến Tà Xùa, ta không chỉ được thử sức với những cảm giác mạnh khi chinh phục 
núi non hùng vĩ mà còn được thả hồn trong một khung cảnh diễm lệ của thiên nhiên đầy 
sắc màu với những loài hoa rực rỡ. Hoa đào ở đây nở từ trước Tết Nguyên đán đến tháng 
3 âm lịch khiến không gian bừng lên ấm áp, xua đi cái lạnh giá, hoang vu. Khắp núi rừng, 
trên các con đường, bên những mái nhà trầm mặc, hoa đào thắp lên từng đốm lửa, bung 
nở những cánh hồng dịu ngọt, mỏng manh. Những thảm hoa cải nở vàng miên man trong 
cái se lạnh của đất trời. Từng mái nhà xinh xinh thấp thoáng bên triền núi, hòa vào giữa 
không gian mênh mông, kỳ vĩ của núi rừng như một nốt lặng bình yên. Những chiếc váy 
sặc sỡ được phơi trên sào hoặc các mỏm đá dập dờn như cánh bướm gọi mùa. Khung cảnh 
đẹp, trong trẻo như một bức tranh, vừa nên thơ vừa giản dị. 

Ngồi giữa thiên đường mây, thả hồn vào gió núi, nghe như đâu đây văng vẳng 
tiếng kèn lá chan chứa yêu thương của những cô gái, chàng trai Mông đang tha thiết gọi 
bạn tình: “Hỏi rừng chiều có tiếng khèn ai đó/ Khèn hát lên những lời mong chờ/ Đường 
đi về rừng đường đi xuống núi/ Trời chỉ có sao sớm sao chiều/ Núi chỉ có hai người/ Hai 
người yêu nhau” (Tô Hoài). 

MỘT CUỘC SỐNG GIẢN DỊ, HỒN NHIÊN 

Ở Tà Xùa chủ yếu là người Mông sinh sống. Họ có một cuộc sống chất phác, hồn 
nhiên như cây cỏ với nếp sống và những nét văn hóa độc đáo. Nằm ở độ cao từ 1.500 - 
2.000m so với mực nước biển, được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu lạnh về mùa đông và 
mát về mùa hè, nơi đây là một vùng đất lý tưởng cho cây chè phát triển, đặc biệt là chè 
Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đây là giống chè quý, mọc tự nhiên. Những thân 
chè mốc thếch, địa y, dương xỉ bám đầy tỏa bóng trùm phủ các sườn đồi núi với một màu 
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xanh mát. Vì chè cổ thụ Tà Xùa mọc ở nơi quanh năm mây phủ, độ ẩm cao và khí hậu 
trong lành, mát lạnh nên búp chè Tà Xùa phủ tuyết đậm và có vị đặc biệt hơn so với các 
vùng chè cổ khác... 

Để có được những chén chè vàng óng, ngọt thanh, những người hái chè phải đi từ 
rất sớm. Đường lên những gốc chè cổ thụ phải vượt những con dốc lởm chởm, một bên là 
vách núi cao, một bên là thung sâu hun hút giữa sương giăng mù mịt. Họ phải trèo lên các 
cành cây cao và tỉ mỉ hái từng búp chè một tôm hai lá xanh non, mập mạp, tách mình từ 
những cành cây xù xì, già nua. Công việc hái chè rất vất vả, từ sáng tới tối mỗi người chỉ 
hái được một gùi. 

Búp chè mới hái về được tãi ra rồi cho vào chiếc chảo gang lớn đặt trên bếp củi để 
sao. Nhất định phải là sao bằng tay, có như thế mới cảm nhận được độ nóng của lửa, độ 
mềm của búp chè non. Đợi đến khi cánh chè mềm tơi như sợi bún thì lại đổ ra nia và tiến 
hành vò chè. Khi cánh chè săn và bện lại với nhau thì lại tiếp tục sao. Cứ như thế cho đến 
khi cánh chè khô lại, day nhẹ thấy giòn và xốp. Sau khi chế biến, từng cánh chè rời nhau 
chứ không bện lại với nhau như chè Thái Nguyên. Búp chè trắng như sương tuyết bởi có 
những lông mao khá dày và mượt bao phủ bên ngoài, cánh chè khá dài và mảnh, có màu 
nâu trắng chứ không phải xanh đậm như các loại chè mạn khác. 

Vân vê chén chè Shan tuyết trong tay mà như cảm nhận được hơi lạnh của vùng 
cao, lại có lúc như trải nghiệm cái cảm giác ngồi bên bếp lửa chứng kiến những bàn tay 
nhanh nhẹn thoăn thoắt đảo chè. Chè cổ thụ không chỉ có hương thơm nguyên thủy của 
cây cỏ, gió núi mây ngàn, sương giăng tuyết phủ, vị ngọt ngào, thanh mát mà còn có thêm 
hương vị đặc biệt: Hương khói bếp - kết quả của việc chế biến thủ công truyền thống. Nó 
chẳng những là nét đặc trưng của chè cổ thụ mà còn gợi nhắc sự gần gũi, thân thuộc, đậm 
đà cái vị, cái tình của quê hương. 

Cây chè Shan tuyết ở nơi đây đã có một sức sống mãnh liệt tự bao đời. Ngay cả 
những đứa trẻ cũng lớn lên cùng ký ức tuổi thơ nơi gốc chè mốc mác, để từ đó, ta thấy 
một sự gắn bó máu thịt giữa con người và những cây chè cổ thụ chốn rẻo cao. 

Người Mông không chỉ coi chè Shan tuyết đơn thuần là một loại thức uống mà đó 
còn là bài thuốc quý, giúp họ xua tan mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả. Chị Giàng 
Thị Sồng, một người dân xã Tà Xùa chia sẻ: “Từ thời cha ông mình đã thấy cây chè lớn 
lên ở đây rồi. Bà con dân bản trước kia chưa biết giá trị của cây chè thì chỉ hái về để uống 
nước thôi. Bây giờ thì cây chè rất có giá trị nên bà con dân bản đã chia ra từng nhóm hộ 
để bảo vệ và thu hái. Nhờ có cây chè này, bà con có thêm thu nhập để mua quần áo, sách 
vở cho con cái đi học. Cuộc sống cũng bớt khó khăn hơn”. Hằng ngày, chị hái những lá 
chè thơm đem về hãm cùng nước lấy từ khe suối Tà Xùa, hay sao khô rồi mang xuống 
chân núi bán lại cho người khác. Sống giữa thiên nhiên, dựa vào thiên nhiên, những người 
dân nơi đây đã biết khai thác thiên nhiên để làm giàu thêm cuộc sống của chính mình. 

Không chỉ gìn giữ những cây chè cổ thụ như là một vốn quý của cha ông, ở Tà 
Xùa, những người Mông vẫn giữ được nghề thêu hoa văn thổ cẩm truyền thống. Dưới 
những mái nhà đơn sơ nép mình bên triền núi, những người phụ nữ vẫn ngày ngày cần 
mẫn bên từng mảnh vải, từng cuộn chỉ rực rỡ để tạo nên những bộ trang phục mang bản 
sắc dân tộc mình. Những thiếu nữ say mê với từng đường kim mũi chỉ, bằng tình yêu và 
đôi bàn tay khéo léo, mong một ngày diện bộ váy sặc sỡ để đi hội mùa xuân: “Váy hoa 
xòe trên đá/ Như bướm gọi nắng vàng/ Con gái Mông má đỏ/ Phơi váy chờ xuân sang” 
(Hoàng Anh Tuấn). 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2019 23

Ngoài ra, người Mông ở Tà Xùa còn lưu giữ và phát triển nghề rèn từ xa xưa. Bên 
ánh lửa bập bùng, tiếng búa đe rộn ràng làm cho cuộc sống của người dân nơi đây thêm 
phần no ấm. 

ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI 

Sống giữa gió núi, mây ngàn, những đứa trẻ ở đây lớn lên hồn nhiên và ngây thơ 
như cỏ. Nằm ngay trên đỉnh Tà Xùa là điểm trường mầm non xã Tà Xùa, một ngôi trường 
khang trang, nơi có gần 100 em nhỏ đang theo học. Các em ở đây đều tự đến trường rồi tự 
về nhà, còn em nào nhỏ quá thì anh chị học ở trường bên sẽ đưa đón các em. Những cô 
giáo ở vùng cao không chỉ gian nan mang cái chữ đến với bản làng mà còn trồng trọt tăng 
gia cho các em nhỏ có bữa cơm thêm đầm ấm. Xung quanh các lớp học là một màu xanh 
mát của rau quả và sắc vàng nhuộm nắng của hoa cải đơm bông. Những khuôn mặt vui 
tươi với những nụ cười rạng rỡ làm bừng lên sức sống cho một vùng sơn cước lạnh giá. 
Tại đây, các em được yêu thương, được vui chơi, được học hành, được gieo những ước 
mơ để ươm mầm cho một tương lai tươi sáng. 

Như thế, đến với Tà Xùa, ta không chỉ được hòa mình vào núi non hùng vĩ của một 
thiên đường mây huyền ảo hay một mê cung băng giá lấp lánh giữa mùa đông, một bức 
tranh thiên nhiên rực rỡ lúc xuân về mà còn được sống trọn vẹn những khoảnh khắc bình 
yên giữa cuộc sống giản dị của người dân Mông. Khi những triền núi được bao phủ bởi 
màu hồng ấm áp của những cánh hoa đào, những chiếc váy sặc sỡ được mang ra phơi, 
tiếng sáo gọi bạn tình bên đầu núi thiết tha bổi hổi thì mùa xuân đã tới, mùa của những lễ 
hội, của tình yêu, với những đêm tình mùa xuân, với tiếng kèn lá réo rắt, với tiếng hát 
nồng nàn của trai gái tìm nhau: “Anh ném pao, em không bắt/ Em không yêu, quả pao rơi 
rồi...”. 
 

21. Tuệ Linh. “VƯỜN ĐẶC SẢN” CỦA CHỊ MIẾN / Tuệ Linh // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 16/3/2019.- Số 65.- Tr.9. 
 

Nơi vùng quê heo hút ở bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 
La, chị Lò Thị Miến bắt đầu từ nuôi những loài con đặc sản như gà mía, vịt bầu cổ 
xanh, lợn đen… kết hợp trồng nhãn. Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng - VAC của 
chị Miến mỗi năm cho thu nhập cả trăm triệu đồng. 

KHỞI NGHIỆP VỚI GÀ MÍA LAI 

Được sự giới thiệu của anh Lò Văn Liêng - khuyến nông viên xã Chiềng Sơ, chúng 
tôi tìm đến trang trại VAC của chị Miến ở bản Mâm. Đang cho đàn gà mía và đàn lợn ăn, 
nhìn thấy chúng tôi đi cùng anh Liêng đến trang trại, chị Miến chùi vội đôi bàn tay nứt nẻ, 
thô ráp đang còn dính thức ăn rồi nói xởi lởi: “Cán bộ đến thăm con gà, con lợn à?”. 

Chuyện trò với chúng tôi, chị Miến chia sẻ: “Trước kia, trên mảnh đất này gia đình 
tôi trồng cây sắn, cây ngô nên chỉ đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình. Có lần tôi và dân 
bản được cán bộ hội nông dân và khuyến nông tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. 
Thấy đất của nhà rộng, trồng ngô, sắn thì mất nhiều sức mà hiệu quả kinh tế lại thấp nên 
tôi đánh liều sang trồng nhãn và chăn nuôi lợn, gà mía lai. 

Tìm hiểu qua Trạm Khuyến nông huyện Sông Mã, thấy giống gà mía lai có sức đề 
kháng cao, nhanh lớn, chất lượng thịt thơm ngon, mỡ dưới da ít, được nhiều khách hàng 
ưa chuộng. Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, chị Miến quyết định dồn sức vào nuôi gà 
này. 

Để có được giống gà đảm bảo chất lượng, chị Miến tìm đến chị Lò Thị Lả - cán bộ 
khuyến nông huyện Sông Mã mua hơn 200 con giống về nuôi. Nhờ được chăm sóc đúng 
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kỹ thuật, sau 5 tháng nuôi, chị Miến đã xuất bán lứa gà đầu tiên và thu gần 40 triệu đồng. 
Tiếp đà thắng lợi, chị Miến mua thêm 300 con về nuôi.  

“Tôi có quen mối làm ăn trên huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nên khi nào 
đàn gà đạt trọng lượng từ 2kg trở lên, chỉ cần gọi điện là khách hàng đến tận vườn thu 
mua. Với giá bán trung bình từ “70.000 - 100.000 đồng/kg, năm 2018 tôi xuất bán được 6 
tạ, thu trên 40 triệu đồng” - chị Miến bảo. 

Để gà sinh trưởng và phát triển tốt, ngoài cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, chị 
Miến còn thực hiện tốt quy định thú y về phòng bệnh. 

VỊT CỔ XANH, LỢN THỊT, CÁ VÀ… 

Ngoài nuôi gà, chị Miến còn trồng 1ha nhãn ghép, nuôi 50 con vịt cổ xanh, 20 con 
lợn thịt và 70m2 ao nuôi cá. Mỗi năm, từ các nguồn thu này chị Miến dễ dàng có 150 triệu 
đồng. Sau khi trừ chi phí, chị Miến bỏ túi 100 triệu đồng. 

Để giảm chi phí thức ăn cho đàn vật nuôi, chị Miến tận dụng tối đa các nguồn thức 
ăn tự nhiên có sẵn trong gia đình như ngô, sắn, cây chuối. 

Theo lời chị Miến, làm trang trại theo mô hình VAC này khá vất vả, đòi hỏi người 
chăn nuôi phải cần cù, chịu khó. “Làm VAC có vất vả nhưng cũng đem lại nguồn lợi tuyệt 
vời như: Gà thả trong vườn nhãn sẽ diệt được một số côn trùng có hại và cung cấp được 
phân cho cây; chất thải của vịt, lợn làm thức ăn cho cá; mùa nóng dùng nước trong ao để 
tưới cây” - chị Miến tiết lộ. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, anh Lò Văn Liêng - khuyến 
nông viên xã Chiềng Sơ cho biết: “Đến nay, diện tích trang trại theo mô hình VAC của chị 
Miến rộng khoảng 1,5ha. Bước đầu, việc phát triển kinh tế gia đình theo mô hình này đã 
đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Miến còn sẵn sàng chia 
sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ gia đình quanh vùng.” 
 

22. D. T. TIN VẮN / D. T // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 16/3/2019.- Số 75.- Tr.8. 
 

Lễ hội Hết Chá diễn ra trong hai ngày (22 - 23/3) tại bản Áng (Đông Sang, Mộc 
Châu, Sơn La). Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 
hấp dẫn sẽ được tổ chức như: Thi trưng bày ẩm thực dân tộc; tổ chức các môn thể thao 
dân tộc (tung còn, tó má lẹ, đi cầu kiều); Hội thi múa xòe; Hội thi thôn nữ duyên dáng; 
Giao lưu văn nghệ; Trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng thổ cẩm, hàng nông sản, sản 
phẩm thương hiệu của xã Đông Sang. Lễ hội Hết Chá mang ý nghĩa tạ ơn các thầy Mo - 
người mà bà con bản, làng vẫn thường nhờ cậy mỗi khi đau ốm. Đây cũng là dịp để người 
Thái tạ ơn đất trời, tạ ơn đấng sinh thành, đồng thời cầu cho vạn vật hòa hợp, sinh sôi nảy 
nở, cuộc sống yên vui, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bội thu, nhà nhà ấm no, 
hạnh phúc. 
 

23. Quốc Tuấn. CHỦ TỊCH XÃ MANG GIỐNG LÚA MỚI GIÚP DÂN ĐỔI ĐỜI / 
Quốc Tuấn // Trang trại Việt.- Tháng 3/2019.- Số 93.- Tr.56-57. 
 

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 
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nông nghiệp “ngấm” vào người lúc nào không biết, để rồi sau đó trở thành đam mê thực 
sự và cứ vậy được “thắp sáng” đến giờ. 

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 bảo: 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. Thế là 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 
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, bởi tôi luôn tâm niệm mình là đảng viên mà không giúp được nông dân thì 
không xứng đáng. 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. 

 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 trong xã trồng thay thế giống cũ”. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 06 năm 2019 26 

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. Hơn 23 năm qua, tôi rất trăn trở vì chưa thể khai thác hết tiềm năng sẵn có, là nơi 
phù hợp để gây dựng thương hiệu nếp tan, sơn tra hay vùng đất lý tưởng để trồng nông 
sản sạch. 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 thuật. 

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 (một năm 4 vụ, giá bán là 5.000 
đồng/kg) hay những cánh đồng cải bắp, cải thảo, súp lơ xanh, cà rốt, cà chua… 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”. 

Tiên phong mang giống lúa mới về Ngọc Chiến, tiên phong mở rộng liên kết nội 
dung hướng đến làm ăn lớn, vị chủ tịch UBND “chân đất” còn muốn biến nơi đây thành 
một địa chỉ du lịch sinh thái xanh. Chắc chắn, với tâm huyết của mình, tham vọng đó sẽ 
sớm thành hiện thực. 
 

24. Quốc Định. BẢO HIỂM XÃ HỘI SƠN LA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÌ LỢI 
ÍCH NGƯỜI DÂN / Quốc Định // Trang trại Việt.- Tháng 3/2019.- Số 93.- Tr.64-65. 
 

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La đã tích cực đẩy mạnh công tác 
cải cách thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, chất 
lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tham gia bảo hiểm. 

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La luôn bám sát chương trình, kế hoạch 
công tác và điều hành của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính 
quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh. 
Từ đó triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 
được giao. Nổi bật là trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 
số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; 
đồng thời, ban hành quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức, người lao 
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động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao nhận thức, tinh thần, trách 
nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. 

Với mục tiêu cải cách để nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng của người 
dân và doanh nghiệp, qua đó từng bước mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, tiến 

tới bảo hiểm xã hội toàn dân, để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống 
an sinh xã hội. Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La luôn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử 

lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh; đảm bảo việc thực hiện các quy định hành chính được công khai, 
minh bạch, đúng trình tự, thủ tục. Thường xuyên cập nhật văn bản về thực hiện chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Niêm 
yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành 
chính công, trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thuộc 

phạm vi quản lý. Duy trì bộ phận “một cửa” để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Bố trí viên chức tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải quyết các thủ tục tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và các huyện. 
Với việc triển khai tích cực công tác cải cách thủ tục hành chính, đến nay ngành Bảo hiểm 
Xã hội Sơn La đã giảm từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục, thời gian tham gia bảo hiểm xã 

hội của các đơn vị đã giảm từ 335 giờ/năm xuống còn 45 giờ/năm, giảm gần 75%. 
Xác định yếu tố quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành 

chính là việc ứng dụng và đẩy mạnh quá trình tin học hóa các hoạt động chuyên môn. 

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La đã chú trọng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật 
chất, thiết bị công nghệ thông tin và áp dụng các phần mềm chuyên ngành. Nâng cao chất 

lượng công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục qua dịch vụ bưu chính, thực hiện tốt 
giao dịch điện tử trong các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. 

Triển khai thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 231 cơ sở khám chữa bệnh. Hỗ trợ tháo gỡ 
vướng mắc về hệ thống phần mềm nghiệp vụ như: TST, TCS, TKT, HGD, giám định bảo 

hiểm y tế, giao dịch điện tử; nâng cấp trang thông tin điện tử cung cấp văn bản tài liệu 
thuận lợi cho việc tra cứu; hỗ trợ bảo hiểm xã hội các huyện và thành phố việc rà soát dữ 
liệu thẻ để cấp đổi mã số; phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh, các trạm y tế về phần 

mềm hệ thống và đường truyền trong việc liên thông dữ liệu khám chữa bệnh… Đến nay 
có 218/231 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được triển khai lắp đặt đường truyền 

và máy vi tính, 15 cơ sở khám chữa bệnh chưa có hạ tầng mạng để triển khai. 231 cơ sở 

khám chữa bệnh thực hiện gửi dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng hệ thống thông tin giám 
định bảo hiểm y tế. 

Riêng trong năm 2018, ngành Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 585.262 
hồ sơ (trong đó qua dịch vụ bưu chính  42.315 hồ sơ, tại bộ phận một cửa  245.787 hồ sơ, 
qua giao dịch điện tử  297.160 hồ sơ). Đã giải quyết 579.388 hồ sơ đúng thời gian quy 

định. Tư vấn chế độ chính sách đối với tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công 
và cơ quan bảo hiểm xã hội 49.492 lượt. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng phục 

vụ đem lại sự thuận tiện cho doanh nghiệp, người lao động và nhân dân của tỉnh trong 
việc tham gia bảo hiểm. 
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25. Tuệ Linh. 400 HỘ DÂN VÙNG CAO SƠN LA ĐƯỢC DÙNG NƯỚC SẠCH / 
Tuệ Linh // Trang trại Việt.- Tháng 3/2019.- Số 93.- Tr.60. 
 

Nằm trong Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 
dựa trên kết quả”, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn 
La vừa hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt liên 
bản cho 485 hộ gia đình ở xã Chiềng La, huyện Thuận Châu. 

Với mục đích cải thiện đời sống cho người dân, bảo vệ môi trường, giảm tình trạng 
sử dụng nước kém chất lượng, nước chưa xử lý, không đủ nước sử dụng và giảm nguy cơ 
bệnh tật do nước kém chất lượng gây ra, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân vùng 
cao, giảm các chi phí khám chữa bệnh liên quan đến nước, ngày 17/11/2017, Trung tâm 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La đã khởi công xây dựng công 
trình cấp nước sinh hoạt liên bản ở xã vùng 3 Chiềng La. 

Sau hơn 1 năm xây dựng, ngày 23/2/2019, công trình đã được nghiệm thu và đưa 
vào sử dụng và cấp nước sạch cho 485 hộ gia đình tại 7 bản (Long Cạo, Nưa, Lả Lốm, 
Hướn Kho, Pú Naư, Tảư, Nong Lan) và 11 điểm phúc lợi công cộng tại khu trung tâm xã 
Chiềng La (tổng số là 496 điểm đấu nối mới). 

Công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Chiềng La có tổng mức đầu tư 
7.164,229 triệu đồng. Quy mô công trình gồm: Đầu mối lấy nước; trạm bơm cấp I; tuyến 
đường ống (ống đẩy trạm bơm cấp I; ống đẩy trạm bơm cấp II, bơm trực tiếp đến các hộ 
gia đình và lên bể điều hòa V=60m3); hố van các loại; bể điều hòa dung tích V=60m3, cao 
trình bể: 528.6m; trạm xử lý (cụm thiết bị xử lý nước Contact - công suất 270m3/ngày; bể 
chứa nước sạch với dung tích V=70m3). 

Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Bảo - Chủ tịch UBND xã Chiềng La, cho 
biết: Sau khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng đã cung cấp nước sạch cho 485 hộ tại 7 
bản trên địa bàn xã, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch ở Chiềng 
La lên 95%. Từ đó, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, tiêu chí môi trường trong thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

“Trước đây, bà con chúng tôi sinh hoạt chủ yếu bằng mạch nước ngầm bị nhiễm đá 
vôi nên không an tâm về sức khỏe. Giờ được Đảng và Nhà nước đầu tư công trình nước 
sạch trực tiếp đến từng hộ gia đình rồi, cuộc sống của bà con đỡ vất vả hơn, chúng tôi 
cũng không còn lo lắng về sức khỏe nữa chỉ cần tập trung lao động sản xuất để phát triển 
kinh tế thôi” - chị Quàng Thị Nhất, dân bản Hướn Kho vui mừng. Ông Quàng Văn Sương 
phấn khởi bảo: “Bao đời nay bà con ở bản đây vẫn dùng mạch nước ngầm và nước suối. 
Nhưng mấy năm gần đây, người dân dùng thuốc trừ sâu, trừ cỏ để làm nương, làm rẫy 
ngấm vào đất, vào nước nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của các cháu nhỏ trong nhà. Giờ 
đây, công trình nước sạch được xây dựng đến tận nhà, muốn sử dụng lúc nào chỉ cần vặn 
vòi cái là có dòng nước mát lạnh, trong suốt nên việc ăn ở, sinh hoạt thuận lợi lắm”. 
 

26. Quỳnh Ngọc. TÌNH QUÂN DÂN NƠI BIÊN GIỚI LÓNG SẬP / Quỳnh Ngọc // 
Trang trại Việt.- Tháng 3/2019.- Số 93.- Tr.66-67. 
 

4 giờ sáng, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu, Sơn 
La) dậy để chuẩn bị bữa cơm sáng, vẫn là những công việc thường ngày, người vo 
gạo, người rửa rau, tráng trứng hay bổ những quả su su xanh mướt... Cũng như 
những ngày trước đó, ngoài khẩu phần cơm của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, sẽ có 
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gần 50 suất cơm dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học 
ở xã. 

Đã gần 7 năm rồi, ngày nào cũng vậy, trước giờ vào lớp khoảng 1 giờ đồng hồ 
cũng là lúc các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập lại thay nhau mang 
cơm lên cho các em học sinh mầm non và tiểu học ở bản nghèo Buốc Pát cách đó 4km. 

Gần 20 phút đi bằng xe máy trên con đường đất ngoằn ngoèo khó đi dẫn lên bản, 
càng đi càng lên cao, chúng tôi đã có mặt tại bản Buốc Pát. Theo hướng chỉ của Trung tá 
Tòng Văn Sáng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, nhìn thấy ẩn 
trong làn sương sớm phía trước chừng 1km là lớp học mầm non xây cấp 4 với lá cờ đỏ sao 
vàng phấp phới trong gió nằm trên một quả đồi bát úp. 

Đón chúng tôi là cô giáo Vì Thị Dương, giáo viên mầm non cắm bản Buốc Pát. Cô 
giáo Dương là người xã Mường Tè (huyện Vân Hồ), cách điểm lẻ Buốc Pát hơn 100km. 
Vẫn là những công việc thường ngày cô giáo Dương cùng những chiến sỹ biên phòng 
nhanh chóng chia đều những khẩu phần cơm cho 6 học sinh mầm non. 

Cô giáo Vì Thị Dương vừa chia cơm vừa nói: Nhiều năm rồi, nhờ có sự hỗ trợ về 
bữa cơm sáng cho các em nhỏ trong bản mà việc huy động các em đến lớp của chúng tôi 
bớt đi được nhiều khó khăn. Trước đây, để học sinh đến lớp đầy đủ như này là điều rất 
khó. Có năm học, cả bản có hơn 30 học sinh trong độ tuổi đến lớp thì thiếu tới 80%. Chỉ 
đến khi, cán bộ, chiến sỹ biên phòng hỗ trợ cho các em bữa cơm sáng, dựng lớp học và 
giúp đồng bào cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất thì việc học của trẻ em trong bản 
mới được đảm bảo hơn. 

Buốc Pát là một bản nghèo nhất của xã Lóng Sập. Trước đây, lớp học chỉ là tranh 
tre, vách nứa, ngồi trong lớp học có thể nhìn thấy mặt trời. Đồ vật lành lặn nhất của lớp 
học chỉ là hơn chục bộ bàn ghế học sinh và mấy chiếc bảng gỗ do cán bộ, chiến sỹ biên 
phòng tặng. Việc các em không đi học là do gia đình quá nghèo, những người gọi là trụ 
cột trong gia đình đều liên quan tới ma túy và đang phải đi cải tạo. Như hiện tại, cả bản có 
14 hộ thì có tới 9 hộ liên quan tới ma túy, trong đó có những hộ cả ông bà, bố đang phải đi 
cải tạo do liên quan tới ma túy hoặc có hộ một mình bà nội phải nuôi các cháu... Do vậy, 
nếu không có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, sự phối hợp cùng nhà trường 
truyên truyền vận động thì khó có thể đưa các em đến lớp học được như hôm nay. 

Cô giáo Phạm Thị Huệ, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã 
Lóng Sập, khẳng định: Việc phối hợp, giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Lóng Sập không chỉ dừng ở việc hỗ trợ bữa ăn sáng cho các em học sinh mà còn 
phối hợp tốt với các thầy cô giáo trong việc tu sửa cơ sở vật chất, giúp cho các em học 
sinh bán trú và các điểm lẻ đặc biệt khó khăn có được chỗ ăn, ở, đảm bảo để các em có thể 
là xa gia đình và thực hiện tốt công tác học tại nhà trường. 

Đúng như những gì mà các giáo viên nơi đây chia sẻ, cách đây khoảng 8 năm thôi, 
khi mà “cơn bão” ma túy đang làm khổ đời sống người trong bản thì cũng là quãng thời 
gian trẻ em trong bản không được đi học, không được quan tâm chăm sóc. Cấp ủy, chính 
quyền và các nhà trường đã nỗ lực vào cuộc nhưng vẫn không hiệu quả. Thế rồi, cùng 
những ý tưởng sáng tạo, cách làm thiết thực khi vận dụng, triển khai hiệu quả Chỉ thị 03 
và nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã 
đưa được các em đến với lớp học.  

Anh Tòng Văn Sáng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, cho biết: 
Kể từ khi có cuộc vận động học và làm theo lời Bác, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã vận dụng 
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và lựa chọn được nhiều việc làm ý nghĩa, như: Hỗ trợ áo ấm, chăn ấm, làm nhà cho đồng 
bào, học sinh khó khăn, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi cho các bản nghèo, khám, chữa bệnh 
miễn phí cho nhân dân 2 bên biên giới... Từ năm 2012 đến nay, tiếp tục thực hiện cuộc 
vận động học và làm theo lời Bác, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã họp bàn và đưa ra 
trước tập thể đơn vị để nuôi các cháu ở điểm trường Buốc Pát bữa ăn sáng, nhằm giúp các 
em có điều kiện đến trường. Đã 6 năm rồi, đơn vị đã huy động cán bộ chiến sỹ hàng tháng 
trích một phần từ tiền lương phụ cấp của mình để chung tay với bà con nhân dân ở tại bản. 
Đến nay, ngoài việc đang đỡ đầu 2 học sinh là con em 2 bên biên giới học hết lớp 12, đơn 
vị đã nhân rộng mô hình hỗ trợ bữa ăn cho 34 học sinh thuộc 4 bản khó khăn trong xã 
đang theo học tại khu trung tâm. 

Trên đường trở về, tôi chợt nghĩ: Nếu không có việc làm đầy ý nghĩa của những 
người lính Cụ Hồ giữa thời bình nơi vùng cao biên giới này, thì bao trẻ em ở bản Buốc Pát 
sẽ đi về đâu. 
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