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01. Hồng Liên. CẢM ĐỘNG CẬU BÉ 13 TUỔI ĐI XE ĐẠP HƠN 100KM TỚI 
BỆNH VIỆN THĂM EM TRAI TRỌNG BỆNH / Hồng Liên // Người tiêu dùng.- 
Ngày 25/3 - 29/3/2019.- Số 525-526.- Tr.29. 
 

Em Vì Quyết Chiến (13 tuổi, dân tộc Thái, sống tại Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn 
La) đi xe đạp với chặng đường hơn 100km tới Hà Nội thăm em trai đang điều trị tại 
Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Chia sẻ với phóng viên báo Người tiêu dùng, anh Vì Văn Nam (bố bé Vì Quyết 
Chiến) vẫn chưa hết bàng hoàng khi cậu con trai đạp xe đạp xuống Hà Nội thăm em út. 

Anh Nam cho biết: “Chiến đi học về, nghe ông nội kể chuyện em út đang phải 
xuống bệnh viện tại Hà Nội để chữa trị bệnh. Chiến lo lắng và thương em nên lẳng lặng 
đạp chiếc xe đạp hàng ngày đi học về để xuống viện Nhi ở Hà Nội thăm em. Đây là việc 
rất liều lĩnh của Chiến, vì con tôi chưa bao giờ đi ra khỏi tỉnh cả nhưng giờ nhìn con an 
toàn là tôi vui rồi”. 

Lần đầu tiên đi ra khỏi quê hương, chưa một lần biết Hà Nội như thế nào, mọi thứ 
đang rất xa lạ nên cậu bé 13 tuổi cứ nhằm đường lớn rồi đi. 

Chiến đi được quãng đường 100km, tới tỉnh Hòa Bình, vì quá mệt, đói lả người, 
khát nước, em bị ngất ở vệ đường. May mắn cho Chiến, một chiếc xe khách đi ngang qua, 
tài xế phát hiện thấy cậu bé đã dừng lại giúp đỡ. Lúc này, chân Chiến đã sưng vù, đôi dép 
rách bươm. Người tài xế tốt bụng mua đồ ăn, nước uống cho Chiến và đưa em lên xe về 
Hà Nội. 

Anh Trần Đức Hạnh (chủ nhà xe Trần Hạnh chạy tuyến Sơn La - Hà Nội và ngược 
lại) tâm sự với phóng viên: “Lúc đó, trời chập tối, chúng tôi thấy em ở bên vệ đường, hỏi 
han em thì lúc đầu em giấu, cứ im lặng không nói vì cứ tưởng em bỏ nhà đi, sau đó em 
móc trong túi ra mẩu giấy có ghi địa chỉ số điện thoại của gia đình. 

Em bảo đi xe đạp xuống bệnh viện ở Hà Nội thăm em trai. Chúng tôi gọi theo số 
điện thoại ở mẫu giấy kia của em thì biết được thông tin chính xác khi bố của em nghe 
máy. Kết nối được với bố của em thì tôi dẫn em lên xe, mua đồ ăn cho em rồi xe tới bến 
Mỹ Đình thì bố của em từ Bệnh viện Nhi ra đón”. 

Được biết, xe khách Bắc Sơn nói chung và chủ nhà xe Trần Hạnh (26B 00005) nói 
riêng chuyên chạy tuyến Sơn La - Hà Nội thường xuyên vận chuyển miễn phí hàng hóa từ 
thiện, hàng hóa cứu trợ và giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

Chiến từ lúc sinh ra đã không được như bạn bè bình thường, thể trạng em rất yếu, 
học lớp 7 thì Chiến chỉ được hơn 20kg. Sức khỏe em không được tốt nên khi nghe tin con 
trai đạp xe xuống Hà Nội thì anh Nam càng lo lắng hơn. Vì gần hai tuần trước đó, Chiến 
có bảo với bố muốn mua chiếc xe đạp mới để đi học nhưng bố bảo vì nhà nghèo đang phải 
lo tiền cho em nằm viện nên Chiến không đòi mua xe nữa. 

Và cách đây mấy hôm, anh Nam gọi điện về nói với người nhà thông báo là con út 
nhà anh nằm viện nhưng tiến triển chậm, để mọi người chuẩn bị tinh thần cho tình huống 
xấu nhất. Có lẽ vì thế mà Chiến nghe được tin nên càng thôi thúc em quyết tâm xuống Hà 
Nội thăm em trai bằng xe đạp. 

Anh Nam cho biết khi nhận được điện thoại của người tài xế hỏi “Anh có phải bố 
của cháu Chiến, người nhỏ nhỏ, 13 tuổi không?”. Anh Nam hoảng hốt tưởng con xảy ra 
chuyện gì vội vàng “vâng vâng”. Sau đó nhà xe nói cháu Chiến đạp xe từ Sơn La xuống 
Hà Nội thăm em, chúng tôi gặp Chiến ở Hòa Bình và cho em lên xe, hẹn anh ra bến xe 
đón con. Vợ chồng anh Nam bủn rủn chân tay khi nghe cuộc gọi đó và vui mừng khi được 
gặp lại con an toàn. 
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Được biết, gia đình Chiến có ba anh em, Chiến là con trai đầu, sau còn có cô em 
gái đang học lớp 1 và em út đang điều trị tại bệnh viện. Những ngày rảnh rỗi, ngoài giờ 
học, Chiến thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà và chăn bò ngoài đồng. 

Khi Chiến có mặt ở Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm em trai, các bác sỹ tại đây 
đều ngạc nhiên và xúc động khi nghe hành trình cậu bé đạp xe đạp từ Sơn La xuống Hà 
Nội vì lo cho em. 

Trao đổi với phóng viên báo Người tiêu dùng, một bác sỹ ở Khoa Gan mật (Bệnh 
viện Nhi Trung ương) cho biết, bé Vì Văn Lực (2 tháng tuổi) là em trai Chiến mắc bệnh 
rất nặng đang điều trị tại phòng 701. Bé bị viêm gan do rối loạn chuyển hóa, viêm phổi, 
vàng da ứ mật, trên nền trẻ sinh non, suy dinh dưỡng nhẹ cân. 

Cậu bé 13 tuổi được mọi người gọi bằng biệt danh “phượt thủ nhỏ tuổi’’ đã lan tỏa 
tình thương tốt đẹp, tình cảm gia đình thiêng liêng và xúc động. Dù có khó khăn nhưng 
nghĩa tình anh em gắn kết các thành viên gia đình luôn là động lực để mọi người vượt qua 
tất cả. 

Nhận định về sự việc này, ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo 
vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã cho biết: “Tình 
yêu thương của cậu bé dành cho em trai là rất tuyệt vời, tuy nhiên hành động tự ý đạp xe 
đạp từ Sơn La về Hà Nội lại bộc lộ việc thiếu sự giáo dục về tính kỷ luật cũng như kỹ 
năng sống từ gia đình”. 

Em Chiến ở lại thăm em trai một ngày và sau đó được bố đưa trở về Sơn La. Các 
bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhi Trung ương cùng quyên góp lộ phí đi đường, mua 
tặng dép mới, hỗ trợ Chiến trở về tiếp tục đi học. Ngay sau đó, có nhiều nhà hảo tâm đã 
biết được hoàn cảnh khó khăn của em Chiến nên đã mua xe đạp tặng em, vận động quyên 
góp cả vật chất, tinh thần để giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn. 
 

02. Bích Nguyên. ẢO ẢNH VƯƠNG QUỐC MÔNG / Bích Nguyên // Biên phòng.- 
Ngày 27/3/2019.- Số 25.- Tr.10. 
 

Có những người Mông, chỉ sau một vài lời kích động, dụ dỗ của những đối 
tượng xấu bên kia biên giới đã rời bỏ quê hương tham gia thành lập “Nhà nước 
Mông”. Sau khi vượt biên trái phép sang bên kia biên giới, không chỉ phải sống chui 
lủi, khốn khổ trong rừng, mà còn bị bọn cầm đầu đe dọa nếu không nghe lời chúng 
hoặc bỏ trốn sẽ bị bắn chết, họ mới “tỉnh mộng” và hối không kịp về con đường đã 
chọn. 

SẢY CHÂN LỠ BƯỚC 

Câu chuyện về Sùng A Dia, sinh năm 1983, trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, 
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và Lý A Dờ, sinh năm 1991, trú bản Sín Chải, xã Pa Vậy Sử, 
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là ví dụ điển hình cho sự sa chân lỡ bước đi theo ảo ảnh 
Vương quốc Mông. 

Chuyện bắt đầu vào một ngày cuối năm 2014, Dia gặp Vàng A Lầu ở bản Chà, xã 
Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và được rủ tham gia tổ chức thành lập “Nhà  nước 
Mông” ở Lào. Lầu vẽ ra viễn cảnh: “Sang bên Lào có nhiều đất tha hồ làm nương. Sau khi 
thành lập “Nhà nước Mông” rồi, có đất rồi thì tao sẽ cho mày về Việt Nam đón vợ con 
sang”. Chỉ với lời hứa đó, Dia đồng ý vượt biên trái phép sang Lào tham gia thành lập nhà 
nước ly khai, tự trị dưới sự chỉ dẫn của Lầu. Cùng đi với Dia còn có 5 người dân tộc 
Mông khác ở Sơn La 
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Cũng trong dịp tết năm 2014, Lý A Dờ và anh trai Lý A Trừ được Kênh Thờ (Lý A 
Dế) gọi điện rủ đi tham gia “Nhà nước Mông” ở bên Lào và hướng dẫn cụ thể đường đi 
nước bước. Qua điều tra của bộ đội biên phòng được biết, Dế cầm đầu nhóm ở Mường 
Chà, tỉnh Điện Biên tích cực tuyên truyền lừa bịp thành lập “Nhà nước Mông”. Thời điểm 
đó, Dế đang lẩn trốn ở Trung Quốc đã kết nối Dờ với Mùa A Kỷ - chỉ huy một nhóm vũ 
trang ở Lào. Đến cuối tháng 3/2015, Dờ và Trừ bắt xe từ Lai Châu qua Sơn La sang Lào 
bằng hộ chiếu. Trong vụ việc này, Lầu có vai trò lôi kéo, dụ dỗ người dân tộc Mông Việt 
Nam sang Lào hoạt động phỉ. Khi Kỷ bị Công an Lào bắn chết, Lầu đã được gọi sang Lào 
đảm nhận phụ trách nhóm thay Kỷ. 

Dờ, Dia và nhóm người đi cùng sau khi sang đất Lào được các đối tượng trong 
nhóm của Kỷ đón và đưa vào “bản doanh” trong rừng. Theo kết quả điều tra của bộ đội 
biên phòng, Kỷ quê xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La là “phó” nhóm vũ trang 
nói trên, còn “trưởng” nhóm là Thào A Sỉ. Nhóm này lẩn trốn trong rừng sâu, sử dụng 
nhiều vũ khí như súng CKC, AK, M79, mìn cướp bóc tài sản để sinh tồn.  

Kỷ nói với nhóm người Mông Việt Nam mới gia nhập nhóm là: Đưa mọi người 
sang đây để thành lập quân đội nhằm đấu tranh giành lại đất đai. Khi có đất, thành lập 
được “Nhà nước Mông” rồi sẽ chia đất cho mọi người, lúc đó tha hồ làm nương. Vì vậy, 
mọi người phải ra sức đóng góp công sức cho việc xây dựng quân đội và thành lập “Nhà 
nước Mông”, phải cố gắng khi nào máu trên người chảy xuống, quần áo mặc trên người 
rách hết, lúc ấy “Nhà nước Mông” sẽ được thành lập. Sau những lời khích lệ tinh thần, Kỷ 
đe dọa: “Đã sang đây thành lập “Nhà nước Mông” rồi thì có khó khăn, vất vả như thế nào 
cũng phải ở lại, nếu ai bỏ về sẽ bị bắn chết...”.  Bọn chúng còn tuyên truyền rằng, Sỉ rất 
giỏi võ và bắn súng, lại thông thuộc địa hình rừng núi, đá đập vào đầu không vỡ, súng bắn 
không chết. Khi đã ở rừng theo Sỉ thì không được bỏ về, không được ra ngoài làm hộ 
khẩu, nếu Sỉ biết được ai bỏ đi sẽ giết chết người đó. 

CHỈ THẤY ĐÓI KHỔ 

Những lời đe dọa của Kỷ khiến cho Dờ và Dia cảm thấy sợ hãi hơn là hy vọng về 
một tương lai tốt đẹp, nhưng đã “đâm lao phải theo lao”. Theo lời Dia, 5 tháng đầu sang 
Lào, cả nhóm được huấn luyện bắn súng và cách thức vận động trong rừng khi bị Công an 
Lào truy quét. Mỗi ngày cả nhóm tập khoảng 2 giờ. Các thành viên trong nhóm còn được 
giao thay phiên nhau canh gác, hướng dẫn phương thức liên lạc, tập hợp lại lực lượng nếu 
bị truy quét. Hằng ngày, ngoài lực lượng gác, số còn lại chia nhau đi kiếm thức ăn trong 
rừng hoặc ăn trộm lương thực tại các lán nương của người dân. “Nhóm thường xuyên bị 
đói không có muối và các nhu yếu phẩm khác” - Dia cho biết. 

Cũng theo lời Dia, Lầu bảo, nếu tham gia tổ chức “Nhà nước Mông”, mỗi tháng sẽ 
được 1 triệu đồng, nhưng từ khi sang Lào, Sỉ chỉ trả cho 200 nghìn kíp Lào/tháng (khoảng 
500 nghìn đồng). Những người khác còn được trả ít hơn, chỉ 50 nghìn đến 100 nghìn kíp 
Lào/tháng và 2 tháng mới được nhận một lần. 

Các hoạt động cướp bóc, tấn công các trụ sở cơ quan chức năng Lào do nhóm phỉ 
gây ra khiến người dân Lào hết sức sợ hãi và bức xúc. Để đảm bảo an ninh trật tự, lực 
lượng chức năng Lào đã tăng cường truy quét, tiêu diệt một số tên, trong đó có Kỷ và anh 
trai của Dờ. Sau khi Kỷ chết, Lầu được Sỉ giao lãnh đạo nhóm. Để tồn tại, Dờ, Dia và cả 
nhóm phải đi phục kích cướp xe khách, mỏ quặng bạc của người Trung Quốc. Điều kiện 
sinh hoạt khó khăn, cực khổ và tận mắt chứng kiến những người thân và người cùng nhóm 
trốn trong rừng bị lực lượng chức năng Lào truy quét gắt gao, Dia và Dờ đã thức tỉnh, rủ 
nhau cùng trốn về Việt Nam. Cả hai đi bộ trong rừng theo hướng mặt trời khoảng 3 tháng 
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thì về tới khu vực biên giới Việt - Lào, sau đó theo đường mòn băng rừng qua khu vực 
mốc 114 về Việt Nam thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây 
Trang bắt giữ với nhiều súng, đạn và thiết bị liên lạc mang theo bên người. 

Câu chuyện của Dia và Dờ cho thấy bản chất lừa gạt của các tổ chức phản động 
kêu gọi thành lập “Nhà nước Mông”. Hoạt động của chúng thực ra là cướp bóc, bạo loạn, 
chống đối chính quyền sở tại, gây rối loạn an ninh trật tự, kích động ly khai sang Lào để 
lập “Nhà nước Mông”. Nó cũng cho thấy, chỉ vì thiếu hiểu biết, nghe lời kẻ xấu chống 
phá chính quyền nhân dân, họ đã phải chịu những ngày sống chui lủi, khổ cực, xa vợ con, 
gia đình, nhiều người phải trả giá bằng tính mạng và những án tù. 

Từ lời khai của Dờ và Dia, lực lượng trinh sát bộ đội biên phòng đã điều tra, xác 
định có 21/26 đối tượng người Mông Việt Nam tham gia hoạt động thành lập “Nhà nước 
Mông”, chống chính quyền địa phương tại khu vực rừng giáp ranh tỉnh Xiêng Khoảng và 
Xay Sổm Bun, Lào. Nhóm vũ trang này đã tiến hành 5 vụ tập kích, phục kích bắn chết 4 
công an, bộ đội và một số dân thường của Lào. Cuối năm 2018, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La đã xét xử 13 đối tượng người Mông Việt Nam tham gia trong nhóm này, 6 đối tượng 
đang bị truy nã. Trong đó, Dia và Dờ chịu mức án 8 năm tù giam vì hành vi “Trốn đi 
nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân”. 
 

03. Nguyễn Nga. SƠN LA: 26 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018 / 
Nguyễn Nga // Thời báo làng nghề Việt.- Ngày 28/3/2019.- Số 13.- Tr.11. 
 

Vừa qua, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố xã Đông 
Sang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. 

Đông Sang là xã vùng II của huyện Mộc Châu, có tổng diện tích tự nhiên là 
4.272,1ha, với 07 dân tộc anh em cùng chung sống. Thực hiện xây dựng nông thôn mới 
năm 2013, xã Đông Sang mới đạt 5 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 1; tiêu chí số 8; tiêu chí số 
15, tiêu chí số 19; còn lại 14 tiêu chí với 31 chỉ tiêu chưa đạt. Thời điểm đó, tập quán canh 
tác của nhân dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn gặp nhiều khó khăn; do đặc thù 
phong tục tập quán, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. 

Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao độ 
của chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đông Sang, đến nay, xã đã đạt được 19/19 
tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. Trong đó, xã đã huy động 
tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới đạt 60,027 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 
12,255 tỷ đồng. 

Các tuyến đường trục xã, đường liên bản đã được trùng tu với đường huyện rải 
nhựa 100%. Đặc biệt, xã đã huy động bà con chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
(trồng trọt, chăn nuôi), nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa 
phương, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Thành lập 6 hợp tác xã nông 
nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã và 4 tổ hợp tác (tổ hợp tác rau) hoạt động hiệu quả 
kinh tế cao. 

Ngoài ra, xã Đông Sang còn đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn, 
kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển kinh tế. Nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ các 
sản phẩm nông sản cho bà con, góp phần tăng giá trị hàng hóa nông sản, nâng cao giá trị 
sản xuất trên diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập 
bình quân năm 2018 đạt 29,28 triệu đồng/người/năm. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu 
nhấn mạnh: Tôi nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy chính quyền, các tầng lớp nhân dân xã 
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Đông Sang đã cùng nhau chung tay xây dựng nông thôn mới, đạt được kết quả tích cực. 
Để xây dựng phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao hơn nữa thời gian tới, xã 
Đông Sang cần đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền như thông qua đài truyền thanh tại 
các bản, tiểu khu, các buổi họp dân, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn 
thể... 

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, xã Đông Sang đã gắn với công tác thi 
đua như phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xây dựng gia đình hạnh 
phúc, “5 không 3 sạch”; phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi… tạo ra không khí 
sôi động ở địa phương, cùng nhau phát huy, gìn giữ những kết quả mà xã đã đạt được 
trong thời gian qua. 

Được biết, Đông Sang cũng là xã thứ 22 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2018. Theo kế hoạch, từ ngày 28 - 31/12, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tổ chức Lễ công bố 
4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 gồm: Xã Mường Chùm, huyện Mường La; xã 
Phiêng Luông, huyện Mộc Châu; xã Pá Ma Pha Khinh huyện Quỳnh Nhai và xã Mường 
Khoa, huyện Bắc Yên. 

Như vậy, hết năm 2018, tỉnh Sơn La đã hoàn thành mục tiêu 26 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2017. Bộ mặt nông thôn Sơn La ngày càng khởi sắc. 
 

04. Nguyễn Cường. TƯNG BỪNG LỄ HỘI HẾT CHÁ CỦA DÂN TỘC THÁI / 
Nguyễn Cường // Tuần tin tức.- Ngày 28/3/2019.- Số 13.- Tr.15. 
 

Ngày 23/3/2019, tại bản Áng, xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) diễn 
ra Lễ hội Hết chá năm 2019 của dân tộc Thái, một hoạt động văn hóa, đoàn kết cộng 
đồng, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

Đây còn là dịp để dân tộc Thái tạ ơn đất trời, tạ ơn đấng sinh thành, dưỡng dục, 
cầu cuộc sống yên vui, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no hạnh 
phúc… 
 

05. Ngọc Hiền. GIỌT MỒ HÔI ĐỔI GIỌT SỮA / Ngọc Hiền // Lao động cuối tuần.- 
Ngày 29/3 - 31/3/2019.- Số 13.- Tr.10-11. 
 

Cao nguyên Mộc Châu từ lâu đã nổi tiếng với nghề nuôi bò sữa bởi sự ưu đãi 
của thiên nhiên, đất đai rộng lớn màu mỡ cùng với những thảo nguyên mênh mông 
quanh năm tươi tốt. Để có sự phát triển đàn bò sữa Mộc Châu như hiện nay có phần 
không nhỏ công lao của những người công nhân chăn nuôi bò. 

Hãy trải nghiệm một ngày lao động cùng những người công nhân chăn nuôi bò ở 
Mộc Châu để hiểu hơn về nghề nuôi bò sữa. 

Hiện nay, Mộc Châu có gần 600 hộ chăn nuôi bò, với hơn 24 nghìn con, sản lượng 
đạt khoảng 100.000 tấn sữa tươi mỗi năm. Các trang trại chăn nuôi đều áp dụng theo mô 
hình tiêu chuẩn nghiêm ngặt của các nước phát triển như Mỹ, Canada. Để tìm hiểu về 
nghề nuôi bò sữa tại Mộc Châu, tôi đã tìm đến trang trại của bác Đỗ Văn Nghĩa - người đã 
nuôi bò gần 20 năm tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, trang trại có khoảng 54 con bò. 

Chia sẻ thêm với tôi về nghề, bác Nghĩa đã nói: “Khối lượng công việc trong một 
ngày của người chăn nuôi bò là rất vất vả, từ sáng tinh mơ cho tới tối mịt, ngày nào cũng 
như ngày nào không kể ngày lễ hay tết. Hiện nay, người chăn nuôi bò sữa đã áp dụng 
công nghệ vào trong chăn nuôi sản xuất đồng thời thuê người làm trong các trang trại do 
đó sự vất vả cũng giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên, người chăn nuôi lại phải bỏ vốn đầu tư để 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2019 6 

trang bị các thiết bị, vật tư phục vụ chăn nuôi như: Máy vắt sữa, máy ép phân, máy cày, 
máy cắt cỏ..., cũng như đầu tư mua thêm các loại thức ăn ngoài cỏ tươi cho bò, đầu tư để 
xây dựng chuồng trại, hố ủ thức ăn theo đúng tiêu chuẩn được đề ra. Lượng chi phí này là 
không hề nhỏ. Bên cạnh đó, người chăn nuôi bò sữa luôn đứng trước nguy cơ tiềm ẩn là 
vấp phải dịch bệnh, thêm vào đó là sự thay đổi của điều kiện khí hậu như hiện nay cũng 
gây ra những khó khăn không nhỏ cho nghề nuôi bò sữa ở Mộc Châu”. 

Dù còn có khó khăn, vất vả nhưng nghề chăn nuôi bò sữa đã đem lại nguồn thu 
không nhỏ cho các hộ chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho một bộ phận dân cư tại Mộc 
Châu. Trong tương lai, nghề chăn nuôi bò sữa nơi đây còn phát triển hơn nữa, góp phần 
phát triển kinh tế địa phương, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân Mộc Châu. 
 

06. Đ. K. TIN VẮN / Đ. K // Lao động.- Ngày 29/3/2019.- Số 69.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động huyện Vân Hồ (Sơn La) công bố quyết định thành lập Công 
đoàn cơ sở Thủy điện Suối Tân và kết nạp 20 đoàn viên là công nhân lao động công ty. 
Việc thành lập Công đoàn cơ sở Thủy điện Suối Tân giúp công nhân lao động có điều 
kiện tham gia sinh hoạt và được tổ chức công đoàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính 
đáng.  
 

07. Đức Tuấn. CẢNH BÁO MẤT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY TRÊN 
HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA / Đức Tuấn, Hữu Quyết // Nhân dân.- Ngày 30/3/2019.-  
Tr.4. 

 

Tối 01/3/2019, tại khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La thuộc bản Co Đứa, xã Nậm 
Ét, ông Bạc Cầm Cương cùng cháu nội là Bạc Quỳnh Trang, đang ngồi trên thuyền máy 
của gia đình để sửa chữa vó lưới bắt cá thì gặp cơn gió to làm lật thuyền và mất tích. Sau 
năm ngày tìm kiếm, người dân địa phương mới tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Cùng 
với hàng chục vụ va chạm, tai nạn giao thông đường thủy trên khu vực lòng hồ cho thấy 
cần gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng này. 

Hồ Thủy điện Sơn La rộng 20 nghìn héc ta, thuộc địa bàn ba huyện Quỳnh Nhai, 
Mường La, Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Vì thế, người dân tại những khu vực này sử 
dụng nhiều loại phương tiện đường thủy để lưu thông. Theo quy định, khi đi lại trên 
thuyền thì hành khách phải mặc áo phao để bảo đảm an toàn, nhưng hầu hết họ đều không 
tuân thủ. Do ý thức của người dân còn hạn chế, công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng 
chức năng còn thiếu chặt chẽ đã dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy trên 
khu vực lòng hồ. 

Khu vực bến phà Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, từ sớm đã tấp nập người và phương 
tiện qua lại. Khoảng cách vùng ngập nước giữa hai bên bến phà vào mùa nước dâng là gần 
1km. Có hai cách để có thể đi lại từ bờ bên này sang bờ bên kia, đó là đi trên chuyến phà 
lớn hoặc sử dụng những thuyền chở khách loại nhỏ. Theo quan sát những chuyến phà tại 
đây chủ yếu phục vụ các loại xe ôtô, phần lớn người đi xe máy khi qua lại khu vực bến 
phà trên những chiếc thuyền nhỏ. Tại đây, có thể dễ dàng nhận thấy gần 20 con thuyền 
dạng nhỏ neo đậu. 

Mặc dù có phà lớn, đi lại an toàn nhưng nhiều người dân lại lựa chọn đi bằng 
thuyền. Chị Quàng Thị Thương, người dân ở xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai cho biết, nếu 
chờ phà thì sẽ lâu hơn vì 20 đến 30 phút mới có một chuyến, còn đi thuyền nhanh hơn, 
không phải chờ đợi. Nhiều lúc do việc gấp cho nên mọi người thường chọn cách đi 
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thuyền. Khi đi thuyền, người dân không được phát áo phao, chị Thương cho biết thêm: 
“Chắc chắn việc đi lại bằng phà sẽ an toàn hơn là đi thuyền”. 

Các chủ thuyền cho biết, chi phí để đóng một con thuyền nhỏ chở được 10 chiếc xe 
máy cùng người hết khoảng 60 triệu đồng, còn thuyền lớn hơn tới gần 100 triệu đồng. 
Ông Lò Văn Dương, một chủ thuyền có thời gian làm việc tại bến phà Nậm Ét gần 10 
năm cho biết, tính trung bình mỗi ngày ông chở được từ ba đến bốn lượt khách, mỗi lượt 
nếu đông khách thì khoảng 10 xe. Việc thu phí đi lại được tính theo xe máy, mỗi lượt giá 
10 nghìn đồng, còn người thì không tính. Thu nhập trung bình mỗi ngày dao động khoảng 
100 nghìn đồng, ngày đông khách thì được 200 nghìn đồng. 

Về vấn đề bảo đảm an toàn cho khách khi đi thuyền, ông Dương cho biết, một 
thuyền được trang bị năm áo phao cùng can nhựa và phao tròn treo trên thuyền để cho 
những người không có áo phao sử dụng khi cần thiết. Hiện nay, hầu hết các thuyền ở đây 
đều chưa đủ điều kiện để đăng ký làm thuyền chở khách. Người dân dùng phương tiện cá 
nhân tranh thủ kiếm thêm. Nếu đăng ký thành thuyền hoạt động dịch vụ chở khách thì mỗi 
năm phải đóng mức phí là hai triệu đồng. Ngoài ra, phải có giấy phép thuyền trưởng mới 
được điều khiển thuyền kinh doanh dịch vụ chở khách. Ông Dương và nhiều chủ thuyền 
mới chỉ có giấy phép lái thuyền chứ chưa có giấy phép thuyền trưởng. 

Theo chính quyền địa phương, họ đã cung cấp áo phao và phao tròn cho các chủ 
thuyền để bảo đảm an toàn tính mạng cho khách khi đi thuyền. Nhưng có một số hộ gia 
đình còn chủ quan, không mang áo phao, thuyền bè không bảo đảm chất lượng. Vì thế, 
mới đây vào đầu tháng 3/2019, đã xảy ra sự việc gió lốc gây lật thuyền tại khu vực gần 
bến phà Nậm Ét khiến hai người chết. 

Trên thực tế cho thấy, hầu hết người dân đều không mặc áo phao khi đi trên 
thuyền, nhất là các loại thuyền chở khách hằng ngày. Tuy nhiên, chính quyền địa phương 
vẫn cho rằng đây không phải là việc phổ biến. Ông Ngô Trí Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện Quỳnh Nhai cho rằng, hầu hết người dân tham gia giao thông đường thủy 
vẫn mặc áo phao, chỉ khi đi sửa chữa lồng bè, vó bè. Họ nghĩ thời tiết an toàn, không có 
thời tiết bất thường cục bộ xảy ra.  

Tìm hiểu thêm về các loại thuyền của người dân hoạt động trên vùng lòng hồ Thủy 
điện Sơn La, chúng tôi được biết hầu hết các phương tiện này đều chưa đạt tiêu chuẩn để 
đăng kiểm, kiểm định. Nguyên nhân là người dân đóng thuyền theo kiểu truyền thống, 
không đủ điều kiện để các cơ quan chức năng kiểm định. 

Thượng tá Đinh Văn Ùy, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thủy - bộ, Phòng 
Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, hằng năm, vào mùa nước lên, khi giao 
thông thuận lợi, đơn vị đã huy động lực lượng phối hợp chính quyền địa phương thống kê 
các loại phương tiện. Do thực tế địa bàn rộng, thuộc ba huyện là Quỳnh Nhai, Thuận 
Châu, Mường La, lại có hai mùa nước lên xuống, cho nên việc đi lại rất khó khăn. Vì thế, 
đơn vị đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành Luật Giao thông 
đường thủy, cho các chủ thuyền, chủ tàu ký cam kết trong việc chấp hành an toàn giao 
thông đường thủy. Trong công tác tuần tra, bảo đảm giao thông trên tuyến khó khăn nhất 
là khi cơ quan chức năng đi tuần tra, kiểm soát thì bà con giấu thuyền, nhưng vì nhu cầu 
phục vụ mưu sinh, làm nương cho nên khi lực lượng chức năng rút đi, họ lại mang ra hoạt 
động bình thường. 

Có thể thấy, nhu cầu đi lại và sử dụng các phương tiện đường thủy của người dân 
hai bên khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La ngày càng tăng lên. Vì thế, để bảo đảm an 
toàn, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La cần có những biện pháp phù hợp để xử lý những 
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vấn đề liên quan đến phương tiện giao thông đường thủy. Như vậy, mới tránh được những 
sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 
 

Cũng xem: 
08. Thiên Đức. BẤP BÊNH TRÊN NHỮNG CHUYẾN TÀU QUA LÒNG HỒ THỦY 
ĐIỆN / Thiên Đức // Dân tộc và phát triển.- Ngày 05/4/2019.- Số 1506.- Tr.5. 
 

09. Trần Quang. HIẾN KẾ ĐƯA THƯƠNG HIỆU CAM PHÙ YÊN “BAY XA” / 
Trần Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 30/3/2019.- Số 77.- Tr.9. 
 

Để đưa cam Phù Yên tiến xa và hướng đến thị trường xuất khẩu, 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 cho rằng: Phù Yên cần xây dựng và đưa 
quy trình chuẩn vào chăm sóc cây cam một cách khoa học, bài bản. 

NỞ RỘ… TRIỆU PHÚ 

Năm 2011, gia đình ông Nguyễn Ngọc Yên ở bản Phúc Yên (xã Mường Thải, 
huyện Phù Yên, Sơn La) quyết định chuyển toàn bộ diện tích trồng ngô, đỗ tương sang 
trồng cam đường canh, cam Vinh. Ông Yên cho biết, lúc đầu trồng cam gặp không ít khó 
khăn vì thiếu kiến thức và kinh nghiệm, nhưng sau nhiều năm tự tìm tòi, học hỏi, đến nay 
gia đình ông đã thành công với cây cam. 

Hiện, vườn cam rộng khoảng 6.000m2 của gia đình ông Yên đã cho thu hoạch năm 
thứ 4, bình quân mỗi năm đạt sản lượng 20 - 30 tấn. “Trước kia, người dân chúng tôi chỉ 
trồng ngô, trồng sắn. Với 1ha canh tác cây ngô chỉ thu được 20 - 25 triệu đồng nhưng khi 
chuyển sang trồng cam 1ha có hộ thu 300 - 400 triệu đồng là chuyện bình thường” - ông 
Yên nói. 

Được biết, cam Mường Thải hiện có mặt tại 8/10 bản của xã với khoảng 250ha với 
hơn 200 hộ trồng. Bà Bạch Thị Xiêng - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên cho 
hay: Trong số các xã trồng cam, Mường Thải có diện tích lớn nhất và thành công nhất với 
sản lượng cam đạt khoảng trên dưới 30 tấn/ha. Đặc biệt, trong mấy năm gần đây tại 
Mường Thải đã xuất hiện hàng trăm triệu, tỷ phú nhờ loại cây đặc sản này. Bà Xiêng cho 
biết thêm, sản phẩm cam được trồng ở Phù Yên có đặc điểm quả to, đều, vỏ mỏng và đặc 
biệt là ăn rất ngọt, thơm nên được khách hàng các tỉnh, thành rất ưa chuộng, mua nhiều. 

Đã hơn 1 năm, kể từ khi sản phẩm cam của những người nông dân các xã vùng 
trồng cam huyện Phù Yên được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học công nghệ) cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cây cam Phù Yên đang ngày một nổi tiếng được người 
dân biết đến, tiêu thụ nhiều trên thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Để cam Phù Yên vươn xa trên thị trường, trong ngày hội cam được huyện tổ chức 
tháng 11/2018 vừa qua, huyện Phù Yên đã ký biên bản ghi nhớ với chuỗi cửa hàng sạch 
của một doanh nghiệp dưới Hà Nội về phát triển chuỗi giá trị nông sản giá trị cao. Đồng 
thời, huyện cũng ký kết hợp đồng nguyên tắc bán hàng với hợp tác xã trồng cam Văn Yên, 
xã Mường Thải. Theo bà Xiêng, để thương hiệu cam Phù Yên giữ vị thế vững chắc trong 
lòng người tiêu dùng, thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục tập trung mở các lớp tập 
huấn, đào tạo và thực hành sản xuất, hướng dẫn người nông dân tuân thủ nguyên tắc để 
cho ra đời những trái cam an toàn tiêu chuẩn VietGAP. 

Cùng với đó, sản phẩm sau thu hái để bán tươi, địa phương cũng sẽ chú trọng đầu 
tư hơn vào khâu sơ chế, đóng gói bao bì, tem nhãn giúp người tiêu dùng nhận diện đầy đủ 
thông tin về quy trình sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ khi truy cập mã vạch. 

CẦN XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUẨN CHO CAM 
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Trong chuyến khảo sát nông nghiệp ở huyện Phù Yên (Sơn La) cuối tháng 02/2019 
vừa qua, đồng chí Thào Xuân Sùng cùng các cán bộ của đoàn công tác đã xuống tận các 
ruộng trồng cam ở xã Mường Thải để thăm, trò chuyện với nông dân ở đây. 

“Hiện giờ cây cam đang ra hoa rất sai nhưng trên các cây này còn rất nhiều lá già, 
cành yếu... điều này sẽ gây hại và khiến cây cam phát triển kém. Nếu bà con chăm sóc 
không cẩn thận cây sẽ thiếu chất dinh dưỡng, quả ra không đồng đều, chất lượng không 
được như mong muốn. Qua đây cho thấy việc tác động kỹ thuật lên cây cam rất ít, bà con 
chưa có quy trình chuẩn để chăm sóc loại cây đặc sản này” - đồng chí Thào Xuân Sùng 
nói. 

Để nâng chất lượng sản phẩm, người đứng đầu Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam gợi ý huyện Phù Yên cần sớm liên hệ và phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học 
có chuyên môn ở Trung ương và nhất là ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam để xây dựng 
quy trình chuẩn trong việc chăm sóc, thu hoạch, chế biến cam. Bên cạnh đó, địa phương 
cũng cần có cơ chế hỗ trợ. Hội nông dân cấp huyện, xã ở Phù Yên cũng cần đẩy mạnh các 
chương trình tập huấn, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng công nghệ cao vào sản xuất 
để giúp giảm nhân công và tăng chất lượng sản phẩm. 

Gợi mở thêm hướng đi mới cho bà con trồng cam ở Phù Yên, Trưởng đoàn Khảo 
sát nông nghiệp Tây Bắc mong muốn người dân tại các xã trên địa bàn huyện này cần 
nuôi thêm ong để vừa giúp thụ phấn cho các cây trồng vừa nhằm tăng thu nhập cho nông 
dân. 

“Dựa vào tiềm năng sẵn có của mình, bà con ở đây cần nuôi thêm ong và tiến tới 
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong của mình để phát triển cùng với thương hiệu 
cây ăn quả đặc sản khác giúp thu nhập tăng cao hơn” - đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng 
định. 

Cùng với việc đầu tư vào trồng cam VietGap, hữu cơ, huyện Phù Yên cần đưa ra 
nhiều các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, đặc biệt là đầu tư vào các khâu yếu của huyện như chế biến, bảo quản sản phẩm 
nông sản đặc sản để sớm đưa được sản phẩm xuất khẩu” - Chủ tịch Trung ương Hội 
Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng. 
 

10. Bích Hội. BỎ NGHIỆP THỢ ĐIỆN, ĐEO MỘNG LÀM VƯỜN / Bích Hội, Thiên 
Long // Nông thôn ngày nay.- Ngày 02/4/2019.- Số 79.- Tr.11. 
 

Đang làm nhân viên kỹ thuật điện với lương tháng 12 triệu đồng, anh Đoàn 
Thanh Vỹ (sinh năm 1989, trú xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La) xin nghỉ việc 
để về quê làm vườn, trồng các loại cây ăn quả. 

Sinh ra và lớn lên tại xã miền núi khó khăn thuộc huyện Mai Sơn, anh Vỹ sớm 
hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người nông dân nơi đây. Vì muốn thoát ly khỏi 
nương rẫy và có cuộc sống tốt hơn, anh Vỹ đã theo học ngành kỹ thuật điện tại Trường 
Cao đẳng nghề Sóc Sơn, Hà Nội. 

Anh Vỹ chia sẻ: “Sau khi học xong chuyên ngành điện, tôi về làm việc cho một 
công ty thi công xây dựng tại thành phố Sơn La, chuyên lắp đặt đường dây điện cho công 
trình với mức thu nhập hàng tháng khoảng 12 triệu đồng. Đấy là một mức lương khá ổn, 
đặc biệt so với cuộc sống của người dân ở quê tôi thì đó là ao ước của nhiều người”. 

Làm nghề điện được 6 năm, đến năm 2016, anh Vỹ bất ngờ nghỉ việc và về quê 
quyết tâm làm giàu từ trồng cây ăn quả, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. “Khi 
làm nghề điện, tôi mới phát hiện ra sở thích của mình là chăm sóc cây cối, chứ không phải 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2019 10 

là những sợi dây điện. Cảm giác được trồng những loại cây mới, rồi theo dõi chúng lớn 
lên thật thú vị” - anh Vỹ vui vẻ nói. 

Nhận thấy khu đất nhà mình rộng rất thích hợp trồng các loại cây ăn quả, nên anh 

Vỹ đã dốc một phần vốn để mua các loại cây giống về trồng, phần còn lại anh đầu tư mở 

một đại lý cung cấp phân bón và thuốc trừ sâu, vừa là để phục vụ cho vườn cây nhà mình, 

vừa là bán cho các hộ khác ở trong xã vì ở quê của anh nhà nào cũng làm trang trại. 

Với mong muốn có được sản phẩm chất lượng, anh Vỹ đã chọn mua các loại giống 

tại nơi đầu nguồn. Anh nhập các giống cam, bưởi, nhãn, xoài... ở những nơi uy tín. Đặc 
biệt, anh là người đầu tiên dám nhập giống cam Cara ruột đỏ của Úc về trồng tại Chiềng 

Ban. 

Không giống nhiều bà con khác là trồng cây ăn quả xen lẫn với cà phê, anh Vỹ đã 

chia đất của mình thành từng ô, và mỗi ô đất chỉ trồng 1 loại cây chuyên biệt. Theo anh 

Vỹ, cách làm này sẽ đảm bảo khoảng cách trồng cây theo tiêu chuẩn và thuận tiện cho 

việc tưới nước, bón phân định kỳ, vì mỗi loại cây sẽ có một chu kỳ chăm sóc khác nhau. 

Đến khi một số loại cây bắt đầu cho thu hoạch quả thì anh Vỹ thầu thêm đất của 

một số hộ dân khác trong xã để mở rộng diện tích trồng cây. Đến nay, trang trại của anh 

có khoảng 4ha đất, trồng đủ các loại cây ăn quả và số cây này đang phát triển rất tốt. 

“Chủ trương của tôi là lấy ngắn nuôi dài. Để tránh rủi ro, tôi không đầu tư vào một 

loại cây, mà trồng đa dạng các loại cây ăn quả bao gồm cả những cây ngắn ngày và dài 

ngày. Như giống cam Cara ruột đỏ phát triển khá nhanh và cho thu hoạch suốt 4 mùa” - 

anh Vỹ nói. 

Năm 2018, vườn cây nhà anh cho những trái bói đầu tiên. Những cây cam, cây 

bưởi, hồng xiêm... sai trĩu quả, anh vặt bỏ bớt để tập trung dinh dưỡng phát triển cho cây. 

Số quả còn lại anh để bán chín. Vụ đầu này, chỉ riêng cam và bưởi anh đã bán được 6 tấn, 

lãi khoảng 100 triệu đồng.  
Đến nay, trang trại của anh Vỹ đã phủ kín một màu xanh mướt của cây cỏ với 

khoảng 600 gốc cam, 200 gốc bưởi, và rất nhiều cây nhãn, xoài, ổi… Anh Vỹ dự tính vụ 

mùa năm nay sản lượng quả thu hoạch được sẽ gấp 3 lần năm trước. 
 

11. V. H. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: TẶNG “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN” CHO 

ĐOÀN VIÊN TRONG THÁNG CÔNG NHÂN / V. H // Lao động.- Ngày 03/4/2019.- 

Số 73.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục hỗ trợ và chăm 

lo cho đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Trong đó, Liên 

đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành 

tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động trong tỉnh ủng hộ Quỹ Xã hội; khảo sát 

lập danh sách đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh gia đình 

đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đề nghị hỗ trợ, thăm hỏi nhân 

Tháng Công nhân 2019. Đặc biệt, mỗi Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn 

ngành được lựa chọn đề nghị 1 trường hợp để Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh xem 
xét hỗ trợ sửa chữa hoặc xây mới nhà ở. Danh sách đề nghị hỗ trợ thăm hỏi và hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước 25/4. 
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12. Phương Linh. MỘC CHÂU MILK: 10 NĂM CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ HỌC SINH 
NGHÈO VÙNG CAO / Phương Linh // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 04/4/2019.- Số 
298.- Tr.5. 
 

 10 năm là hành trình bền bỉ mang hơn 700 tấn sữa trị giá 14 tỷ đồng của Mộc 
Châu Milk, đến tận các thôn bản trao tận tay cho 3.000 trẻ em nghèo. 

Sơn La hiện vẫn còn 4 huyện nghèo thuộc chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 
và bền vững của Chính phủ. Trong đó, Vân Hồ là một trong những huyện nghèo nhất của 
vùng cao Tây Bắc, cách cao nguyên Mộc Châu khoảng 60km. Nơi đây tập trung nhiều 
đồng bào dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao... Không ít nhà phải chạy ăn từng bữa, học 
sinh phải đến trường mới được ăn cơm, thậm chí nhiều trẻ còn không biết sữa là gì. 

Với trẻ em thành phố, sữa là thức uống hàng ngày. Song với trẻ em vùng cao, 
những ly sữa bò tự nhiên thơm ngậy, béo ngọt lại là thú thực phẩm xa xỉ. Chỉ đến khi 
chính sách “Mỗi ngày một hộp sữa” đi vào thực tế, mỗi trẻ em dân tộc ở Mộc Châu mới 
được uống 110ml sữa tươi miễn phí mỗi ngày đi học, từ thứ hai đến thứ sáu. 

Việc phát triển thể chất lẫn trí tuệ cho thế hệ tương lai gặp nhiều hạn chế, đây cũng 
là vấn đề làm đau đầu các nhà chức trách địa phương. Chia sẻ nỗi trăn trở đó, từ năm 2008 
đến nay, Mộc Châu Milk đã khởi xướng chương trình Sữa học đường, mang hàng triệu ly 
sữa bổ dưỡng lên từng thôn bản trao tận tay các em học sinh. 

Ước tính chi phí dành riêng cho chiến dịch Sữa học đường lên đến gần 1,4 tỷ đồng 
mỗi năm. Mỗi tháng công ty trích khoảng 6 tấn sữa tươi, tương đương gần 113 triệu đồng 
trao miễn phí cho học sinh nghèo. 

Năm 2019 đánh dấu hành trình 10 năm theo đuổi “Sữa học đường”, nỗ lực cải 
thiện tầm vóc trẻ em Việt của Mộc Châu Milk. Đến nay, đã có hơn 3.000 trẻ thuộc các 
trường mầm non tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ được uống sữa miễn phí liên tục nhiều 
năm nay. 

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao thể trạng cho học sinh nghèo miền núi. 
Thông qua sự hỗ trợ này, ban lãnh đạo công ty mong muốn trao cơ hội uống sữa thường 
xuyên, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tăng tỷ lệ trẻ đến trường, đóng góp tích cực vào việc 
cải thiện tầm vóc và mang đến tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mầm non đất nước. 

“61 năm làm sữa, chúng tôi luôn khát vọng mang những giọt sữa ngọt lành nhất 
đến với mọi người, đặc biệt là các em nhỏ. Tình cảm sâu nặng với mảnh đất cao nguyên 
càng thôi thúc Mộc Châu Milk mang sữa đến với trẻ em thiểu số, nơi cuộc sống còn nhiều 
khó khăn”, ông Trần Công Chiến - Tổng giám đốc Mộc Châu Milk chia sẻ. 

Bên cạnh việc tặng sữa hàng ngày, tập thể cán bộ nhân viên doanh nghiệp còn trao 
hàng trăm nghìn chiếc chăn, gối, áo ấm cùng đồ dùng học tập... cho trẻ em nghèo hàng 
năm. Công ty cũng tổ chức những cuộc thi khích lệ tinh thần học tập và bảo vệ môi trường 
như: “Bé vẽ tranh về Mộc Châu xanh - Sữa mát lành”, “ Bé sáng tạo mẫu đồ chơi từ vỏ 
hộp sữa Mộc Châu”, “Mộc Châu xanh - Khoảnh khắc uống sữa sinh động”, “Thiết kế khu 
phố Mộc Châu xanh từ vỏ hộp sữa”… 

Sau 10 năm nỗ lực, đánh giá chỉ số cân đo của các trường uống sữa học đường cho 
thấy, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao và cân nặng đã giảm hẳn so với thời điểm 2008. 
Đặc biệt, tỷ lệ các hộ dân cho con em đi học tăng lên, thầy cô giáo không còn phải đến 
từng nhà vận động như xưa. Số trẻ em đến trường năm sau luôn đông hơn năm trước. 
Những kết quả đáng mừng đó khiến Mộc Châu Milk thêm vững tâm và kiên trì với hành 
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trình trao yêu thương này, với mong muốn tiếp thêm động lực và sức mạnh, chắp cánh 
ước mơ cho những hạt mầm bé nhỏ nơi cao nguyên. 
 

13. Hồng Luận. GIAN HÀNG TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

SƠN LA: ĐÃ GIÚP HÀNG NGHÌN LƯỢT BỆNH NHÂN NGHÈO / Hồng Luận // 
Nhân đạo và đời sống.- Ngày 04/4/2019.- Số 14.- Tr.5. 
 

Hàng nghìn lượt bệnh nhân được nhận các đồ dùng cần thiết từ gian hàng từ 
thiện nhân đạo tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La, phần nào động viên họ yên 
tâm điều trị tại bệnh viện. 

“Trong thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền, tôi được các y, bác 
sỹ tận tình chữa trị, được ăn uống đầy đủ, lại được đến gian hàng từ thiện nhân đạo của 
bệnh viện để lựa chọn quần áo cho bản thân và làm quà cho con khi được xuất viện trở về 
nhà”. Đó là lời chị Lò Thị Chôm (bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La) nói 
với chúng tôi khi cùng một số bệnh nhân lựa chọn quần áo tại gian hàng từ thiện nhân đạo 
của bệnh viện. 

Không riêng gì chị Chôm, các bệnh nhân khác có mặt tại gian hàng từ thiện hôm 
đó cũng đều bày tỏ tình cảm, sự xúc động trước việc làm đầy tình nghĩa của đội ngũ cán 
bộ, viên chức Bệnh viện Y dược cổ truyền. 

Để tìm hiểu kỹ hơn về gian hàng, chúng tôi tìm gặp bác sỹ chuyên khoa II Cầm 
Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La. Dù khá bận 
rộn, nhưng bác sỹ Hương vẫn dành thời gian trò chuyện với chúng tôi. Chị Hương, cho 
biết: “80% bệnh nhân nhập viện là người nghèo, nhiều người không đủ áo để mặc, có trẻ 
nhỏ trời rét nhưng vẫn chân đất, áo quần phong phanh... Trước tình cảnh đó, nhiều y, bác 
sỹ ở các khoa, phòng của bệnh viện đã tự nguyện mang quần áo, giày dép, mỳ tôm, đường 
sữa, bánh kẹo... hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, giúp họ giải quyết khó khăn trước mắt. 
Nhưng tôi nghĩ, việc giúp đỡ cần được tổ chức có kế hoạch hẳn hoi để nhiều bệnh nhân 
nghèo cùng được hỗ trợ; chúng tôi đã đưa vấn đề ra bàn bạc trong Ban Chấp hành Đảng 
bộ bệnh viện; đồng thời, thống nhất với Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp xây dựng gian 
hàng từ thiện nhân đạo tại bệnh viện. Vậy là, từ tháng 10/2017 đến giờ, đã có hàng nghìn 
lượt bệnh nhân nhận được các đồ dùng cần thiết từ gian hàng này, phần nào động viên họ 
yên tâm điều trị tại bệnh viện”. 

Chị Lò Thanh Huyền (Phòng Quản lý chất lượng), chia sẻ: “Chúng tôi luôn bảo 
nhau sắp xếp thật hợp lý, khoa học để bệnh nhân dễ tìm thấy, dễ lấy những đồ vật theo 
nhu cầu. Ví dụ, quần áo người lớn thì xếp ở các ngăn hàng phía trên; quần áo trẻ em xếp ở 
các ngăn thấp hơn; giày, dép đưa vào các ngăn dưới cùng; các mắc treo quần áo của người 
lớn, quần áo trẻ em đều riêng biệt. Dù làm việc này ngoài giờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy 
vui vì phần nào giúp đỡ được những bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn”. 

Ngoài những mặt hàng do Hội Chữ thập đỏ cung cấp, cán bộ, viên chức của bệnh 
viện còn kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ gian hàng, không chỉ quần, áo, 
giày, dép, mà còn cả bánh kẹo, mỳ chính, nước mắm...; cán bộ, nhân viên trong bệnh viện 
cũng tự giác, tự nguyện ủng hộ thêm để gian hàng đa dạng, phong phú các chủng loại, các 
bệnh nhân nghèo cũng có thêm cơ hội để lựa chọn. Trong đó, dược sỹ Nguyễn Kim Anh 
(khoa Dược), nhiều lần tự mua giày, dép, quần áo ấm trẻ em để ủng hộ gian hàng. Đặc 
biệt, có một số bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh theo thẻ bảo hiểm y tế bảo trợ, không có 
tiền ăn, các y, bác sỹ đã quyên góp, hỗ trợ bệnh nhân tiền ăn trong thời gian điều trị. 
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Sự tận tâm trong điều trị cho bệnh nhân, gắn với áp dụng kỹ thuật y học tiên tiến 
và kết hợp Đông, Tây y trong trị bệnh cứu người; tương thân, tương ái, giúp đỡ về vật 
chất đối với người bệnh hoàn cảnh khó khăn... đã tạo thêm niềm tin và uy tín của bệnh 
viện đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân. 
 

14. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 04/4/2019.- Số 81.- Tr.2. 
 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, 
nhân viên và thí sinh học tập Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi, quy 
trình tổ chức kỳ thi, nắm vững nghiệp vụ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019. Không 
để xảy ra sai sót hoặc vi phạm do không nắm vững Quy chế thi, gây khó khăn cho các 
khâu của quy trình tổ chức kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị hoàn 
thành chương trình năm học theo đúng tiến độ, đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng quy 
chế hiện hành. Tổ chức ghi học bạ chính xác, kịp thời, đầy đủ, sạch sẽ. Thực hiện việc tổ 
chức ôn thi theo sự chỉ đạo của sở. Tiếp tục tổ chức cho giáo viên và học sinh tham khảo 
đề thi minh họa trong ôn luyện và thi thử. 
 

15. Thân Lai. BẮT GIỮ NHIỀU VỤ VẬN CHUYỂN MA TÚY TỔNG HỢP SỐ 
LƯỢNG LỚN / Thân Lai, Trung Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 09/4/2019.- Số 
5004.- Tr.5. 
 

…Hồi 0h30, ngày 6/4, tại khu vực bản Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 
La, Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ 
trái phép chất ma túy… 

Hai đối tượng bị bắt là: Trương Văn Hải, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Đắk Lắk và 
Nguyễn Thái Bình, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Đắk Nông; tang vật thu giữ 5,8kg ma túy 
đá, 200 viên ma túy tổng hợp, 47,90gam nhựa thuốc phiện cùng một số vật chứng liên 
quan khác. Mở rộng điều tra, cùng ngày lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp và bắt 
giữ đối tượng Ngô Vi Lương, sinh năm 1979 và Lò Văn Huân, sinh năm 1985, cả hai 
cùng trú tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, tang vật thu giữ 170 viên ma túy tổng hợp, 100 
triệu đồng. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên 
giới về để bán kiếm lời, đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt 
giữ. Được biết, đây là vụ có số lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh 
Sơn La. 
 

Cũng xem: 
16. T. Long. BẮT 4 ĐỐI TƯỢNG, THU GIỮ GẦN 6KG MA TÚY ĐÁ / T. Long // 
Đại đoàn kết.- Ngày 09/4/2019.- Số 99.- Tr.10. 
 

17. K. T. TIN VẮN / K. T // Lao động.- Ngày 09/4/2019.- Số 78.- Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động huyện Mai Sơn (Sơn La) và Chi cục Thuế huyện Mai Sơn đã 
tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác (sửa đổi bổ sung) trong thực hiện việc thu, trích 
nộp kinh phí công đoàn cho phù hợp với tình hình hiện nay. Theo đó, hai bên tạo điều 
kiện thuận lợi để công tác thực hiện chính sách thuế và thu kinh phí công đoàn; phối hợp 
trong công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ trích, đóng kinh phí công đoàn; 
tăng cường công tác tuyên truyền để việc thu kinh phí công đoàn ngày càng hiệu quả. 
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18. Trần Quang. ÁP DỤNG 4 ĐÚNG - QUẢ SẠCH, NHÀ NÔNG KHỎE / Trần 
Quang, Tố Loan // Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/4/2019.- Số 87.- Tr.12. 
 

Từ hơn 2 năm nay, mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trách nhiệm, an 
toàn và hiệu quả được hàng trăm nông dân ở huyện Yên Châu (Sơn La) đón nhận. 
Không chỉ cho thu về lợi nhuận, mô hình còn giúp bà con nông dân bảo vệ chính 
mình và môi trường sống. 

THAY ĐỔI TỪ NHẬN THỨC 

Vào những ngày này, gia đình ông Nguyễn Đức Xuân (bản Pha Cúng, xã Lóng 
Phiêng, huyện Yên Châu) đang khẩn trương phun thuốc trừ sâu đục quả cho các diện tích 
nhãn xuất khẩu. Nếu trước kia, cứ đến đợt phun thuốc trừ sâu cho cây trồng, các thành 
viên trong gia đình ông Xuân chỉ làm ào ào theo thói quen, thì nay họ đã thay đổi nhận 
thức bằng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. 

Ông Xuân cho biết: “Từ năm 2018 đến nay, sau khi tham gia vào mô hình và được 
các cán bộ của Tổ chức Croplife và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh tập huấn, hướng dẫn 
cách chăm sóc, phun thuốc cho cây trồng, vợ chồng tôi đã tiếp cận được phương pháp sản 
xuất mới hiệu quả hơn”. 

Ông Trần Như Kiên - Giám đốc Hợp tác xã Phương Nam cho biết, sau khi được hỗ 
trợ từ mô hình sử dụng thuốc và được chương trình hỗ trợ 28 thùng chứa bao gói thuốc 
bảo vệ thực vật, đến nay, bà con không chỉ thay đổi nhận thức, tư duy lạc hậu trong sản 
xuất, mà còn vận dụng thành thạo các kiến thức, công nghệ sản xuất mới vào chăm sóc, 
giúp cho cây ăn quả phát triển tốt, sản phẩm làm ra an toàn và cho hiệu quả kinh tế cao 
hơn trước. 

“Cái được nhất là bà con đã có thói quen vệ sinh đồng ruộng và thu dọn rác bảo vệ 
thực vật bỏ vào các thùng cẩn thận và đưa đi tiêu hủy an toàn. Đặc biệt, bà con trong mô 
hình của Hợp tác xã Phương Nam còn tích cực tuyên truyền và vận động các hộ khác trên 
toàn xã cùng thực hiện” - ông Kiên chia sẻ. 

Là một trong những đơn vị được hưởng lợi từ mô hình, ông Hà Văn Hải - Trưởng 
bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc (Yên Châu) cho biết, việc thực hiện mô hình sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật mới này rất hay và có ý nghĩa thiết thực nhất với bà con ở vùng 
trồng cây ăn quả Yên Châu.  

“Sau một thời gian bỡ ngỡ, đến thời điểm hiện tại, bà con ở Văng Lùng đã làm rất 
chuyên nghiệp từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng cho đến ghi 
nhật ký sản xuất... Việc làm này không chỉ giúp bà con khỏe mạnh hơn mà còn góp phần 
vào việc thực hiện thành công tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của địa 
phương” - ông Hải nói. 

TIẾP TỤC NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, bà Lưu Thanh Nga - Trưởng 
phòng Bảo vệ thực vật (Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Sơn La) cho hay, trong 2 
năm (2017 - 2018), Chi cục đã phối hợp với Tổ chức Croplife triển khai mô hình sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trách nhiệm, an toàn và hiệu quả. Đến nay, 600 hộ tại 4 hợp tác xã 
(4/24 mã vùng trồng mới được cấp, gồm 2 mã xoài, 2 mã nhãn) ở huyện Yên Châu đã bắt 
đầu được hưởng lợi. 

Cũng theo bà Nga, cùng với việc giám sát thực hiện, các cơ quan liên quan cũng 
cho bà con trong mô hình thực hiện cam kết cụ thể. Ví như nếu hộ nào hay hợp tác xã nào 
vi phạm quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lạm dụng thuốc... sẽ bị thu hồi mã 
vùng trồng khiến cho các đơn vị đó không thể xuất khẩu được sản phẩm. 
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“Bên cạnh các công việc của chương trình, chúng tôi còn thường xuyên giám sát 
nông dân thực hiện. Đến vụ thu hoạch cây trồng hàng năm, cán bộ của mô hình cũng lấy 
mẫu test thử và đều cho thấy chất lượng tốt và đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm” - bà 
Nga khẳng định. 

Nói thêm về hướng đi trong thời gian tới, bà Nga cho hay, sau khi thực hiện mô 
hình hiệu quả ở Yên Châu, mô hình đã nhận được phản hồi tốt và bà con tại các vùng sản 
xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh muốn nhân rộng mô hình. “Chính vì thế, trong những 
năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tiếp mô hình tại 20 mã 
vùng trồng cây ăn quả còn lại ở huyện Sông Mã, Mộc Châu, Mai Sơn... để bà con được 
hưởng lợi” - bà Nga chia sẻ. 

“Hiện tại, chúng tôi đã nắm được các kỹ thuật, quy trình chăm sóc, phun thuốc 4 
đúng... theo hướng dẫn nên việc sản xuất của gia đình tôi và bà con ở Lóng Phiêng đều 
rất hiệu quả, an toàn. Chính vì thế, mọi người đều cảm thấy phấn khởi và tự tin làm sản 
phẩm tốt hơn để đưa ra thị trường và xuất khẩu” - Nông dân Nguyễn Đức Xuân (bản 
Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu). 

 

19. Hồng Phúc. TRỞ THÀNH TỶ PHÚ TỪ CÂY MẬN / Hồng Phúc // Dân tộc và 
phát triển.- Ngày 12/4/2019.- Số 1508.- Tr.8. 
 

Đến Nà Bó 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) ai cũng sẽ được 
nghe kể câu chuyện về gia đình ông Phó trưởng bản Vì Văn Lít, dân tộc Thái, người 
được bà con đề cao về mô hình kinh tế từ cây mận trở thành tỷ phú. Đặc biệt ông là 
người “kéo” bà con thôn bản cùng thoát nghèo từ thay đổi tư duy về phát triển kinh 
tế. 

BÁN BÒ TRỒNG MẬN 

Năm 1986, gia đình ông Vì Văn Lít không may bị hỏa hoạn thiêu rụi, tài sản duy 
nhất còn lại là đôi bò (1 bò mẹ và 1 bò con) thoát được do chuồng ở xa. Cơ nghiệp cháy 
rụi không làm người đàn ông dân tộc Thái này bi quan. Ông Lít có suy nghĩ rất tích cực, 
phải chăng đây là cơ hội để gia đình ông thay đổi, để làm điều gì đó mới mẻ. Được sự 
giúp đỡ của người thân, họ hàng, chính quyền, ông dựng lại nhà cửa, đồng thời tính toán 
cách làm ăn. Nghĩ đến việc đợi đôi bò lớn, nhân giống cũng chừng 4, 5 năm, thời gian cho 
sữa cũng chỉ giới hạn vài năm, Ông Lít bắt đầu nghĩ về đầu tư “dài hơi”. 

Mặc cho sự can ngăn của bà con họ hàng, ông bà quyết định bán đôi bò, lấy tiền 
mua giống mận về trồng trên vùng đất mới khai hoang của gia đình. Thời điểm ấy ai cũng 
ngờ vực, bởi nhiều người dân vẫn chỉ đợi mỗi dịp xuân về để chặt mận, đào bán cho 
người ta chơi tết chứ chẳng ai nghĩ sẽ trồng mận lấy quả. 

 Mày mò đi khắp nơi tìm hiểu các giống mận, học hỏi những mô hình thành công, 
ông Lít bắt đầu trồng những cây mận đầu tiên trên mảnh đất nhà mình. Thời điểm ấy, ông 
là người tiên phong ở bản Nà Bó trồng mận. Nắm bắt được đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, quanh năm mát mẻ của Mộc Châu vô cùng thích hợp với giống mận, lại ít phải mất 
công chăm sóc, hơn nữa còn có thể xen canh và kết hợp nuôi con vật trong vườn, ông Lít 
cùng gia đình miệt mài “đổ mồ hôi” trên nương mận. 

Tháng 4 này, lên cao nguyên Mộc Châu thăm vườn mận của gia đình ông Lít, bao 
quanh 4 ngọn đồi và một thung lũng rộng, chứng kiến gia đình ông Lít rộn rã không khí 
thu hoạch những trái mận đầu mùa, mới thấy quyết định ngày xưa của ông quả thật đúng 
đắn. Từ năm 2012 đến nay, gần một trăm tấn mận mỗi năm đem về cho gia đình ông Lít 
thu nhập hơn 1 tỷ đồng, ông Lít chia sẻ.  



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2019 16 

TỰ CHỦ ĐỂ THOÁT NGHÈO 

Mùa mận kéo dài vài tháng cũng là lúc hàng chục lao động trong thôn bản cũng 
như các vùng lân cận kéo đến nhà ông để hái mận. Không nghĩ đơn giản chỉ là thuê họ 
làm việc, ông Lít thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm, khuyến khích bà con thử 
nghiệm nuôi, trồng như mình. Theo ông, phải tự chủ thì mới thoát nghèo. 

Ông Lít luôn nói với bà con, chỉ cần mày mò, chịu khó học hỏi, tìm ra cơ hội để 
làm kinh tế. Bởi vùng đất nào cũng có những khó khăn đặc trưng nhưng chắc chắn sẽ còn 
những điều kiện thuận lợi, đất nào cũng có thể làm giàu được.  

Điều ông chia sẻ đã được chứng minh qua mô hình kinh tế của gia đình ông. Mỗi 
mùa hoa mận, ông Lít mở dịch vụ vào thăm vườn, cho khách du lịch thuê trang phục 
truyền thống của người Thái vào thăm quan, chụp ảnh. Ông vừa thu phí vé vào, vừa có thể 
bảo vệ giá trị bền vững của mận. 

Diện tích vườn mận được khai thác triệt để khi ông Lít xen canh những giống cây 
thấp như dong riềng, gừng,… và đang thử nghiệm trồng giống hồng giòn. Hơn 200 con gà 
cũng được thả trong vườn, mỗi năm ngoài mận, người đàn ông năng động có thêm hàng 
trăm triệu đồng nhờ biết cách tận dụng kiến thức nông nghiệp của mình. 

Bà con cũng thấy được lợi ích kinh tế rõ ràng nên hiện tượng chặt đào, mận khi ra 
hoa bán về thành phố mỗi khi tết đến xuân về cũng dần ít đi. Hiện tại hơn 50% các hộ gia 
đình ở Nà Bó đã có vườn mận của riêng mình, kết hợp trồng trọt chăn nuôi với kinh doanh 
homestay, kinh tế địa phương có sự thay đổi rõ rệt, đời sống người dân cải thiện đáng kể. 

 

20. Thùy Linh. KHÔNG CHỦ QUAN KHI BỊ CHÓ, MÈO CẮN / Thùy Linh, Phạm 
Đông // Lao động.- Ngày 12/4/2019.- Số 81.- Tr.7 
 

Tại nhiều địa phương, liên tục xảy ra các vụ chó cắn người gây tử vong. Ngoài 
những quy định, chế tài xử phạt của các cơ quan chức năng và tổ bắt chó thả rông, quan 
trọng nhất, vẫn là ý thức của những người nuôi chó.  

NHỮNG CÁI CHẾT THƯƠNG TÂM 

Ngày 10/4, Sở Y tế tỉnh Sơn La xác nhận có một trường hợp tử vong vào ngày 9/4 
do bị chó dại cắn. Đây là ca tử vong thứ hai vì bệnh dại tại tỉnh Sơn La trong năm 2019, 
sau trường hợp tại bản Kéo Hỏn, xã Chiềng Công, huyện Mường La do chủ quan không 
đến cơ sở y tế tiêm phòng theo quy định. 

Trường hợp tử vong là cháu Sồng A Nù Tông (sinh năm 2008), người dân tộc 
Mông, sống tại bản Co Sáy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu. Cách đây khoảng 3 tháng, 
cháu bị chó cắn vào tay và không được tiêm phòng dại. Đến ngày 7/4, gia đình đã đưa 
cháu vào Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu với triệu chứng đau bụng kèm theo nôn. 

Sau đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, các bác sỹ hội chẩn cháu bị bệnh dại 
lên cơn do chó cắn, tiên lượng tử vong. Gia đình đã đưa cháu về nhà và cháu đã tử vong 
vào ngày 9/4. 

Sau khi xác minh vụ việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La (Sở Y tế tỉnh 
Sơn La) ghi nhận vẫn còn 16 người bị phơi nhiễm dại cùng với trường hợp tử vong của 
cháu Sồng A Nù Tông tại địa phương. Chính quyền và các cơ quan chức năng đang tiếp 
tục vận động, tuyên truyền những người này đến Trung tâm Y tế huyện Yên Châu tiêm 
phòng vaccine dại. 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, chỉ trong 3 tháng 
đầu năm 2019, toàn tỉnh có gần 1.900 trường hợp phải điều trị dự phòng do bị chó, mèo 
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cắn. Trong số đó, trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tỉ lệ lớn và chủ yếu là người dân tộc thiểu số 
sống ở vùng đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa… 

 

21. Thanh Thuận. NGƯỜI MÔNG HUA TẠT LÀM GIÀU TỪ DU LỊCH CỘNG 
ĐỒNG / Thanh Thuận // An ninh biên giới.- Ngày 14/4/2019.- Số 15.- Tr.12. 
 

Nằm dọc theo Quốc lộ 6, hướng Hà Nội đi Sơn La, cách cao nguyên Mộc Châu 
khoảng 15km, bản Hua Tạt của người Mông xinh đẹp và yên bình giữa đất trời Vân 
Hồ, tỉnh Sơn La. Bản Hua Tạt được du khách biết đến là điểm du lịch cộng đồng hấp 
dẫn với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các homestay mang phong cách hiện đại, 
độc đáo, nhưng vẫn đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông vùng cao 
Tây Bắc. 

BẢO TỒN NGUYÊN VẸN PHONG TỤC NGƯỜI MÔNG 

Nếu như cao nguyên Mộc Châu nổi tiếng với đồi chè, rừng thông bản Áng, là điểm 
dừng chân quen thuộc đối với du khách thì vài năm gần đây, bản Hua Tạt trở thành điểm 
sáng du lịch cộng đồng của Vân Hồ - huyện “cửa ngõ” của tỉnh Sơn La. Tuy bản sát quốc 
lộ, nhưng người Mông nơi đây vẫn giữ được phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống 
độc đáo của đồng bào Mông bản địa. 

Sự yên bình của Hua Tạt thể hiện ngay từ lối vào bản với những ngôi nhà làm theo 
kiểu truyền thống của dân tộc Mông, xung quanh là vườn cây đào, mận xanh mướt, xa xa 
là những vườn rau cải mèo trổ hoa vàng rực rỡ và màu đỏ quyến rũ của hoa đậu. Tại sân 
nhà văn hóa của bản, một vài cô gái Mông xúng xính trong những bộ váy áo màu sắc sặc 
sỡ đang túm tụm vừa trò chuyện, vừa ý nhị cười đùa. Phía sân vận động, các cháu nhỏ 
đang đánh quay, nhảy dây vui chơi trong ánh nắng chiều.  

Đến giữa bản, du khách sẽ bắt gặp một cái chòi với hai người đàn ông Mông đang 
thao tác nghề rèn truyền thống. Đó là ông Tráng A Chơ, già làng của bản và là một thợ rèn 
có tiếng. Ông bắt đầu làm nghề rèn từ khi mới 30 tuổi, chủ yếu là rèn các loại dụng cụ lao 
động như dao, cuốc, xẻng... Sau nhiều năm gắn bó với nghề, hiện nay, ông chủ yếu rèn 
dao để bán. Dao ông rèn có độ sắc và độ bền cao, được người dân ở nhiều nơi khác tìm 
đến đặt hàng. Người trẻ hơn là thợ phụ giúp ông than củi và quạt gió. Dù tuổi đã cao, công 
việc rèn đòi hỏi phải có sức khỏe, nhưng ông Tráng A Chơ luôn cố gắng duy trì nghề rèn, 
truyền kinh nghiệm, động viên con cháu học nghề, góp phần gìn giữ nghề rèn truyền 
thống của đồng bào Mông. 

Vào thăm bất kỳ gia đình người Mông nào trong bản, du khách đều được tận mắt 
thấy những chiếc cối xay ngô, cối xay lúa, cối giã bánh giầy cũ kĩ, trên tường nhà vẫn treo 
những cây khèn Mông, sáo Mông... Tuy bản có điện từ lâu rồi, máy xát, ti vi... đủ cả, 
nhưng nhiều nhà vẫn giữ những món đồ, công việc ấy như một nét đẹp truyền thống của 
dân tộc, tạo nên nét đẹp văn hóa đặc sắc riêng biệt, không phải nơi nào cũng có. Nhiều 
chủ nhà còn nhiệt tình hướng dẫn khách nếu có nhu cầu học xay lúa, xay ngô, thổi khèn 
Mông...   

Ông Tráng A Cao, Bí thư Chi bộ bản Hua Tạt cho biết: Cả bản có 138 hộ, 680 
nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, nguồn sinh sống, thu nhập chủ 
yếu của bà con từ canh tác nông nghiệp như: Lúa nước, lúa nương, ngô, su su, rau xanh... 
Mấy năm gần đây, bản Hua Tạt chuyển dần sang làm du lịch cộng đồng. Ngoài vận động 
bà con giữ gìn những nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Mông, bản Hua Tạt 
còn có các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Hằng 
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năm, bản phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, vừa giới thiệu, quảng bá về nét đẹp văn 
hóa dân tộc, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, du lịch. 

ĐIỂM SÁNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở VÂN HỒ 

Bản Hua Tạt có 199,52ha rừng tự nhiên, đặc biệt là 20ha rừng thông hơn 10 năm 
tuổi, luôn được đồng bào sống quanh khu gìn giữ. Đây cũng là nơi mang đến vẻ thơ mộng 
cho bản, khiến du khách thích thú trong chiến lược phát triển du lịch cộng đồng. 

Theo lời của ông Tráng A Cao, Hua Tạt hiện có nhiều hộ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú cho khách du lịch, trong đó nổi bật là các hộ A Sếnh, A Chu, A Giàng, A Thống, A 
Sang. Đây là những điển hình làm du lịch cộng đồng để người dân trong bản học tập.  

Cách đây 4 năm, người tiên phong làm du lịch cộng đồng của bản là cha con ông 
Tráng A Súa và Tráng A Chu. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, Tráng A Chu trở về 
quê hương, quyết định tìm kiếm cơ hội kiếm sống, làm giàu trên chính mảnh đất quê 
hương mình... Nhận thấy hướng phát triển của du lịch Mộc Châu, ngay khi huyện Vân Hồ 
thành lập, A Chu quyết định đầu tư làm du lịch cộng đồng. A Chu và cha anh - ông Tráng 
A Súa là những người đầu tiên trong bản đã tự tay phá bỏ vườn mận, vườn đào, vay vốn 
cùng anh em dựng ngôi nhà sàn gỗ to nhất bản, bắt đầu làm du lịch cộng đồng. Ban đầu, 
việc làm của A Chu cũng có nhiều ý kiến trái chiều của bà con trong bản. Những ngày 
đầu, A Chu rất vất vả trên hành trình thực hiện dự án làm du lịch cộng đồng. Nhưng thật 
may mắn, bên cạnh anh luôn có người vợ ủng hộ chồng hết lòng. Thêm vào đó là sự động 
viên của một ông chủ chuyên đi mở các tuyến du lịch cộng đồng miền Tây Bắc cảm động 
trước quyết tâm khai thác chính thế mạnh từ phong tục, tập quán của dân tộc Mông, mong 
muốn A Chu làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.  

Ngôi nhà sàn - Homestay A Chu đặc biệt hơn tất cả những ngôi nhà khác trong bản 
không chỉ to, bề thế hơn mà sàn nhà được lát gỗ dày và sạch sẽ. Mái nhà lợp lá cọ, trên 
những hàng cột được lắp bóng điện trang trí khéo léo. Tầng một của nhà sàn được thiết kế 
quầy bar, các bàn cho khách ngồi ăn uống, ngắm cảnh thiên nhiên, được trang trí bằng 
những vật dụng độc đáo, mang dáng dấp truyền thống của người Mông. Khu nhà vệ sinh 
tuy làm theo phong cách hiện đại nhưng được trang trí bằng những vật liệu từ thiên nhiên. 
Mái lợp bằng lá cọ. Vách bằng những ống nứa được ngâm chống mọt ghép lại. Tất cả 
những vật dụng nhỏ nhất của ngôi nhà đều tạo ra vẻ hài hòa với không gian của miền cao 
nguyên. Đặc biệt, nhà sàn có tổ chức hoạt động văn hóa bản để du khách đến nghỉ tại đây 
được thưởng thức văn hóa dân tộc bản địa như: Múa hát, thổi khèn Mông... Cũng tại đây, 
du khách có thể cùng tham gia trải nghiệm các công việc thường ngày của người Mông 
như vào bếp tự tay nướng những miếng thịt thơm ngon, nướng cá, tham gia sinh hoạt cùng 
gia chủ... Homestay của A Chu dần thu hút đông du khách đến lưu trú. Doanh thu từ du 
lịch cộng đồng cũng tăng cao. Chính quyền địa phương quan tâm, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Sơn La cũng đã về khảo sát và tìm hiểu để làm cơ sở nhân rộng mô hình 
cho các nơi khác.  

Thấy hướng đi mới của A Chu có hiệu quả và đỡ vất vả hơn làm nương, ông Tráng 
A Sếnh cũng bắt tay vào đầu tư chuyển đổi đất trồng ngô sang làm du lịch cộng đồng trên 
khu đất rộng rãi có nhiều lợi thế về cảnh quan môi trường với tên Homestay Tráng A 
Sếnh. Điểm nhấn của Homestay Tráng A Sếnh chính là khu rừng thông phía sau nhà, đây 
là nơi lý tưởng để du khách thả hồn vào thiên nhiên, đất trời, tận hưởng không gian yên 
tĩnh, trong lành, mát mẻ. Khu rừng thông rộng rãi cũng là nơi thích hợp tổ chức các trò 
chơi vận động của các đoàn khách tập thể.  
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Đến nay, bản Hua Tạt đã có nhiều gia đình người Mông tiếp tục triển khai làm du 
lịch cộng đồng (homestay), đưa kinh tế thôn bản phát triển theo hướng bền vững, phát huy 
được bản sắc văn hóa dân tộc và thân thiện với môi trường. 

Nơi thung lũng Hua Tạt, Vân Hồ, những gia đình người Mông đang cùng nhau 
đoàn kết quyết đưa dân bản vượt qua đói nghèo từ làm du lịch. Thành công bước đầu của 
các homestay này cũng góp phần giới thiệu thêm điểm đến thú vị trong hành trình du lịch 
khám phá các bản làng Tây Bắc. 
 

22. Hà Tám. HUYỆN SỐP CỘP NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN HOÀN THÀNH 
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 / Hà Tám // Đời sống và 
pháp luật.- Ngày 15/4/2019.- Số 60.- Tr.22. 
 

Sốp Cộp là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, đây là huyện đặc biệt 
khó khăn. Trong những năm vừa qua với sự nỗ lực của Đảng bộ chính quyền địa 
phương cùng với sự đồng thuận của người dân trong quyết tâm thoát nghèo, bộ mặt 
huyện Sốp Cộp dần dần đổi thay. Trong năm 2018 huyện đạt một số kết quả nổi bật 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội rất đáng khích lệ. 

Năm 2018, kinh tế của huyện tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu năm 
2018 đạt và vượt theo kế hoạch. Giá trị sản xuất đạt 1.029,7 tỷ đồng, tăng 4,1% so với 
cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 70 tỷ đồng, bằng 140% so với dự 
toán tỉnh giao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.  

Cơ sở, kết cấu hạ tầng từ huyện đến xã, bản tiếp tục được đầu tư xây dựng, trong 
đó hoàn thành xong Dự án đầu tư nâng cấp đường giao thông rải nhựa Asphalt, hệ thống 
điện chiếu sáng khu Trung tâm hành chính huyện. 

Xây dựng được các sản phẩm nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản 
phẩm; tổ chức thành công Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Mường Và - Sốp Cộp ” 
cho sản phẩm gạo nếp tan huyện Sốp Cộp và Lễ hội Mừng cơm mới năm 2018.  

Triển khai thực hiện tốt công tác trồng rừng, phát triển rừng; quản lý, chăm sóc, 
bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,9%. Văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục được 
quan tâm, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Thực hiện tốt các chính sách bảo 
đảm an sinh xã hội và giảm nghèo, chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách; triển 
khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết 
định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Kết luận số 473-KL/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi 
dưỡng chính trị huyện. 

Giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai kéo dài giữa bản Huổi My xã Sam Kha 
với bản Chua Ta A, B, bản Na Su, xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và 
các điểm tranh chấp đất đai khác trên địa bàn huyện, quốc phòng được đảm bảo; an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới được giữ vững; quan hệ hợp tác, đoàn 
kết hữu nghị với các huyện giáp ranh của nước bạn Lào được duy trì, phát triển.  

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, 
nâng cao hiệu quả hoạt động. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2019 20 

05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu 
biểu; chỉ đạo tổ chức thành công hội thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023.  

Hội đồng nhân dân tiếp tục hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò của đại biểu 
dân cử, nhất là trong việc đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tổ 
chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện, xã bầu tại Kỳ 
họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện và Hội đồng nhân dân các xã. 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động, theo phương châm hướng về cơ sở. Nhân dân các dân tộc toàn 
huyện đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các chính sách pháp luật 
của Nhà nước. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết 
định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 
02/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ huyện Sốp Cộp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh 
đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đội 
ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Phấn đấu 
xây dựng huyện Sốp Cộp sớm trở thành vùng động lực kinh tế năng động của tỉnh Sơn La. 
 

23. PV. BẮT GIỮ KẺ MUA BÁN TRÁI PHÉP 5.630 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / 
PV // Đời sống và pháp luật.- Ngày 15/4/2019.- Số 60.- Tr.3. 
 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ Tếnh A Chia (sinh năm 1978, trú tại xã Lóng 
Luông, huyện Vân Hồ) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 
giữ gồm hơn 5.630 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác. Tại cơ 
quan công an, Chia khai nhận lấy số ma túy trên tại khu vực biên giới để mang về bán 
kiếm lời, trong lúc đang thực hiện hành vi mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và 
bắt giữ. 
 

Cũng xem: 
24. Trung Hiếu. BẮT GIỮ 1 ĐỐI TƯỢNG, THU GẦN 6.000 VIÊN MA TÚY TỔNG 
HỢP / Trung Hiếu // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 15/4/2019.- Số 31.- Tr.9. 
 

25. H. Ân. SƠN LA: BẮT 3 ĐỐI TƯỢNG, THU HƠN 7.000 VIÊN MA TÚY TỔNG 
HỢP / H. Ân // Công an thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 15/4/2019.- Số 3941.- Tr.12. 
 

Ngày 13/4, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) đã bắt quả tang hai đối tượng về 
hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng hơn 7.000 viên ma túy tổng hợp, 
1 gói heroin... 

Trước đó, lúc 12 giờ 25 ngày 12/4, tại bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, 
công an huyện này đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 
Hai đối tượng bị bắt là Thào Thị Sông (sinh năm 1982) và Mùa A Nu (sinh năm 1991), 
đều trú tại bản Phiêng Phụ A, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật công 
an thu giữ gồm 400 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin, cùng một số vật chứng liên quan 
khác. 
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Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên mua của một người đàn ông không rõ 
danh tính để bán lại kiếm lời. Khi đang trên đường mang đi bán thì bị bắt giữ. Được biết, 
quá trình bị bắt các đối tượng này đã chống trả quyết liệt hòng trốn thoát. 

Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Giàng A Tủa (sinh năm 1966, 
trú bản Huổi Sẳng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã) về hành vi mua bán trái phép chất ma 
túy. Tang vật công an thu giữ gồm 6.800 viên ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử, 44,5 triệu 
đồng, cùng một số tang vật liên quan khác.  

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 

26. Hà Hoàng. MỘC CHÂU ĐẸP HƠN NHỜ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Hà 
Hoàng // Trang trại Việt.- Tháng 4/2019.- Số 94.- Tr.64-65. 
 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
(2015 - 2018), đến nay đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Mộc Châu 
(Sơn La) được nâng cao rõ rệt. Trong lộ trình phát triển của mình, huyện tiếp tục đề 
ra các giải pháp cụ thể thiết thực, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới 
đạt kết quả cao nhất. 

Trong giai đoạn (2015 - 2018) huyện Mộc Châu đã tổ chức tuyên truyền về chủ 
trương xây dựng nông thôn mới thông qua các hội nghị, họp xã, bản, tiểu khu. Duy trì 
hoạt động tuyên truyền bằng 10 cụm pa nô tấm lớn với tổng diện tích 300m2; căng treo 52 
băng rôn vượt đường tại các tuyến quốc lộ, đường liên xã, khu trung tâm tập trung đông 
dân cư; đăng 62 tin, bài tuyên truyền, 18 văn bản chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng 
nông thôn mới trên cổng thông tin điện tử của huyện; tổ chức được 154 điểm với 368 buổi 
chiếu tại các xã, bản phục vụ khoảng 90.000 lượt người xem... 

Cùng với đó, huyện đã phát động các cuộc thi “Tìm hiểu về phong trào Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”; vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất đóng góp tiền 
để xây dựng đường giao thông nông thôn. Giai đoạn năm 2015 - 2018, người dân đã đóng 
góp 213,633 tỷ đồng. 

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, Trưởng ban chỉ đạo nông thôn 
mới huyện, cho biết: Thời gian qua, huyện đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 1.524 người là bí 
thư, trưởng bản, Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể bản, tiểu khu và ban chỉ đạo 
giảm nghèo các xã, thị trấn. Qua đó, đã giúp cán bộ đảng viên tại các cơ sở xác định được 
nguyên nhân và phương thức giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. 

Hàng năm, huyện còn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc cấp xã tổ chức khảo 
sát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ 
trợ làm nhà “Đại đoàn kết”. Giai đoạn 2015 - 2018 đã vận động ủng hộ được 7,5 tỷ đồng, 
hỗ trợ xây dựng được 398 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; tổng giá trị đưa vào sử dụng 
trên 23 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 
định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 4 xã, gồm: Chiềng Sơn, Mường Sang, Đông 
Sang, Phiêng Luông. Hiện tại, huyện đang tập trung nguồn nhân lực cho 2 xã Tân Lập, 
Chiềng Hắc đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. 

Ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu, cho hay: 
Thời gian qua, huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường; tăng 
cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 
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đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm,… từng bước mang lại hiệu 
quả trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao nguồn thu nhập 
cho người dân ở địa phương. 

Huyện Mộc Châu luôn quan tâm đến phát triển giáo dục ở nông thôn, chỉ đạo các 
đơn vị trường học nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua; làm tốt 
công tác tuyển sinh; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập 
giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa 
bàn toàn huyện. 

Bên cạnh đó, huyện còn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là 
trong các dịp lễ, tết; chủ động theo dõi, nắm chắc mọi tình hình nội, ngoại biên và trên địa 
bàn huyện; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; triển khai đăng ký nghĩa 
vụ quân sự, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật cho các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ. Tăng 
cường chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được 
nâng lên. Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, có 
hiệu quả. Đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được củng cố và tăng cường cả về số 
lượng và chất lượng; 100% cán bộ y tế tại các trạm y tế xã có trình độ đại học. 

Ông Hà Trung Chiến thông tin thêm: Thời gian tới, chúng tôi sẽ duy trì và giữ 
vững 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung phấn đấu 2 xã Chiềng Hắc, Tân Lập đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận 
động các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tuyên 
truyền đến nhân dân hiểu rõ xây dựng nông thôn mới là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 
kiểm tra, dân hưởng thụ”. 

Đồng thời huyện sẽ tiếp tục thực hiện công khai quy hoạch, đề án đã được phê 
duyệt để quản lý và huy động nhân dân thực hiện. Rà soát điều chỉnh những nội dung bất 
hợp lý cho phù hợp với thực tiễn của từng xã và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. Hỗ trợ vay vốn tín dụng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất, mở rộng 
ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân vươn lên 
làm giàu tại địa phương. 
 

27. Trần Quang. “LUYỆN” RƯỢU ĐẶC SẢN TRÊN CỔNG TRỜI TÂY BẮC / 
Trần Quang // Trang trại Việt.- Tháng 4/2019.- Số 94.- Tr.46. 
 

Rượu Hang Chú là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sơn La. Thứ rượu này 
được đồng bào người Mông ở Hang Chú, huyện Bắc Yên nấu từ thóc nương đặc biệt 
nên có hương vị thơm, ngon và chất lượng rất cao. 

Nằm ở độ cao trên 2.000m, hiện, xã Hang Chú có 10 bản với 30 hộ dân nấu rượu, 
trong đó bản Pá Cư Sáng có nhiều hộ dân theo nghề truyền thống độc đáo này nhất ở địa 
phương. Trong số đó gia đình anh Giàng A Duẩn, một trong số những gia đình có nhiều 
đời theo nghề nấu rượu ở Hang Chú hiện đang rất thành công và khá giả nhờ loại đặc sản 
này. 

Anh Duẩn cho biết, để nấu được loại rượu ngon này, bà con ở đây luôn phải chú 
trọng đến khâu nguyên liệu. Theo đó, thóc dùng nấu rượu được người dân tuyển chọn rất 
kỹ càng từ các nương ở vùng cao này. Loại thóc này có tên là “thóc mổ” được trồng trên 
bản. Loại thóc mổ này là loại thóc nương ta, tuy năng suất thu hoạch không cao nhưng 
thóc cho chất lượng rượu rất ngon. 
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Cụ thể, sau khi thóc được ủ mầm, người nấu bắt đầu luộc thóc trong khoảng thời 
gian 4 - 5 tiếng liên tục. Thóc được đảo liền tay để cho chín đều. Sau đó, bà con cho thóc 
ra vật đựng để cho nguội, rồi trộn men lá truyền thống vào trong thóc. 

Anh Duẩn cho hay: Men lá được làm từ các loại lá cây trên rừng, có vị làm giải 
hàn cho cơ thể, có vị hóa phong trừ tà, làm giảm đau xương khớp,… tạo cho men là hỗn 
hợp của nhiều vị thuốc có tác dụng tốt cho cơ thể. 

“Để lấy được rượu ngon nhất bà con ở đây luôn để thóc lên men trong thời gian tối 
thiểu 20 ngày rồi mới mang vào nấu. Thông thường, một nồi rượu thóc 50kg nguyên liệu 
thì sẽ nấu trong thời gian 2 - 4 giờ đồng hồ, sản phẩm thu được là 20 lít rượu thóc ngon”, 
anh Duẩn chia sẻ. 

Anh Duẩn cho hay: Rượu Hang Chú nấu cũng rất kỳ công, có những loại rượu 
thửa được nấu 2 lần. Lần 1 là lọc cốt và khử tạp chất, lần thứ 2 là nấu cùng những loại lá 
thơm tạo hương vị riêng cho rượu. Vì thế, những lít rượu này luôn rất thơm ngon và êm 
dịu. 

Được biết, trung bình mỗi năm gia đình anh Duẩn nấu được trên dưới 20.000 lít 
rượu Hang Chú với thu nhập khoảng gần 100 triệu đồng. 
 

28. Thuần Việt. CHANH LEO VƯƠN LÊN VÙNG ĐỒI TÂY BẮC / Thuần Việt // 
Trang trại Việt.- Tháng 4/2019.- Số 94.- Tr.37. 

 

Mấy năm gần đây, diện tích chanh leo ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận 
Châu… của tỉnh Sơn La không ngừng gia tăng. Do chanh leo được giá, lại hợp với 
thổ nhưỡng nơi đây nên bà con liên tục mở rộng diện tích. Để cây chanh leo phát 
triển bền vững thì không chỉ cần có sự quy hoạch diện tích cho hợp lý mà phải có sự 
vào cuộc của cả doanh nghiệp và người dân. 

Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ vốn là thủ phủ ngô của huyện. Vậy mà 
nay, diện tích ngô đang bị thu hẹp. Bà con đã và đang chuyển mạnh sang trồng cây chanh 
leo. Người đi đầu trong việc chuyển đổi này là ông Tráng A Cao, Bí thư Chi bộ bản Hua 
Tạt. Hiện diện tích của nhà ông Cao lên đến 5ha. 

Không dừng lại ở đó, ông Cao còn thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Tráng A Cao. 
Mấy chục thành viên của hợp tác xã cũng trồng chanh leo. Đến nay, diện tích chanh leo 
của bản lên đến gần 50ha. “Cây chanh leo cho hiệu quả cao hơn bất cứ cây trồng nào ở địa 
phương. Mỗi ha bình quân thu 200 - 300 triệu đồng, đầu ra lại đang thuận lợi. Việc bà con 
mở rộng diện tích không có gì là lạ”, ông Cao cho biết. 

Không riêng gì xã Vân Hồ, nhiều vùng đất rộng lớn của Mộc Châu như Tân Lập, 
Đông Sang, thị trấn Mộc Châu… bà con cũng mở rộng diện tích cây chanh leo. Do năm 
vừa qua, thương lái liên tục thu gom, có lúc giá chanh đẩy lên 38.000 đồng/kg. 

Tại tỉnh Sơn La mới chỉ có Công ty Nafoods Tây Bắc là đơn vị gắn bó chặt chẽ với 
người nông dân khi mua chanh leo. 

Theo ông Lê Hoài Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc, các sản 
phẩm chủ lực xuất khẩu của Nafoods là các loại nước ép NFC, puree, nước cô đặc…, 
trong đó sản phẩm chủ lực là chanh leo cô đặc. Các sản phẩm của Nafoods hiện tại đã 
xuất khẩu sang 50 nước trên thế giới trong đó thị trường chủ đạo là châu Âu chiếm hơn 
70% sản lượng xuất khẩu của Nafoods. 

Xét về kim ngạch xuất khẩu chanh leo, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ ba chỉ sau 
Peru, Ecuador và Brazil. Tuy nhiên, đây là những quốc gia sản xuất lượng chanh leo lớn 
nhất, nhưng thị trường nội địa của quốc gia nhiệt đới này đã tiêu thụ hết phần lớn. Chanh 
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leo các nước Nam Mỹ trồng là chanh leo vàng, trong khi chanh leo Việt Nam chủ yếu là 
chanh leo tím. Do tính chất hai loại chanh này không hoàn toàn giống nhau nên hai sản 
phẩm này cũng chưa hẳn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn tùy thuộc vào nhu cầu, 
thói quen tiêu dùng tại các nước. 

Xét về chanh leo tím, hiện dư địa để phát triển trên thị trường thế giới vẫn rất lớn 
bởi càng ngày loại chanh này càng được biết đến và tiêu dùng rộng rãi ở các nước châu 
Âu. Rất may, Việt Nam là một trong những vùng trồng cho chất lượng quả chanh leo tím 
rất tốt trên thế giới và đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. 

Hầu hết sản lượng chanh leo của tỉnh Sơn La là bán cho Trung Quốc. Đây là thị 
trường tiềm năng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những thời điểm bên kia biên giới 
đóng biên, hoặc các ông chủ của Trung Quốc dừng thu mua chanh leo vài ngày là cả Sơn 
La nhớn nhác vì không biết bán chanh leo cho ai. Rõ ràng việc lo đầu ra cho cây chanh leo 
cần được chính quyền quan tâm một cách thỏa đáng. Hơn nữa, việc ồ ạt mở rộng diện tích 
chanh leo như thời gian vừa qua sẽ vô cùng mạo hiểm nếu như các doanh nghiệp không 
vào cuộc chặt chẽ cùng người dân khép kín chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 
 

29. Minh Phong. CHUYỆN NGHỀ CỦA LÍNH HÌNH SỰ / Minh Phong // Đời sống 
và pháp luật.- Ngày 16-22/4/2019.- Số 16.- Tr.8. 
 

Sơn La là tỉnh biên giới Tây Bắc, có tới 274km đường biên giới giáp Lào. Các 
vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La thường xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, hầu như 
khi được phát hiện thì hiện trường bị xáo trộn do thời tiết và thời gian, thậm chí có 
vụ không có một chút manh mối nào. Nhưng những năm gần đây, Phòng Cảnh sát 
hình sự không để “nợ” vụ trọng án nào. Để làm được điều ấy, những người lính hình 
sự ở đây đã quá quen với những chuyến lội rừng, leo núi cả tháng đi làm án… 

NHỮNG VỤ ÁN NGHIÊM TRỌNG 

Bây giờ, nhắc lại những vụ án đã triệt phá những năm gần đây, các trinh sát, điều 
tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Sơn La vẫn nhớ vụ giết người giấu xác dưới 
đống gạch ba vanh ở phía sau tường rào khu dân cư mới thuộc bản Nà Cạn, phường 
Chiềng Sinh, thành phố Sơn La vào ngày 6/2/2017. 

Đại úy Phạm Văn Cường, điều tra viên trực tiếp điều tra vụ án này, kể rằng khi tiếp 
cận hiện trường vụ án, các anh đã thấy không đơn giản bởi khi phát hiện thì vụ án đã xảy 
ra trước đó khoảng 2 tuần, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, không có giấy 
tờ tùy thân.  

Quá trình khám nghiệm hiện trưởng, tử thi, manh mối duy nhất tìm được là một 
chiếc sim điện thoại cũ trong túi áo nạn nhân. Nhờ chiếc sim điện thoại này mới xác định 
được lai lịch nạn nhân là Lò Văn Duyên, 28 tuổi, trú tại bản Dứn, xã Chiềng Sinh, huyện 
Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.  

Nhưng khi đến gia đình Duyên, người nhà cho biết từ tháng 3/2016, Duyên đã sang 
Trung Quốc làm thuê, thỉnh thoảng mới liên lạc về nhà và thời điểm liên lạc gần nhất là 
vào tháng 8/2016. Cho đến khi nạn nhân bị sát hại, gia đình không nhận được bất cứ thông 
tin gì. 

Lúc này, Ban chuyên án xác định rất có thể thủ phạm vụ án là người cùng đi làm 
với nạn nhân, thời điểm gây án là những ngày giáp Tết Nguyên đán, có thể khi từ Trung 
Quốc về quê ăn tết, thủ phạm và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn. 

Tập trung điều tra theo hướng này, kết hợp với những thông tin thu thập được, Ban 
chuyên án đã xác định được khoảng 20 người tại các địa bàn Điện Biên, Sơn La, Lào Cai 
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đi làm thuê ở Trung Quốc, trước đó khoảng nửa tháng Duyên và một số người cùng nhau 
về quê ăn tết. 

Căn cứ vào các dấu vết thu thập được tại hiện trường, các mũi trinh sát lên Lai 
Châu, sau đó là Lào Cai, rồi lại về huyện Mai Sơn (Sơn La) để xác minh thông tin nạn 
nhân, xác minh các mối quan hệ và di biến động của nạn nhân thời gian trước khi bị giết, 
trích xuất từng chiếc camera trên các tuyến đường, đến nhà nghỉ ở Lào Cai nơi nạn nhân 
dừng chân, tìm những chiếc xe khách nạn nhân đã từng đi từ Lào Cai về Sơn La không bỏ 
qua bất cứ một chi tiết nào. 

Và hướng điều tra ấy đã có kết quả bởi sau 72 giờ truy lùng theo “bóng chim tăm 
cá”, đến ngày 9/2/2017, các trinh sát đã bắt được Quàng Văn Quyết, 26 tuổi, trú tại bản 
Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Tại cơ quan công an, Quyết khai nguyên nhân hắn giết anh Duyên. Tháng 3/2016, 
hắn đi làm thuê ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và quen biết với Lò Văn Duyên cũng là 
người đi làm thuê. Ngày 20/1/2017, Quyết và Duyên trở về Việt Nam ăn tết cùng gia đình. 
Đến khoảng 4h ngày 24/1/2017, cả hai về đến thành phố Sơn La.  

Sau khi xuống xe, Quyết dẫn Duyên vào khu vực sau bến xe Sơn La tìm chỗ vắng 
người để sử dụng ma túy và chia tiền (cả hai cùng nghiện ma túy và làm thuê chung với 
nhau). Trong quá trình chia tiền, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Quyết đã dùng dao 
nhọn mang sẵn trong người đâm nhiều nhát vào lưng, vào ngực làm anh Duyên chết tại 
chỗ.  

Sau đó, Quyết dùng gạch ba vanh ở gần đó lấp kín xác nạn nhân, lấy hết tiền bạc, 
giấy tờ rồi bắt xe về nhà tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn. Trên đường đi, Quyết đã vứt con 
dao gây án và chiếc điện thoại của nạn nhân xuống dưới cống ven đường gần bến xe thành 
phố Sơn La và yên tâm rằng không ai có thể lần ra mình. Quyết không ngờ từ chiếc sim 
điện thoại còn sót lại, hắn bị bắt sau nửa tháng gây tội ác. 

GIỮ VỮNG BÌNH YÊN 

Nhưng, đó chỉ là một trong những vụ trọng án mà Phòng Cảnh sát hình sự Sơn La 
triệt phá trong những năm gần đây. Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng phòng Cảnh sát 
hình sự, cho biết là đơn vị chiến đấu nên khi “có việc”, anh em từ chỉ huy phòng tới từng 
chiến sỹ đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ với những vụ án phức tạp, chỉ huy phòng trực tiếp 
cùng vào cuộc để kịp thời chỉ đạo, động viên anh em trong điều tra, phá án. 

Một trong những vụ án mà chỉ huy phòng trực tiếp tham gia là vụ truy bắt Lèo Văn 
Hoàng, trú tại xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, thủ phạm vụ giết người, 
cướp tài sản ngày 02/9/2018 tại huyện Vân Hồ.  

Sau khi xác định đối tượng đang lẩn trốn trong rừng, hơn 100 cán bộ chiến sỹ của 
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vân Hồ, Công an huyện Mộc Châu cùng lực 
lượng Công an cơ sở và quần chúng nhân dân đã được huy động, chia làm nhiều mũi, chốt 
chặn ở các ngả đường đối tượng có thể di chuyển qua để tiến hành truy bắt đối tượng ngay 
trong đêm 02/9.  

Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt khi đó vẫn còn là Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự 
đã trực tiếp chỉ đạo một mũi trinh sát truy bắt tên tội phạm suốt đêm. Đến sáng ngày 3/9, 
Ban chuyên án đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi đá Tai Mèo 
thuộc bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ. Lập tức các mũi trinh sát tập trung lần theo 
dấu vết, vây ráp đối tượng tại khu vực này.  

Tuy nhiên đây là khu vực núi cao, vực sâu, hiểm trở, cây cối rậm rạp, trải rộng trên 
khoảng chục ha, kéo dài khoảng 17km, giáp ranh với huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình và 
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gần sông Đà nên việc truy bắt vô cùng khó khăn, thậm chí các mũi trinh sát còn trở đi trở 
lại nhiều lần ở cùng một địa điểm trong thời tiết mưa gió để chắc chắn không bỏ sót bất cứ 
dấu vết nào. Gần 2 ngày dầm mưa trong rừng đến 9h35 phút ngày 4/9, lực lượng truy bắt 
đã bắt được Hoàng. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Tạ Anh Tuấn, người đã có hơn 10 năm 
công tác ở phòng bảo rằng với địa bàn có tới 80% dân số là người dân tộc thiểu số, nhiều 
xã vùng sâu, vùng xa, hiểu biết pháp luật của dân rất hạn chế, vì thế nhiều khi anh em đi 
làm án ngoài yêu cầu giỏi về nghiệp vụ còn phải nắm được tâm tư, tình cảm, phong tục, 
tập quán của từng vùng, từng dân tộc để áp dụng biện pháp điều tra cho phù hợp; đồng 
thời phải kiên trì thuyết phục, giải thích cho những người liên quan hiểu các quy định của 
pháp luật mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.  

Anh Tuấn vẫn nhớ vụ án hiếp dâm trẻ em do anh trực tiếp thụ lý điều tra xảy ra 
vào 02/9/2016 tại xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Đối tượng là Mùa Mạnh Dè, sinh năm 
1996, trú ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân là Cứ Thị Giang, sinh năm 2004, 
trú ở xã Mường Sai, huyện Sông Mã. Đối tượng và nạn nhân đều là người dân tộc Mông, 
quen biết và yêu nhau qua điện thoại.  

Sau một thời gian tìm hiểu, Dè đã đến thăm nhà Giang. Tại đây, qua công tác kiểm 
tra hành chính, công an xã đã phát hiện cả hai sinh sống với nhau như vợ chồng. Mùa 
Mạnh Dè lập tức bị bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em vì thời điểm ấy Cứ Thị Giang chưa 
đủ… 13 tuổi. 

Nhưng quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của vụ án này vô cùng khó khăn vì 
theo quan điểm của người dân tộc Mông, việc con cái họ có quan hệ nam nữ, lấy chồng 
sớm là chuyện vô cùng bình thường.  

Vì thế, khi thấy người yêu của con gái bị bắt, gia đình họ đã cho rằng lực lượng 
công an chia rẽ tình yêu của con họ và tìm mọi cách để ngăn cản việc điều tra của cơ quan 
công an như triệu tập không đến, điều tra viên đến nhà thì tránh mặt, không gặp… 

Cán bộ điều tra đã phải đi lại rất nhiều lần dù đường vào bản là đường đất cách 
quốc lộ hơn 20km. Ròng rã 4 tháng trời, sau nhiều lần kiên trì vận động, thuyết phục để 
gia đình bị hại hiểu, hợp tác với cơ quan điều tra, vụ án mới kết thúc. 

Khó có thể kể hết những câu chuyện “hậu trường vụ án” ở đây, bởi trong 5 năm 
qua, Cảnh sát hình sự Công an Sơn La đã thụ lý 235 vụ án, đã điều tra làm rõ 233 vụ, 
trong đó có 34 vụ trọng án; xác lập và đấu tranh thành công 54 chuyên án, bắt xử lý 185 
đối tượng; tỷ lệ điều tra các vụ án phạm pháp hình sự đạt 94%, trọng án đạt 100%. Thành 
tích của những người lính hình sự đã góp phần giữ cho mảnh đất biên giới nơi Tây Bắc 
này được bình yên. 
 

30. Phạm Hiển. XÃ CÒ NÒI, HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: NGƯỜI CAO TUỔI GẮN 
BÓ VỚI TỔ CHỨC HỘI / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- Ngày 18/4/2019.- Số 63.- 
Tr.2. 
 

Từ đầu năm đến nay, Hội Người cao tuổi xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
kết nạp thêm 103 hội viên, nâng tổng số lên 1.750 hội viên, sinh hoạt tại 40 chi hội; trong 
đó 144 hội viên dưới 60 tuổi. Những năm trước đây, số người đến tuổi nhưng chưa vào 
hội lên tới 300 đến 400 người, nay chỉ còn lại dưới 100 người do bận công việc làm ăn ở 
xa. 

 Nguyên nhân chủ yếu tạo ra sức thu hút người cao tuổi vào sinh hoạt hội chính là 
hiệu quả rõ nét trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi mà tổ chức hội 
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mang lại. Ngoài việc chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với 
người cao tuổi mà Đảng và Nhà nước đã ban hành, Hội Người cao tuổi xã coi trọng việc 
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong 4 tháng đầu năm, tổ chức lễ 
mừng thọ chu đáo và trang trọng cho 125 người cao tuổi, thăm hỏi trên 130 người cao tuổi 
ốm đau với số tiền hơn 3,5 triệu đồng, tổ chức phúng viếng chu đáo và tiễn đưa 32 cụ qua 
đời với số tiền trên 6 triệu đồng, tặng quà 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền hơn 2 
triệu đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 240 người cao tuổi. Toàn hội có 40 chi 
hội thì đều có câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ giúp người cao tuổi luyện tập nâng cao sức 
khỏe và tinh thần. Bởi thế người cao tuổi thực sự gắn bó với hội. 
 

31. PV. BỘ NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CÁC TỈNH CÙNG 
VÀO CUỘC / PV // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 19/4/2019.- Số 79.- Tr…... 
 

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu 3 triệu tấn phân bón hữu cơ vào năm 2020 
mà Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã thông qua, Tập đoàn Quế Lâm đã 
phối hợp với nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông 
thôn, các tỉnh, thành để góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp 
hữu cơ, phát triển bền vững và phục vụ người nông dân. 

…ÔNG HOÀNG VĂN CHẤT - BÍ THƯ TỈNH ỦY SƠN LA 

Sơn La xác định, muốn phát triển bền vững phải sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bởi 
canh tác ở miền núi chủ yếu trên địa hình đất dốc, càng canh tác trên đất dốc thì cần phải 
giảm lượng phân vô cơ và sử dụng phân hữu cơ. Chỉ có sản xuất nông nghiệp hữu cơ mới 
thực sự bền vững. Tập đoàn Quế Lâm là doanh nghiệp chuyên sử dụng những sản phẩm 
phụ của ngành nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, giải quyết tối ưu bài toán 
môi trường… 

Trên địa bàn Sơn La đang có những nguyên liệu có thể sản xuất phân hữu cơ vi 
sinh tốt như bã mía, phân bò, vỏ chanh leo, vỏ cà phê, bã nhà máy chế biến tinh bột sắn… 
Thực hiện chương trình hợp tác, Sơn La và Tập đoàn Quế Lâm đã thực hiện mô hình ủ 
phân hữu cơ tổng hợp với khối lượng 12.000 tấn/năm; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên 
truyền về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sử dụng phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật... Đối với việc xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, 
Sơn La và Quế Lâm đã khảo sát và lựa chọn xây dựng nhà máy tại huyện Mai Sơn... 
 

32. Đức Tuấn. CẦN TÔN TẠO DI TÍCH NGÃ BA CÒ NÒI XỨNG VỚI TẦM VÓC 
LỊCH SỬ / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 20/4/2019.- Tr.1, 8. 
 

Để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu, địa danh ngã ba Cò Nòi (thuộc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã ghi 
dấu những trận chiến đấu ác liệt của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. 
Tại đây, tỉnh Sơn La đã xây dựng công trình Tượng đài thanh niên xung phong. 
Năm 2004, công trình đã được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, nhưng quá 
trình quản lý, khai thác, sử dụng hiện còn nhiều bất cập… 

BIỂU TƯỢNG CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KỲ CHỐNG PHÁP 

“Ngã ba Cò Nòi Anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử”, đó là chủ đề cuộc hội thảo 
quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã được tỉnh Sơn La phối hợp Trung ương Đoàn Thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cách đây hai năm. Qua đó khẳng định: Ngã ba Cò Nòi 
- một địa danh lịch sử khắc ghi một thời kỳ chiến đấu oanh liệt trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp. Nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó có công tác quy hoạch, tôn tạo, 
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phát huy giá trị của di tích, đồng thời rất nhiều ý kiến, mong mỏi, tâm huyết để nâng tầm 
di tích xứng đáng với tầm vóc lịch sử của nó. 

Ngã ba Cò Nòi là nơi gặp nhau của con đường 13 (Quốc lộ 37) và đường 41 (Quốc 
lộ 6), được ví như cửa ngõ của con đường huyết mạch nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu 
Việt Bắc, khu III, khu IV với chiến trường Điện Biên Phủ. Trong cuốn hồi ký của mình, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi rằng: “Ngã ba Cò Nòi là một cửa ải tất cả những người ra 
mặt trận đều phải vượt qua…”. Tại đây, đầu năm 1954, ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ, 
quân Pháp sử dụng một lực lượng lớn máy bay ném hàng vạn tấn bom đạn nhằm cắt đứt 
con đường huyết mạch tiếp tế hậu cần cho chiến trường. Ngã ba Cò Nòi trở thành “tọa độ 
lửa”, “túi bom”, nhưng với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, người trước ngã, người sau 
thay thế, thanh niên xung phong không sợ hy sinh, gian khổ. Tại đây đã diễn ra những 
cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt của 1.200 thanh niên xung phong Đại đội 300, 301, 303, 
403, thuộc Đội 34, 40. Theo một số tài liệu thống kê, có 100 chiến sỹ thanh niên xung 
phong đã anh dũng hy sinh tại tuyến lửa ngã ba Cò Nòi. Có những trận chiến đấu, Đại đội 
300 hy sinh 20 người trong một ngày. Nhưng theo tài liệu còn lưu trữ tại Tổng đội Thanh 
niên xung phong tỉnh Sơn La, khoảng 60 thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây. Trong 
danh sách của thanh niên xung phong huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có chín người hy 
sinh thì chỉ có hai trường hợp tìm thấy hài cốt đưa về quê an táng, bảy trường hợp hiện 
nay hài cốt vẫn nằm đâu đó trong lòng đất ngã ba này. Đó mới là một trong rất nhiều 
trường hợp thanh niên xung phong hy sinh chưa tìm thấy hài cốt. Chính vì thế, khi Tượng 
đài thanh niên xung phong được xây dựng, các gia đình thân nhân liệt sỹ, các đồng đội 
trong lực lượng thanh niên xung phong và nhân dân khắp cả nước đã về đây thắp hương, 
tri ân, coi đây như địa danh linh thiêng, bất tử, biểu tượng Anh hùng của thanh niên xung 
phong thời kỳ chống thực dân Pháp. 

Nói về điều này, Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Bá Dương, Viện 
trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn Bộ Quốc phòng, khẳng định: Ngã ba Cò Nòi là 
một địa danh lịch sử nổi tiếng đã viết nên bản anh hùng ca trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp; một mốc son chói lọi, khắc ghi thời kỳ chiến đấu oanh liệt, dũng cảm, kiên 
cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Nếu 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thanh niên xung phong đã để lại những hình 
tượng bất tử của 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, 14 chiến sỹ thanh 
niên xung phong Truông Bồn, thì trong kháng chiến chống thực dân Pháp, gương chiến 
đấu hy sinh của thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi cũng đầy quả cảm, vô cùng cao 
đẹp. Chính vì thế, công tác nghiên cứu, sưu tầm, tôn tạo, phát huy truyền thống đối với di 
tích lịch sử quốc gia này là hết sức cần thiết. 

Tiếc rằng, thời gian qua, công tác tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử này 
chưa đúng với tầm vóc giá trị của nó, công trình đang xuống cấp, chưa đáp ứng được 
nguyện vọng thiết tha của thân nhân gia đình các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong 
và nhân dân tỉnh Sơn La, cũng như cả nước. 

XỨNG VỚI TẦM VÓC LỊCH SỬ 

Để ghi nhớ công ơn đối với sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ thanh niên xung 
phong Đội 34, 40, ngày 21/4/2000, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định khởi công xây dựng 
Tượng đài Thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi. Sau hai năm xây dựng, tượng đài với 
nhóm ba thanh niên xung phong ở tư thế khác nhau, được tạo từ chất liệu đá xanh, cao 
12m, nặng 280 tấn, cùng hai bức phù điêu có diện tích 42m2, thể hiện hình ảnh toàn dân ra 
trận, tất cả để chiến thắng. 
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Di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Bằng 
công nhận xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia ngày 29/4/2004, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sau khi đi vào hoạt động, di tích đã được UBND tỉnh Sơn La 
quyết định giao cho huyện Mai Sơn quản lý. Ban đầu, UBND huyện lập một ban quản lý 
liên ngành, sau đó giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện điều hành. Bởi, di tích ở xa 
trung tâm huyện hơn 10km, cho nên đơn vị này thuê một người dân sở tại trông coi, quét 
dọn, mở cổng khi có khách. Không gian trưng bày bên trong di tích rất chật hẹp; kỷ vật, 
hình ảnh, tổ chức trưng bày còn sơ sài, không có thuyết minh. Điều đáng băn khoăn là, khi 
mới xây dựng Khu Di tích ngã ba Cò Nòi, dường như chưa có hộ dân nào đến ở gần, hoặc 
lấn chiếm. Hiện nay, 26 hộ dân đang sinh sống gần khu di tích, một số hộ lấn chiếm làm 
nương rẫy, lợi dụng làm sân phơi nông sản, dựng nhà cửa, kinh doanh hàng quán, gây mất 
mỹ quan, cảnh quan của di tích. 

Tại Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 17/1/2019, UBND tỉnh Sơn La đã phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 về phục hồi, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử 
ngã ba Cò Nòi. Quy mô của đồ án này mở rộng phạm vi lên 10,5ha, bổ sung xây dựng khu 
tưởng niệm tâm linh, khu vườn tưởng niệm liệt sỹ, quảng trường, sân lễ hội, chứng tích hố 
bom, bãi đỗ xe… Đồ án phân kỳ đầu tư giai đoạn I từ nay đến năm 2025, dự kiến đầu tư 
32,5 tỷ đồng. 

Mới đây, ngày 01/4/2019, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam làm việc tại 
huyện Mai Sơn về việc tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong ngã 
ba Cò Nòi. Có ý kiến cho rằng, từ quy mô cho đến mức đầu tư, tiến độ phân kỳ đầu tư đều 
chưa tương xứng với tầm vóc, giá trị lịch sử của Di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi. Một di tích 
lịch sử quốc gia lại giao cho cấp huyện quản lý, nhưng thực chất là khoán cho một người 
dân sở tại trông coi là rất sơ sài, thiếu trách nhiệm. 

Tỉnh Sơn La và huyện Mai Sơn cần làm tốt công tác quản lý, xác định không gian, 
phạm vi của di tích để không bị người dân lấn chiếm; cố gắng tổ chức quản lý, khai thác, 
phát huy giá trị di tích một cách bài bản, nhất là trong dịp này, hàng trăm đoàn khách đang 
hướng về nguồn, kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ khi ghé thăm cũng cảm 
thấy ấm lòng. 

Di tích lịch sử Thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi đang cần sự lựa chọn, tính 
toán kỹ lưỡng trong đầu tư tôn tạo. Khi có chủ trương đúng đắn, sẽ không khó kêu gọi xã 
hội hóa trong trùng tu tôn tạo Di tích lịch sử Thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi đúng 
với tầm vóc, giá trị lịch sử. 
 

34. Lam Giang. MỘC CHÂU - SƠN LA: ĐIỂM SÁNG TRONG PHONG TRÀO 
KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI / Lam Giang // Khuyến học và dân trí.- Ngày 
25/4/2019.- Số 17.- Tr.17. 
 

Với nhiều cách làm sáng tạo, khơi dậy phong trào hiếu học ở địa phương, 
phong trào khuyến học, khuyến tài ở Mộc Châu không ngừng phát triển, được Hội 
Khuyến học tỉnh đánh giá là điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây 
dựng xã hội học tập. 

Hiện, toàn huyện có 372 tổ chức khuyến học với 39.220 hội viên. Để phong trào 
khuyến học phát triển sâu rộng, hiệu quả, các cấp hội từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh 
tuyên truyền về công tác khuyến học, xây dựng mô hình học tập lồng ghép vào các hội 
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nghị của các ban, ngành, đoàn thể, xã, bản, để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân 
hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. 
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tập huấn nâng cao 
năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến học, trong năm 2018, đã mở 109 lớp với 108 
chuyên đề cho 8.031 lượt học viên. Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ khuyến 
học theo cụm xã cũng là một trong những việc làm sáng tạo của Hội Khuyến học huyện, 
vì tập huấn theo cụm, các chi hội bản, tiểu khu, trưởng, phó các tổ chức đoàn thể của xã, 
thị trấn, bản, tiểu khu đều có cơ hội tham gia, từ đó thuận lợi trong quá trình phối hợp 
triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập tại địa phương có hiệu quả hơn. 
Cùng với công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến học, 
phong trào xây dựng quỹ khuyến học cũng được các cấp hội chú trọng và được nhân dân 
đồng tình ủng hộ.  

Hằng năm, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Thư 
kêu gọi ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện; chỉ đạo các tổ chức khuyến học cơ sở vận động 
xây dựng quỹ khuyến học cơ sở, đến nay, tổng quỹ toàn huyện là 616.583.000 đồng. Từ 
các nguồn quỹ, từ năm 2018 đến nay, đã tổ chức khen thưởng cho 44 giáo viên đạt danh 
hiệu giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non; 58 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trung 
học cơ sở; khen thưởng 111 tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng trường học đạt chuẩn 
quốc gia thuộc 8 đơn vị trường học trên địa bàn huyện; khen thưởng cán bộ hội tài năng 
tiêu biểu. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện vân động các cơ quan, đơn vị 
nhận nuôi và tặng học bổng “bền vững” cho 73 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn trị giá trên 1,1 tỷ đồng; trích Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ 71 suất học 
bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tham gia Chương trình “Cặp lá yêu thương” trị 
giá trên 38,8 triệu đồng. Hội Khuyến học huyện nhận hỗ trợ 7 cháu, với tổng số 31,5 triệu 
đồng/năm học; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 6 cháu, với 15 triệu đồng/năm... Qua đó, 
đã giúp cho nhiều em học sinh có cơ hội được đến trường, khuyến khích các em vượt qua 
hoàn cảnh vươn lên trong học tập. 

Hội đã không ngừng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tuyên truyền vận 
động phát triển hội viên, đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua, như: Xây dựng 
quỹ hội, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học... Từ các phong trào này, công 
tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự 
nguyện tham gia và có những cách làm hay trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên 
con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và 
công tác. Năm 2018, toàn huyện có 19.912 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 131 dòng 
họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 188 bản, tiểu khu đạt danh hiệu “Cộng đồng học 
tập”; 100% đơn vị cơ sở và ban khuyến học cấp huyện đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”; 6 
cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã. 

Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã thực sự đi vào cuộc 
sống, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân các dân tộc trong toàn huyện Mộc Châu, góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. 
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