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01. Hữu Quyết. SƠN LA KHÔI PHỤC SẢN XUẤT TRÊN VÙNG LŨ NẬM PĂM / 
Hữu Quyết // Tuần tin tức.- Ngày 14/3/2019.- Số 11.- Tr.16. 
 

Trận lũ quét xảy ra vào tháng 8/2017 đã cuốn trôi hầu hết diện tích ruộng lúa 
của người dân nhiều xã thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, đến nay 
người dân đã khôi phục sản xuất đạt 60ha, trong đó, 50% diện tích đất đã được 
người dân trồng lúa. 

Sau gần 2 năm trôi qua, cùng với việc xây dựng các công trình thiết yếu, từng bước 
ổn định đời sống người dân, việc khôi phục lại sản xuất cũng được các cấp chính quyền và 
người dân khẩn trương tiến hành. Đến vụ chiêm xuân năm 2019, một số diện tích đất nông 
nghiệp nơi vùng lũ đi qua bắt đầu phủ màu xanh của cây lúa và hoa màu. 

Đã hơn 10 ngày nay, gia đình chị Cà Thị Xiên ở bản Hua Nậm, xã Nậm Păm, 
huyện Mường La tất bật với thửa đất nông nghiệp của gia đình mới được xã chia lại sau 
trận lũ quét. Nhà có 4 nhân khẩu, trung bình mỗi khẩu được chia 300m2. Gọi là đất để làm 
nông nghiệp, nhưng thực ra trước khi được xã bàn giao cho, đây chỉ là một bãi đá ngổn 
ngang. 

Sau khi thuê máy xúc san ủi mặt bằng hết hơn 6 triệu đồng, công việc còn lại của 
gia đình chị là nhặt từng hòn đá sót lại và đắp bờ lên cao. Vụ chiêm xuân năm nay chỉ cấy 
được 1/3 diện tích, nhưng cả gia đình chị vẫn thấy phấn khởi vì đã 2 vụ trôi qua cả nhà đã 
không có ruộng để gieo cấy. 

Chị Cà Thị Xiên chia sẻ, sau trận lũ quét, gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, 
ruộng vườn bị trôi hết, đến cả rau cũng không trồng được. Vừa rồi được bản chia lại đất 
để sản xuất, bà con rất phấn khởi, mọi người đều cố gắng cải tạo lại ruộng, hy vọng năm 
nay sẽ thu hoạch được thóc ăn để giảm bớt khó khăn. 

Hua Nậm là bản đầu tiên của xã Nậm Păm đã hoàn thành việc đo đạc, cân đối, 
phân chia và giao đất nông nghiệp cho người dân. Cả bản có 203 hộ, với diện tích trên 
4ha. Theo đại diện chính quyền địa phương, việc phân chia đất cho người dân ở đây gặp 
rất nhiều khó khăn bởi mặt bằng có thể canh tác nông nghiệp sau lũ đã bị san lấp gần hết. 
Một số diện tích không bị ảnh hưởng do đã có chủ, nay phải vận động các hộ dân bàn giao 
để tiến hành phân chia lại. Ngoài ra, hiện số nhân khẩu có sự phát sinh tăng so với thời 
điểm trước khi thiên tai xảy ra. 

Anh Cà Văn Biên, Trưởng bản Hua Nậm cho biết, trong quá trình khôi phục, cải 
tạo lại ruộng, nhân dân gặp nhiều khó khăn, vì sau khi lũ đi qua để lại toàn sỏi đá. Không 
những thế, hệ thống kênh mương thủy lợi cũng bị tàn phá, nên để lấy nước vào ruộng 
người dân phải làm tạm các hệ thống đường dẫn bằng đất. 

Để việc chia lại đất cho người dân được công bằng, chính quyền xã Nậm Păm đã 
thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở họp dân nhiều lần và thống nhất chia đất bằng 
hình thức bốc thăm. Do chưa kịp làm lại mặt bằng, mặt khác các công trình thủy lợi không 
có, ruộng thiếu nước nên vụ chiêm xuân năm nay, mới chỉ có 50% diện tích người dân 
khôi phục và có thể gieo cấy được lúa. Diện tích còn lại xã đã vận động người dân trồng 
các loại rau, hoa màu ngắn ngày. 

Ông Lò Văn Cẩn, Chủ tịch UBND xã Nậm Păm cho biết, do đất sản xuất sau lũ 
không được đồng đều, có những chỗ bị vùi lấp, nước lũ cuốn trôi, có những chỗ do thi 
công các công trình giao thông, nên rất khó khăn trong quá trình cải tạo. Tuy nhiên, đến 
nay người dân đã khắc phục khó khăn, bước đầu đi vào sản xuất. Với việc khôi phục lại 
các diện tích đất sản xuất, nhất là ruộng nước sẽ góp phần giúp người dân có thêm nguồn 
lương thực để dự trữ trong thời gian giáp hạt. 
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Theo con số thống kê sau cơn lũ lịch sử xảy ra, toàn huyện Mường La có gần 
600ha lúa, cây cối và hoa màu bị vùi lấp, cuốn trôi. Cùng với việc xây dựng các công trình 
thiết yếu như: Kè chống lũ, đường giao thông, thanh thải dòng suối... huyện Mường La 
vận động doanh nghiệp hỗ trợ về phương tiện, máy móc san ủi mặt bằng, khôi phục diện 
tích đất sản xuất. 

Phó chủ tịch UBND huyện Mường La Nguyễn Văn Bắc cho biết, đến nay, tại các 
xã như: Nậm Păm, Mường Bú và thị trấn Ít Ong, diện tích đất nông nghiệp đã khôi phục 
sản xuất đạt 60ha; trong đó, 50% diện tích đất khôi phục đã được người dân trồng lúa. Đối 
với các diện tích không khôi phục được để trồng lúa, huyện đã hỗ trợ người dân trồng các 
cây ngắn ngày như bí đỏ, rau màu. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục kêu gọi thực hiện 
việc khôi phục diện tích đất thông qua công tác xã hội hóa, nhằm giảm bớt chi phí, gánh 
nặng cho người dân vùng lũ. 
 

02. Vi Phong. QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU 
ĐẾN NĂM 2030 / Vi Phong // Thời báo làng nghề Việt.- Ngày 14/3/2019.- Số 11.- 
Tr.12. 
 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch 
chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trên 
địa bàn 02 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có tổng diện tích tự nhiên là 
206.150 ha. 

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm 
gồm 03 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; 
trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu, quy mô khoảng 1.500ha. Lập quy hoạch chung tỷ lệ 
1/5000 gắn kết tổng thể 03 trung tâm với quy mô khoảng 2.000ha (trong đó các khu vực 
dân cư lân cận quy mô khoảng 500ha). 

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

Định hướng phát triển không gian trung tâm du lịch trọng điểm, gồm 03 khu: 
Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu; trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu; trung tâm vui 
chơi giải trí Mộc Châu, quy mô khoảng 2.000ha (trong đó các khu vực dân cư lân cận quy 
mô khoảng 500ha). 

Cụ thể, Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu thuộc thị trấn Nông trường Mộc 
Châu (huyện Mộc Châu). Diện tích tự nhiên khoảng 442ha. Phát triển các sản phẩm du 
lịch như du lịch sinh thái, văn hóa, dịch vụ lưu trú... Phát triển các khu chức năng phục vụ 
các loại hình du lịch đa dạng chính trong trung tâm; các khu dân cư dịch vụ; cải tạo, chỉnh 
trang các khu dân cư hiện hữu. Mật độ xây dựng thấp và trung bình; bảo vệ đồi chè, tôn 
trọng địa hình cảnh quan tự nhiên. 

Trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu thuộc xã Phiêng Luông (huyện Mộc Châu) 
và xã Vân Hồ, Chiềng Khoa (huyện Vân Hồ). Diện tích tự nhiên khoảng 460ha. Phát triển 
các loại hình sản phẩm du lịch như vui chơi giải trí đa dạng, nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú, 
homestay, khai thác các yếu tố địa hình đồi núi tự nhiên tạo sự đa dạng cảnh quan; cải tạo 
phát triển các khu dân cư dịch vụ dọc theo tuyến Quốc lộ 43. Mật độ xây dựng thấp; bảo 
vệ, tôn tạo địa hình cảnh quan thiên nhiên. 
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Khu dân cư lân cận thuộc xã Phiêng Luông, thị trấn Nông trường Mộc Châu 
(huyện Mộc Châu), diện tích tự nhiên khoảng 500ha. Cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư 
hiện hữu; các khu vực còn lại phát triển các khu chức năng phục vụ du lịch. Xây dựng 
mới, bổ sung các công trình công cộng tiện ích phục vụ sinh hoạt văn hóa xã hội, giáo 
dục, y tế, cây xanh công viên thể dục thể thao, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng. 

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

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

Xây dựng và phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe; nâng cấp, hiện đại hóa 
bệnh viện và trung tâm y tế hiện có; khuyến khích phát triển hệ thống y tế tư nhân; hình 
thành liên kết mạng lưới cây xanh và mặt nước trong toàn bộ không gian khu du lịch, bảo 
vệ môi trường cảnh quan tự nhiên, rừng đặc dụng, hình thành hành lang bảo vệ dọc các 
sông, suối lớn, đảm bảo tiêu thoát nước, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng công 
viên, xây mới hoặc nâng cấp hệ thống công trình thể dục thể thao cấp đô thị, xã, bản... 

 

03. Q. Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG 
KHẢO SÁT VỀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI SƠN 
LA / Q. Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 16/3/2019.- Số 75.- Tr.1, 2. 
 

Sáng 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã dẫn đầu Đoàn khảo sát của Quốc hội và Liên hợp quốc về tình hình thực hiện 
xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững đi khảo sát và làm việc với Đảng bộ và chính 
quyền huyện Mộc Châu, Sơn La. 

Cùng đi có: Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh; Điều phối viên Liên hợp quốc 
tại Việt Nam Kamal Malhotra; đại diện Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Về các vấn đề xã hội, 
Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội… 

Báo cáo với Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn công tác, lãnh đạo huyện 
Mộc Châu cho biết, hiện nay, Mộc Châu đang tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, 
chăn nuôi bò sữa, tìm đầu ra thu mua các mặt hàng nông sản cho người dân. Về công tác 
giảm nghèo bền vững, huyện đã chỉ đạo rà soát, làm việc với trên 3.900 hộ nghèo của 
huyện qua đó xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ và phân loại hộ nghèo thành 6 
nhóm. Trên cơ sở này, huyện đã có giải pháp cụ thể cho từng nhóm nghèo, giao trách 
nhiệm cho các cơ quan phụ trách giải quyết từng nhóm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa 
bàn huyện còn 6,98%. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal 
Malhotra nêu rõ, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Chương trình nghị sự 
2030 về sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc là không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối 
với Việt Nam, để thực hiện mục tiêu này thì ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ người dân tộc thiểu 
số. 
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Thời gian qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng về giảm nghèo 
đa chiều và tăng thu nhập người dân. Theo thống kê, ước tính từ năm 2012 - 2017 Việt 
Nam đã giảm nghèo đa chiều cho 7,6 triệu người, nếu tính về giảm nghèo thu nhập là hơn 
3 triệu người. Tuy nhiên, theo Điều phối viên Kamal Malhotra, những thách thức đối với 
Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo vẫn còn nhiều, trong đó có giảm nghèo ở khu vực 
đồng bào dân tộc thiểu số vì hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn 
cao hơn mức trung bình của cả nước từ 3 - 4 lần. Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải 
làm để thực hiện được mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhấn mạnh điều này, Điều 
phối viên Kamal Malhotra cũng đề nghị chính quyền, các cơ quan, tổ chức từ thực tiễn ở 
địa phương nêu rõ các mong muốn, đề xuất các giải pháp để các cơ quan, tổ chức của Liên 
hợp quốc có thể hỗ trợ hiệu quả hơn cho Việt Nam và cho người dân trong xóa đói giảm 
nghèo, phát triển bền vững. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
biểu dương huyện Mộc Châu đã có bước đi, cách làm mới trong việc trồng rừng, không 
chỉ trồng cây phủ xanh đồi trọc mà trồng cây nông nghiệp có giá trị cao. Theo Phó chủ 
tịch Thường trực Quốc hội, Mộc Châu cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu trọng điểm về 
xóa đói giảm nghèo, phát huy vai trò của người dân địa phương; phát triển du lịch bền 
vững gắn với phát triển sinh kế người dân, bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai công tác 
giảm nghèo đa chiều, chú trọng chăm lo y tế, giáo dục, đất sản xuất… cho người dân, bảo 
đảm sự phát triển ổn định, bảo đảm môi trường sống, an ninh trật tự trên địa bàn. 

Chiều cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn 
khảo sát đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La. 

Báo cáo với Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy 
Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 31,91% năm 2016 
xuống còn 25,42% năm 2018. Hộ nghèo là dân tộc thiểu số giảm từ 30,45% năm 2016 
xuống còn 24,8% năm 2018. Hệ thống giáo dục và đào tạo, cơ sở y tế của Sơn La đang 
ngày càng được mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân… 

Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiến nghị Đoàn khảo sát tiếp tục quan tâm, báo cáo với 
Trung ương đầu tư nguồn lực cho tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững, nhất là đầu tư về cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
miền núi; xem xét điều chỉnh cách thức rà soát hộ nghèo đối với vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục bổ sung nguồn vốn đầu tư hoàn thiện các hạng mục 
dở dang trong hạng mục các công trình đầu tư trung hạn 2016 - 2020 cho hai huyện đã 
được công nhận thoát nghèo của tỉnh theo Quyết định số 275 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tại cuộc làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát đánh giá cao các kết quả 
xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Sơn La, nhất là giảm nghèo đa chiều trên các lĩnh vực như 
kinh tế, văn hóa, giáo dục cho người dân; gợi mở một số giải pháp để Sơn La tiếp tục thực 
hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Sơn La cần tiếp tục đánh giá, hoàn thiện các 
tiêu chí xóa đói, giảm nghèo và phát triển bền vững trên địa bàn; khảo sát, đánh giá việc 
trồng rừng, bảo vệ môi trường, các tiêu chí giảm nghèo đa chiều trên 3 lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, môi trường; đánh giá việc cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân các 
cấp tại địa phương về giảm nghèo, kết nối du lịch cộng đồng bền vững; đào tạo, quản lý, 
sử dụng nguồn nhân lực… Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho biết, sẽ chọn Sơn 
La làm điểm để xây dựng bộ công cụ đánh giá kiểm tra cấp tỉnh về phát triển bền vững. 
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+ Tại Sơn La, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn khảo 
sát cũng đã đến thăm bản Bó; thăm mô hình nhà nghỉ du lịch cộng đồng của người dân và 
tặng quà cho đại diện bản Bó; thăm một mô hình nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc 
Châu.  

 

04. Long Thanh. VỀ NƠI NGƯỜI DÂN TẬN DIỆT CÔN TRÙNG, BIẾN MỐI 
NGUY HẠI MÙA MÀNG THÀNH MÓN ĂN ĐẶC SẢN / Long Thanh // Pháp luật 
và xã hội.- Ngày 17 - 23/3/2019.- Số 239.- Tr.22. 
 

Gạo nương, măng rừng, cá suối... của nghìn trùng Tây Bắc được người dân 
miền xuôi coi là đặc sản, đã lên với Tây Bắc thì phải mua cho bằng được, nhưng nơi 
núi rừng còn có một thứ đặc sản không phải ai cũng dám thưởng thức đó là món... 
côn trùng. Thật khó lý giải về “nghiện” món ăn côn trùng ở Hát Lót (Mai Sơn, Sơn 
La) bởi từ bao đời nay trong đời sống sinh hoạt của người dân món ấy là “chủ lực”.  

THƯỞNG THỨC ĐẶC SẢN Ở CHỢ CÔN TRÙNG 

Tò mò về những món ăn được đồn thổi là rất độc và dị nên điểm đến đầu tiên của 
chúng tôi khi dừng chân ở Mai Sơn chính là phiên chợ Hát Lót vào lúc xế chiều. Thoạt 
nhìn, chợ không quá đặc biệt so với những phiên chợ nhiều nơi khác. Tuy nhiên, chúng tôi 
đã vô cùng ngỡ ngàng khi ở đây bán cơ man nào là các loại côn trùng: Dế mèn, bọ xít, bọ 
hung, bọ cúng cơm (ấu trùng chuồn chuồn) và cả các loại sâu... Những người bán hàng 
cho biết, đây đều là những loại đặc sản mà chỉ chợ chiều mới có vì đi tìm bắt chúng không 
phải là chuyện đơn giản. 

Ngồi bên góc chợ Hát Lót bắc cái bếp tạm bằng 3 hòn đá, vừa trò chuyện với cô 
gái Thái bán côn trùng, vừa tự tay thoăn thoắt đảo “tôm bay” (châu chấu hoặc cào cào) 
thấy cuộc sống thú vị làm sao. Cô bán hàng chuyện cứ rôm rả giòn tan trong tiếng cười 
mộc mạc. Bất chợt, mùi thơm thốc vào khứu giác, cô nhẹ nhàng nhắc nhở, rằng món ăn đã 
được rồi, nhấc chảo ra đi. Đĩa “tôm bay” thơm nức cộng với rượu ngô nồng cay. Dân ở 
dưới xuôi lên, ai cũng phải công nhận cái kiểu ăn này nó đưa chén ghê thật. Đĩa dế ở chợ 
bán với giá 20.000 đồng/đĩa, cào cào, bọ xít cũng thế. Rẻ đấy, nhưng muốn ăn nhiều cũng 
không dễ. Mỗi ngày, người dân bản, ai nhiều thì bắt được vài cân bọ xít, vài lạng cào cào, 
châu chấu, dế mèn, chứ không có nhiều. 

Phiên chợ chỉ có thế, hôm nào cũng vậy. Cái kiểu bán vù cái hết hàng, lại chờ 
phiên sau chính là nét độc đáo của chợ vùng cao. Bởi nếu hàng bán dầm dề, ngày này 
sang ngày khác thì chắc gì chợ phiên độc đáo này còn tồn tại. Những người dân bản nói 
với chúng tôi, chợ thiếu côn trùng thì dường như chợ kém vui, còn đồng bào Thái ở Hát 
Lót thì chợ còn có côn trùng. 

KỲ LẠ “ĐẠI TIỆC” CÔN TRÙNG 

Hỏi chuyện ăn côn trùng, một người dân nơi đây tỏ ra rất hào hứng. Anh bảo: 
“Đồng bào Thái ở đây trồng nhiều loại cây tốt um tùm để các loài côn trùng tìm về trú ẩn, 
hút nhựa, thế là có thể chén côn trùng quanh năm suốt tháng”. Tôi hỏi: “Người dân trong 
bản có thể ăn những loại côn trùng gì?”. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi liệt kê: “Châu chấu, 
cào cào, dế mèn, dế trũi, bọ xít, bọ cạp, gián, kiến, mối, ve sầu, nhện, các loại sâu...”. Tóm 
lại, gần như các loại côn trùng đồng bào ở đây đều có thể ăn được. 

Ngoài các loại côn trùng thì các loài lưỡng cư như cóc, nhái bén, ngóe, chẫu 
chuộc... cũng là món khoái khẩu của người dân bản. Trong vô vàn các loại côn trùng mà 
người dân bản ăn được, thì món ăn yêu thích nhất là ve sầu. Loài ve báo hiệu mùa hè, làm 
inh tai, mất giấc ngủ trưa của người miền xuôi lại là đặc sản vô cùng hấp dẫn với người 
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dân nơi đây. Cách chế biến cũng rất đơn giản, họ cắt bỏ cánh, rút ruột ra, rồi nhồi hạt lạc 
đã rang vào bụng chúng, tẩm ướp gia vị, sau đó đem chiên mỡ hoặc rang trên chảo nóng. 
Nhấp chén rượu, lại đưa nguyên một con ve vào miệng, cứ giòn tan, bùi ngậy không tả 
nổi.  

Món ăn khoái khẩu không kém đối với người Thái ở xứ sở này là mối, kiến cánh. 
Vào mùa mưa, hễ có mưa rào, từ trẻ con đến người già đều vô cùng hào hứng chuẩn bị 
chậu nước, bóng điện. Họ treo bóng điện ra hiên nhà hoặc giữa sân, cách chậu nước chừng 
gang tay. Mưa rào đổ xuống, kiến cánh, mối cánh sặc nước ngoi lên bay đặc trời. Chúng 
nhào cả về phía có ánh sáng, rồi rơi xuống chậu nước, không bay lên được. Một trận mưa 
rào lớn, chỉ cần chậu nước và bóng điện, có thể kiếm được 7 - 8kg mối, kiến, đủ cho một 
gia đình đánh chén linh đình mấy ngày liền. 

Sau ve sầu, kiến, mối, thì châu chấu cũng là thứ đặc sản không thể thiếu được ở 
nơi đây. Đối với nông dân ở vùng đồng bằng, châu chấu là loài gây hại khủng khiếp. 
Thậm chí, ở nhiều nước châu Phi, người ta coi châu chấu như loài hủy diệt, bởi khi đàn 
châu chấu di cư đến vùng nào, thì cây cối vùng đó trụi thùi lụi. Tuy nhiên, với người dân 
nơi đây, cánh đồng càng nhiều châu chấu càng thích. Không cần phải phun thuốc trừ sâu, 
châu chấu cũng không phát triển mạnh được bởi sở thích ăn châu chấu của người dân nơi 
đây. 

Chuyện ăn châu chấu thì không có gì lạ, bởi một số vùng đồng bằng cũng ăn, song 
cách ăn châu chấu của đồng bào Thái nơi đây quả là... hiếm thấy. Thông thường, người 
miền xuôi phải bỏ cánh, bỏ đầu, rút ruột châu chấu, rối mới đem chiên, rang, nướng. 
Nhưng đồng bào nơi đây thì khác. Họ để nguyên con châu chấu, tẩm ướp gia vị rồi chế 
biến thành rất nhiều món khác nhau. Tôi cũng đã từng ăn món châu chấu chiên xù, châu 
chấu nướng, châu chấu rang ở nhà hàng Phù Hoa lớn nhất huyện Phù Yên và thực sự bị 
quyến rũ bởi mùi vị của nó khi tẩm ướp với các gia vị của núi rừng. Mùi vị hạt mắc khén 
(loại hạt gia vị chỉ có ở rừng sâu), hòa quyện với mùi vị châu chấu khiến ai một lần nếm 
thử đều khó có thể quên. 

ĐI TÌM NGUỒN GỐC MÓN ĂN LẠ 

Hỏi về thú ăn côn trùng xuất phát từ đâu, ai cũng bảo không rõ, chỉ biết rằng từ đời 
tổ, đời tông, có lẽ cả ngàn năm rồi người Thái đã coi côn trùng là một món ăn. Theo ông 
Lê Tuấn, người gốc Nam Định, từng là người đầu tiên làm công tác dân vận ở đây, rồi 
sống cả đời ở mảnh đất này, từ những năm 50 của thế kỷ trước, khi ông lên đây, người 
Thái đã ăn các loại côn trùng. 

Ông kể rằng, ngày xưa, người dân nơi đây nghèo lắm. Bữa ăn hàng ngày hầu như 
chỉ cơm độn ngô, sắn và thức ăn là châu chấu, dế mèn, những loài côn trùng bắt được 
trong vườn ngoài ruộng. Bản thân ông lúc đầu cũng thấy kinh sợ, nhưng dần cũng quen và 
rồi ông cũng nghiện những món này không kém gì người Thái bản địa. Theo ông, có thể 
xuất phát từ cảnh nghèo đói, đã tạo nên một thú ẩm thực côn trùng như hiện nay. Nhưng 
cũng có thể đây là một tập tục có nguồn gốc sâu xa mà ta chưa biết rõ, bởi chưa có nhà 
khoa học nào nghiên cứu về ẩm thực côn trùng của người Thái nơi đây. Ông Tuấn vẫn hy 
vọng thú ăn côn trùng ở xứ Tây Bắc này sẽ được cả nước biết đến. Biết đâu, nơi đây sẽ trở 
thành địa danh du lịch thưởng thức đặc sản côn trùng! 

Thật khó lý giải về cuộc sống “nghiện” món ăn côn trùng ở Hát Lót, bởi từ bao đời 
nay trong đời sống sinh hoạt của đồng bào Thái nơi này, món ăn ấy được coi là đặc sản 
đúng nghĩa. Văn hóa ẩm thực thật giản dị tiềm tàng trong con người, trong mỗi phiên chợ 
để làm nên nét độc đáo mà chỉ nơi Tây Bắc mới có. Chợ thiếu côn trùng thật kém đông 
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vui, bữa cơm thiếu những món ăn quen thuộc thường cảm thấy thiếu vắng, đạm bạc. Chỉ 
là phiên chợ quê mộc mạc, chỉ với những mặt hàng dân dã, thậm chí người chưa từng gặp 
nhìn thấy sẽ thấy gờn gợn thế nhưng đồng bào nơi này thiếu nó thì sẽ buồn như nương rẫy 
mất mùa, như xuân thiếu cánh hoa ban. 
 

05. Viết Hà. ĐIỂM TỰA CỦA ĐỒNG BÀO TRÊN BIÊN GIỚI MƯỜNG LẠN / Viết 
Hà // An ninh biên giới.- Ngày 17/3/2019.- Số 11.- Tr.10. 
 

Trung úy Vàng Lao Lừ, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên 
phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng Sơn La, là một trong những tấm gương tiêu 
biểu về thực hiện công tác vận động quần chúng, xóa mù chữ cho đồng bào các dân 
tộc trên địa bàn biên giới. Với sự cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, anh 
đã lặn lội đến các bản làng biên giới, vận động, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế 
và tổ chức mở lớp xóa mù chữ thành công cho 36 học viên và hiện nay đang duy trì 1 
lớp với 56 học viên là đồng bào dân tộc Mông ở bản Nong Phụ, xã Mường Lạn, 
huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Với những thành tích tiêu biểu đó, anh được chọn là 1 
trong 10 “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng” năm 2018. 

Trung úy Vàng Lao Lừ tâm sự: “Việc bám dân, bám bản tuyên truyền các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ vận động 
quần chúng gặp nhiều khó khăn, trở ngại, do trên địa bàn đơn vị quản lý còn tồn tại thực 
trạng mù chữ, tái mù chữ của đồng bào các dân tộc. Việc bà con không biết chữ là trở ngại 
lớn trong tiếp cận các chính sách, pháp luật và các vấn đề xã hội, lại dễ bị các đối tượng 
xấu lợi dụng, kích động làm việc phạm pháp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự thôn 
bản. Từ suy nghĩ đó, mình đã mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị mở các lớp 
học xóa mù chữ để giải quyết dứt điểm tình trạng mù chữ và tái mù chữ cho bà con”. 

Khi chủ trương được chỉ huy đơn vị thông qua, Trung úy Lừ phải bắt tay giải quyết 
một “núi” khó khăn. Trước mắt là việc anh chưa được đào tạo qua trường lớp về nghiệp 
vụ sư phạm. Thêm vào đó, người học lại là những phụ nữ luôn bận rộn với công việc 
nương rẫy, nội trợ trong gia đình và là sự tự ti, mặc cảm, ngại giao tiếp của bà con dân 
tộc. “Để giải quyết được khó khăn, tôi đã tự học để bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, xây dựng 
chương trình giảng dạy, biên soạn giáo án phù hợp với đặc điểm từng nhóm học viên. Tôi 
dựa vào những người có uy tín và các gia đình gương mẫu để vận động chị em tham gia 
lớp học, đồng thời, vận động chồng con trong gia đình họ xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện 
cho chị em học tập”. - Trung úy Vàng Lao Lừ bộc bạch. 

Ngày bám bản, làm tốt công tác nắm tình hình, tối bám lớp, khoảng thời gian duy 
nhất để Lừ soạn giáo án là vào lúc đêm khuya. Vất vả là vậy, nhưng anh vẫn luôn nhiệt 
huyết với công việc. Trong quá trình giảng dạy phải gần gũi, chia sẻ, động viên học viên, 
mỗi khi bà con ngại học hoặc kêu khó, anh rất bình tĩnh, ân cần, chỉ bảo cho từng người. 
Với sự nỗ lực không ngừng, chỉ trong một thời gian ngắn, được sự chỉ đạo của chỉ huy 
đơn vị, sự giúp đỡ của đồng đội và chính quyền địa phương, anh đã cho “ra lò” đầu tiên 
36 học viên, 100% đều đọc thông, viết thạo. 

Trung úy Vàng Lao Lừ chia sẻ: “Nhận thức của bà con ở đây còn hạn chế, cái 
bụng còn đang lo cho nồi cơm, đàn lợn nên việc tập trung cho học hành rất khó. Mình 
phải giảng dạy làm sao cho bà con dễ hiểu, dễ tiếp thu, để con chữ không rơi rớt trên 
đường lên nương, xuống suối là điều khó nhất. Vì vậy, người làm công tác xóa mù chữ 
phải thật sự tâm huyết, đam mê với công việc, biết nói tiếng của đồng bào, am hiểu phong 
tục tập quán của họ và đặc biệt phải chịu khó bám dân, bám học viên và có sự chia sẻ, 
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đồng cảm. Trong các buổi lên lớp, tôi đã kết hợp giữa tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, 
làm cho học viên dễ hiểu, dễ nhớ”. 

Là cán bộ vận động quần chúng cắm bản, sau những giờ lên lớp, anh còn tích cực 
tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, là 
phát triển các mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi gia súc, tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, giúp bà con dân tộc nâng cao nhận thức cuộc sống. Từ sự tâm 
huyết, quan tâm học viên, năm 2018, anh đã giải cứu thành công học viên của mình bị lừa 
bán sang Trung Quốc. Chị Vàng Thị Sênh (18 tuổi, bản Co Muông, xã Mường Lạn) bị các 
đối tượng mua bán người lừa bịp, dụ dỗ lừa bán qua biên giới, nhưng may mắn đã được 
Trung úy Lừ giải cứu thành công.  

“Hôm đó, tôi đang dạy xóa mù chữ tại bản Co Muông. Thấy Sênh không đến lớp, 
tôi đã hỏi em gái Sênh thì được biết, Sênh có khách nên không đi học được. Tuy nhiên, 
ngày hôm sau thì người nhà Sênh hỏi tôi về em. Khi ấy, tôi biết là có chuyện chẳng lành 
và cùng gia đình đi tìm Sênh ở nhà người thân nhưng không thấy. Tôi gọi điện cho Sênh 
nhiều lần mà Sênh không nghe máy. Khi anh trai Sênh gọi, có một người lạ nghe máy và 
nói rằng “lấy Sênh về làm vợ”. Khi ấy, tôi đã gọi điện về đơn vị để báo cáo chỉ huy và 
thông báo cho các cơ quan chức năng, tổ chức ngăn chặn đối tượng đưa Sênh qua biên 
giới” - Trung úy Vàng Lao Lừ kể. 

Đồng thời, Trung úy Lừ tìm hiểu thông tin từ những học viên trong lớp học thì 
được biết 2 đối tượng lạ mặt dẫn chị Sênh đi là người ở tỉnh Yên Bái. Anh đã liên hệ được 
với chị dâu của 1 trong 2 đối tượng này và được biết đối tượng đã bỏ nhà đi lang thang từ 
rất lâu rồi. Từ đó, anh đã đưa ra những phán đoán chính xác để các cơ quan chức năng vào 
cuộc truy tìm. Anh kể: “Nếu lấy về làm vợ thì đối tượng phải dẫn Sênh về nhà ra mắt gia 
đình, nhưng họ đã dẫn Sênh đi đâu không ai biết. Đồng thời, tôi cũng dự đoán các đối 
tượng sẽ không đi qua khu vực Yên Bái vì sợ bị phát hiện. Vì vậy, tôi đã đề nghị truy tìm 
ở các tuyến đường, bến xe và các đơn vị chức năng giải cứu thành công Sênh khi chị đang 
bị các đối tượng đưa đến bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để lên Lào Cai bán qua biên giới”. 

Trung tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lạn cho hay, 
đối với Trung úy Lừ, việc dạy chữ cho đồng bào các dân tộc và giúp bà con nghèo phát 
triển kinh tế không chỉ là nhiệm vụ mà đó còn là tình cảm, phẩm chất của người lính Bộ 
đội Cụ Hồ coi đồng bào các dân tộc như ruột thịt. Việc làm của đồng chí không chỉ đem 
ánh sáng tri thức cho đồng bào, mà còn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần không nhỏ 
làm thay đổi diện mạo nông thôn mới trên biên giới Mường Lạn... 
 

06. PV. THU NHẬP KHÁ TỪ NGHỀ NUÔI BÒ NHỐT CHUỒNG / PV // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 18/3/2019.- Số 66.- Tr.8-9. 
 

Sinh ra trong 1 gia đình thuần nông, anh Lò Văn Quý, dân tộc Thái, bản Lè B (xã 
Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) chỉ học xong cấp 2 rồi ở nhà phụ giúp bố mẹ 
làm nông. Anh Quý cho biết: “Gia đình tôi là một trong những hộ đông con nhất bản. Nhà 
có đến 10 cái bụng ăn, bố mẹ làm ngày làm đêm cũng không đủ ăn. Mình cũng muốn học 
tiếp nhưng thấy ông bà tuổi cao sức yếu, mình đành từ bỏ con đường học tập ở nhà giúp 
bố mẹ làm nương ngô, nương sắn”. 

Sau khi lập gia đình, anh Quý ra ở riêng với 2 bàn tay trắng. Để có tiền trang trải 
cho cuộc sống gia đình, anh làm rất nhiều nghề, từ nghề xe ôm, phụ hồ, buôn trâu bò, làm 
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thuê, làm mướn... Cũng chính từ một trong những nghề này đã đem lại cuộc sống ấm no 
cho gia đình anh đến tận bây giờ. 

Anh Quý kể: “Năm 2014, mình cùng mấy anh em lên Co Mạ, Long Hẹ mua bò về 
bán. Thấy nghề này tuy vất vả một chút nhưng thu nhập khá ổn nên mình quyết định mua 
bò giống về nuôi”. 

Tháng 5/2015, với số vốn tích góp được từ trước cộng với số tiền vay mượn từ gia 
đình, bạn bè, anh Quý mua 8 con bò cái về nuôi. Để có thức ăn cho đàn bò, ngoài tận dụng 
thức ăn từ cỏ tự nhiên anh Quý trồng thêm 5.000m2 cỏ voi. 

“Hiện tại, đàn bò của mình là 20 con. Mình bán cả bò thịt và bò giống. Với bò 
giống, chỉ cần nuôi một năm là có thể xuất bán với giá từ 10 - 12 triệu đồng/con. Với bò 
thịt phải nuôi từ 2,5 - 3 năm, bán mới được giá cao. Giá mỗi con từ 25 - 30 triệu” - anh 
Quý cho biết. 

Theo anh Quý, để đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt nên làm chuồng trại ở những 
nơi cao ráo, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Phải vệ sinh chuồng bò, máng ăn 
thường xuyên và đảm bảo luôn sạch sẽ. Ngoài ra phải thường xuyên theo dõi đàn bò, nếu 
phát hiện có dấu hiệu bất thường cần phải báo ngay cho cán bộ thú y và khuyến nông đến 
kiểm tra và kịp thời có biện pháp xử lý. 

“Trung bình, mỗi năm tôi xuất bán hơn chục con bò thịt và bò giống. Từ bán bò, 
mỗi năm tôi thu được 200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuê người cắt cỏ và thuốc thang 
lãi khoảng 140 triệu đồng” - anh Quý cho hay. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Lò Văn Ngoạn - Chủ tịch 
Hội Nông dân xã Tông Cọ, cho biết: “Anh Quý là hội viên nông dân điển hình trong 
phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Từ những nỗ lực trong sản 
xuất, anh đã được Hội Nông dân tỉnh Sơn La ghi nhận và tặng giấy khen. Bước đầu, mô 
hình trồng cỏ voi, nuôi bò nhốt chuồng sẽ mang lại thu  nhập ổn định cho người nông dân. 
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này”. 
 

07. Văn Chiến. YÊN CHÂU ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ĐỊA 
PHƯƠNG / Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/3/2019.- Số 66.- Tr.14. 
 

Sáng 16/3, huyện Yên Châu (Sơn La) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêu thụ, 
xuất khẩu nông sản an toàn năm 2019. Theo đó, huyện Yên Châu phấn đấu giá trị xuất 
khẩu năm 2019 tăng 30% so với năm 2018, với giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 
6,509 triệu USD. 

Bà Quản Thị Dung - Bí thư Huyện ủy Yên Châu, cho biết: Trong năm 2018, cấp 
ủy, chính quyền huyện Yên Châu đã chú trọng chỉ đạo chuyển đổi cây trồng hiệu quả kinh 
tế thấp sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích cây ăn quả trên địa 
bàn huyện cũng nhờ đó mà tăng lên hơn 6.300ha, sản lượng quả các loại đạt gần 34.000 
tấn. 

“Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nên nhiều 
nông sản có thế mạnh của huyện như: Xoài, nhãn, chuối, mận hậu, chanh leo… đã được 
xuất khẩu sang thị trường nhiều nước như: Trung Quốc, Mỹ, Singapore, Úc... với sản 
lượng lên đến gần 1.500 tấn. Giá trị nông sản tham gia xuất khẩu năm 2018 của huyện đạt 
gần 4,2 triệu USD” - bà Dung thông tin. 

Năm 2019, huyện Yên Châu phấn đấu tổng sản lượng xuất khẩu sản phẩm trái cây 
và sản phẩm nông sản chế biến đạt gần 11.000 tấn, giá trị xuất khẩu ước đạt hơn 6,5 triệu 
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USD. Riêng đối với sản phẩm trái cây, huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch xuất khẩu hơn 
4.000 tấn sang thị trường nước ngoài... 

Ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phấn khởi cho biết: “Chúng 
tôi thường xuyên tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, liên kết 
các chuỗi tiêu thụ, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức 
hội nghị triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn. Tin rằng với quyết tâm 
của cả hệ thống chính trị, xuất khẩu nông sản của huyện năm 2019 sẽ đạt và vượt kế 
hoạch đề ra”. 
 

08. Hà Hoàng. SƠN LA: HƠN 300 CÁN BỘ, THANH NIÊN RA QUÂN DỌN RÁC / 
Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 18/3/2019.- Số 66.- Tr.12. 
 

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, ngày 16/3, hơn 300 cán bộ, đoàn 
viên, thanh niên Huyện đoàn Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tổ chức lễ ra quân “Ngày thứ Bảy tình 
nguyện, Ngày Chủ nhật xanh” dọn dẹp vệ sinh môi trường. 

Đoàn thanh niên vận động đoàn viên và người thân hạn chế sử dụng túi nylon, 
phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt; tổ chức tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ 
xóm, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh tại các tuyến đường giao thông nông thôn... 
Ngay sau lễ ra quân hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức vệ sinh môi trường 
tại các tuyến đường Trung tâm hành chính huyện, sân vận động, khu công viên; thu gom, 
xử lý rác thải các khu vực ven suối Nậm Lạnh... 

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực của đoàn viên huyện Sốp Cộp đã góp phần làm 
chuyển biến nhận thức, hành động của thanh - thiếu niên và người dân sinh sống trên địa 
bàn cùng chung tay gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp… 
 

09. Ngọc Mai. SA NHÂN “KÉO” NO ẤM VỀ BẢN PHIÊNG BAN / Ngọc Mai // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/3/2019.- Số 67.- Tr.8-9. 
 

Không cam chịu cái đói, cái nghèo, chị Sùng Thị Sua, bản Phiêng Ban (xã Mường 
Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã đưa gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ mô 
hình trồng sa nhân dưới tán rừng. 

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng sa nhân của chị Sua vào một ngày đầu tháng 3. 
Khi đến, chị Sua đang cắt tỉa cây sa nhân già. Ngưng tay, chị chia sẻ: “Rừng sa nhân này 
là nơi làm ra miếng cơm cho cả gia đình tôi đấy. Từ khi học theo cách làm của một số bà 
con trong bản đưa cây sa nhân về trồng dưới tán rừng, kinh tế gia đình ngày một khá lên, 
đến nay đã thoát được nghèo”. 

Khi lập gia đình, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. 
Về nhà chồng, bố mẹ cho ra ở riêng và chia cho một ít đất sản xuất nên cả nhà chỉ dựa vào 
nương ngô, nương lúa. Khó khăn nối tiếp khó khăn khi hai đứa con của chị lần lượt ra đời. 
Do đó, 2 vợ chồng chị Sua luôn trăn trở làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, sung 
túc, ấm no. 

Năm 2016, một số bà con trong bản lấy giống cây sa nhân về trồng dưới tán rừng, 
quả mọc tua tủa dưới đất, loại quả này bán được giá cao. Thấy vậy, chị Sua liền bàn với 
chồng dùng số tiền tích cóp và vay thêm của anh em hàng xóm, đầu tư mua cây giống sa 
nhân về trồng trên khu rừng khoanh nuôi được dân bản chia cho để bảo vệ. Thời điểm đó, 
ngày nào hai vợ chồng chị Sua cũng trên rừng phát quang bụi rậm, cỏ dại, đào hố trồng sa 
nhân. Ngày qua ngày, diện tích dần dần được mở rộng, đến nay vợ chồng chị đã trồng 
được gần 2ha cây sa nhân. 
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Do khí hậu ở Phiêng Ban mát mẻ, đất ẩm quanh năm nên chỉ sau vài tháng trồng, 
sa nhân đã đâm chồi xanh tốt, dưới đất rễ mọc tua tủa, năm thứ 2 cây đã bắt đầu ra quả. 
Đất không phụ người chịu khó, vụ đầu tiên gia đình chị Sua thu được 3 - 4 tạ quả, thương 
lái mua giá 70.000 - 80.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi được vài chục triệu đồng. So với trồng 
ngô thì trồng sa nhân cho thu nhập cao hơn nhiều lần, mà chi phí đầu tư bỏ ra ít, chủ yếu 
là công chăm sóc. Giờ đây thu nhập của gia đình chị Sua ngày càng tăng lên, có của ăn 
của để. 

Chị Sua chia sẻ: “Khác với những cây trồng khác, cây sa nhân rất hợp khi trồng 
dưới tán rừng. Thời gian trồng thích hợp nhất vào tháng 3 - 4, sau những trận mưa đầu 
mùa, đất ẩm cây nhanh phục hồi. Khi trồng dưới tán rừng phải phát dọn thực bì, sa nhân 
giống nên cắt hết lá chỉ để lại thân, rễ, khoảng cách trồng gốc cách gốc là 1m. Để cây phát 
triển tốt, thời gian đầu nên thường xuyên làm cỏ, phát quang xung quanh cây. Khi cây 
phát triển thành rừng nên cắt tỉa bỏ các cây già, không để mật độ quá dày, làm ảnh hưởng 
đến quá trình cây ra quả”. 
 

10. Anh Hiếu. THƯỢNG ÚY TẠ VĂN CƯỜNG ĐÊM TÂN HÔN VẪN LÊN 
ĐƯỜNG ĐÁNH ÁN / Anh Hiếu // Cảnh sát toàn cầu.- Tháng 03/2019.- Số 234.- Tr.3. 
 

Đêm 13/3/2019, khi danh sách 20 Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam tiêu 
biểu 2018 vừa mới được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng thì 
Thượng úy Tạ Văn Cường hiện công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh 
tế, ma túy Công an huyện Mộc Châu, Sơn La vẫn đang cùng đồng đội luồn rừng 
trong màn sương dày đặc đánh án ma túy. Khi công tác khám xét nhà đối tượng 
trong bản vừa xong cũng là lúc trời hửng sáng. 

MÓN QUÀ CƯỚI ĐẶC BIỆT 

Tôi gặp Thượng úy Tạ Văn Cường khi anh cùng đồng đội vừa kết thúc một chuyên 
án triệt phá nhóm buôn bán ma túy. Nước da rám nắng, khuôn mặt đen sạm vì sương gió, 
quần áo lấm lem bùn đất, nở nụ cười tươi thân thiện, Thượng úy Cường đã trải lòng về 
cuộc sống đời thường và những lần cùng đồng đội đánh án ma túy. 

Đánh án rất mưu trí, gan dạ, dũng cảm, lập nhiều chiến công, ấy vậy mà khi nói về 
mình, Tạ Văn Cường lại tỏ ra ngại ngần. Trong nhiều chuyên án đã tham gia, Tạ Văn 
Cường kể rằng anh nhớ nhất chuyên án ma túy năm 2015, bởi anh lên đường làm án đúng 
hôm tân hôn. Là thành viên trong Ban chuyên án, qua nhiều ngày trinh sát một đường dây 
mua bán ma túy có vũ trang. Đúng lúc nhận tin, giờ phá án đã đến thì lại chính là ngày 
cưới của anh. Anh em trong đội nhận đi thay nhưng với vai trò đã được phân công, Cường 
đã quyết định lên đường phá án với lời hứa sẽ mang về món quà cưới mừng vợ trẻ là 
chiến công mới của anh và đồng đội. Khi đến nơi, đối tượng đã quỷ quyệt chuyển địa 
điểm mua bán, biến mất cùng lượng ma túy cực lớn. Lần theo manh mối mỏng manh, suốt 
2 tuần sau đó, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sáng và đêm rất lạnh, ban ngày lại 
nắng chang chang, đồ ăn theo là lương khô, uống bằng nước suối, ém quân trong rừng, 
các anh mới dày công phá được chuyên án này. 

“Ngay đêm tân hôn mà chồng đi đánh án ma túy, ban đầu vợ cũng hụt hẫng, không 
vui, nhưng do hiểu được tính chất công việc của tôi từ ngày còn yêu nhau nên cũng đồng 
ý để chồng đi làm nhiệm vụ. Bây giờ thì vợ tôi cũng quen hơn với sự vắng mặt bất kể lúc 
nào, quen với những chuyến đi dài ngày của chồng. Vợ chồng trẻ, lấy nhau chưa lâu, đêm 
giao thừa vừa rồi cũng muốn ở nhà với vợ để chuộc lỗi, vậy mà chưa kịp thực hiện thì tôi 
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lại cùng đồng đội lên đường phá án...” - Thượng úy Cường trầm giọng kể lại các tình 
huống trớ trêu của anh trong những lần phá án. 

Anh Cường nhớ lại, 0h5' ngày 5/2/2019 (tức ngày mùng 1 Tết) tại bản A Má 2, xã 
Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tổ công tác Công an huyện Mộc Châu chủ trì, phối hợp với 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và quần chúng nhân dân bản A Má 2 phá thành công 
chuyên án, bắt quả tang đối tượng Mùa A Pàng và Mùa Thị Mang (cùng trú xã Nặm Khắt, 
huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) vận chuyển 1 bánh heroin; 265 viên ma túy tổng hợp 
vào nội địa tiêu thụ. 

“Phá chuyên án vào đúng đêm giao thừa, cả tổ trinh sát chúng tôi đã 3 ngày làm 
nhiệm vụ ở khu vực biên giới, không về nhà để phụ giúp gia đình chuẩn bị tết. Sau khi 
phá chuyên án xong, tôi gọi điện về cho gia đình để chúc mừng năm mới, động viên người 
thân. Thấy tôi và đồng đội phá án thành công, an toàn trở về mọi người cũng phấn khởi...” 
- Thượng úy Tạ Văn Cường bộc bạch. 

VƯỢT QUA LẰN RANH SINH TỬ 

Có quãng thời gian gần 5 năm là trinh sát chuyên đánh án ma túy ở Công an huyện 
Vân Hồ, đến tháng 6/2017 Tạ Văn Cường chuyển về công tác tại Công an huyện Mộc 
Châu nên anh thông thuộc địa bàn như lòng bàn tay. Với sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá 
Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu và Ban chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội 
phạm về kinh tế, ma túy, anh được giao nhiệm vụ trinh sát, theo sát mọi di biến động của 
các đối tượng vận chuyển và mua bán ma túy. 

Kỷ niệm một lần đánh án khó quên chính là vào thời điểm tháng 12/2016 khi đi 
trinh sát ở dãy núi Pha Luôn, xã Chiềng Sơn. Được phân công làm tổ trưởng tổ công tác 
cùng với 2 trinh sát khác, 8 ngày 7 đêm nằm rừng, ăn lương khô, uống nước suối theo sát 
quy luật hoạt động của các đối tượng buôn ma túy để bảo vệ căn cứ, có đêm nhiệt độ 
xuống còn 0 đến 1 độ C, đến ngày thứ 5, do khí hậu mùa đông quá khắc nghiệt, anh 
Cường đã bị ốm, lên cơn sốt cao. Anh em lo lắng đề nghị anh rút trước về nhưng việc 
chưa hoàn thành nên Cường vẫn quyết bám trụ đến cùng mục tiêu. Những thông tin có giá 
trị sau này được ban chuyên án sử dụng để triển khai phương án đấu tranh với nhóm hàng 
chục đối tượng có vũ trang, mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Kết quả chuyên án 
này, trong 3 năm, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công 
an, lực lượng biên phòng đã bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 498 bánh heroin, 36.000 viên 
ma túy tổng hợp, 9 khẩu súng AK, 9 súng các - bin và săm - lếch, 4 súng K59, 282 viên 
đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan. 

Đối mặt với hiểm nguy là câu chuyện thường ngày của những người lính ở miền 
biên ải này. Mới đây, ngày 02/2/2019, tức 28 Tết, khi Công an huyện Mộc Châu phá 
chuyên án, bắt quả tang Hoàng Văn Sơn (trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) đang vận 
chuyển 2kg ma túy đá, đối tượng đã chống đối quyết liệt, rút chốt lựu đạn ném về phía tổ 
công tác. Phản ứng rất nhanh, bằng kinh nghiệm và am hiểu về vũ khí, Thượng úy Tạ Văn 
Cường đã vô hiệu hóa quả lựu đạn, sau đó cùng đồng đội bắt giữ đối tượng. Tiếp đó, ngày 
mùng 8 tết, khi Công an huyện Mộc Châu phá án, bắt Vàng A Dơ (trú tại xã Đông Sang, 
huyện Mộc Châu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng đã manh động, liều 
lĩnh, chống đối quyết liệt, xả đạn vào tổ công tác. Thượng úy Tạ Văn Cường và Thiếu úy 
Kiều Xuân Mạnh đã dũng cảm lao lên áp sát và khống chế đối tượng. Thiếu úy Mạnh bị 
viên đạn đối tượng bắn xuyên đùi; Thượng úy Cường đã lao vào tước súng, quật ngã đối 
tượng, thu giữ 3.200 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu K59... 
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Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu nhận xét: Thượng úy Tạ 
Văn Cường là một trong những trinh sát trẻ, mưu trí, dũng cảm, tiêu biểu, xuất sắc của 
Công an tỉnh Sơn La. Trải qua quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, đồng thời được 
cử đi tập huấn, đào tạo tại nhiều nơi, đồng chí trở thành một cán bộ tinh thông nghiệp vụ, 
giỏi võ thuật, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại. Cùng với am hiểu 
phong tục, tập quán, đời sống, văn hóa các dân tộc trên địa bàn, có kinh nghiệm, bản lĩnh 
trong đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy nên thời gian qua, đồng chí Tạ Văn 
Cường đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện tin tưởng, 
phân công, giao nhiệm vụ tham gia trực tiếp phá nhiều chuyên án đặc biệt quan trọng của 
Công an tỉnh Sơn La. Những chiến công đó góp vào thành tích chung của Công an huyện 
Mộc Châu - đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì 
an ninh Tổ quốc” năm 2018. 

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội 
phạm, từ năm 2014 - 2019, Thượng úy Tạ Văn Cường đã vinh dự được Bộ Công an tặng 4 
Bằng khen; Tổng cục Cảnh sát tặng 1 Bằng khen; 3 năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở. 
Đặc biệt, năm 2019, Thượng úy Tạ Văn Cường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 
được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam tiêu biểu năm 2018... 
 

11. Lê Bền. CAO SU TÂY BẮC - 10 NĂM MÒN MỎI, ĐỢI CHỜ / Lê Bền // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 20/3/2019.- Số 57.- Tr.3. 
 

Phát triển cây cao su tại Sơn La nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung là chủ 
trương lớn, không chỉ mang ý nghĩa tạo sinh kế, cải thiện đời sống cho đồng bào dân 
tộc thiểu số, mà còn đóng vai trò quan trọng về xã hội, môi trường... Tuy nhiên đến 
nay, sau 10 năm triển khai, nhiều nơi đang nảy sinh không ít khó khăn, vướng mắc, 
cần phải sớm có giải pháp để phát triển cây cao su bền vững, ổn định đời sống người 
dân góp đất trồng cao su.   

NGÓNG 10 NĂM, NHẬN 200 NGHÌN ĐỒNG! 

Không ít nơi ở Sơn La, đất canh tác vốn đã eo hẹp, trong khi đằng đẵng 10 năm 
qua, phần lớn diện tích đã được góp cổ phần để trồng cao su nên người dân góp đất từng 
ngày mong tới lúc cao su cho thu hoạch mủ để được chia sản phẩm. Thế nhưng, sự tụt 
giảm giá cao su kéo dài triền miên khiến thành quả mà họ được hưởng sau 10 năm mỏi 
mòn chờ đợi thật sự ngao ngán. 

Xã Tông Lạnh (huyện Thuận Châu) thuộc những địa phương đầu tiên ở Sơn La 
triển khai chương trình trồng cây cao su, tập trung trong 2 năm 2008 - 2009. Toàn xã có 
23 bản sản xuất nông nghiệp thì 12 bản có diện tích đất góp cổ phần trồng cao su với 
Công ty Cổ phần Cao su Sơn La. Ở nhiều bản đất nương, đất đồi dư giả, lại có diện tích 
đất góp trồng cao su ít nên vẫn còn diện tích đất để trồng các loại cây khác (ngô, sắn, cây 
ăn quả, mía, cà phê...). Tuy nhiên ở nhiều bản, điển hình như các bản Thẳm A, Thẳm B, 
bản Lạnh... nhiều hộ dân đã góp phần lớn diện tích đất canh tác để trồng cao su thì 10 năm 
nay, họ chỉ còn biết từng ngày trông cho cây cao su sớm đến ngày thu mủ để phần nào 
xoay sở cuộc sống. 

Anh Lò Văn Hòa, trưởng bản Thẳm B (xã Tông Lạnh) ngán ngẩm kể: Bản có 133 
hộ dân thì có tới 105 hộ tham gia góp đất trồng cao su, với tổng diện tích trên 66ha, hộ 
nhiều nhất gần 2ha, có hộ chỉ 0,2 - 0,3ha. Thẳm B là bản đất chật người đông, diện tích 
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đất đồi bình quân trước đây chỉ trên dưới 0,5ha/hộ. Từ năm 2008 đến nay, khi phần lớn 
đất đồi, đất nương rẫy đã góp trồng cao su, người dân chỉ còn biết trông chờ vào diện tích 
đất trồng 2 vụ lúa ít ỏi (bình quân chỉ 180m2/khẩu). Theo hợp đồng góp đất trồng cao su 
với Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, các hộ dân góp đất sẽ được hưởng 10% giá trị sản 
phẩm khi cây cao su cho khai thác mủ. Sau khi cạo thử vào năm 2016, bắt đầu từ năm 
2017, những diện tích cao su đầu tiên ở xã Tông Lạnh đã được đưa vào khai thác mủ. Tuy 
nhiên, do diện tích đạt tiêu chuẩn đưa vào khai thác còn chiếm tỉ lệ quá ít, cộng với giá mủ 
cao su quá thấp, nên tính đến hết năm 2018, số tiền mà các hộ dân được hưởng từ khai 
thác mủ khiến họ vô cùng thất vọng! 

Trưởng bản Lò Văn Hòa lục lọi trong mớ giấy tờ liên quan tới thủ tục góp đất 
trồng cao su, đưa cho chúng tôi xem danh sách các hộ dân trong bản được chi trả tiền khai 
thác mủ cao su trong 2 năm 2017 - 2018. Theo đó, hộ góp đất trồng cao su nhiều nhất bản 
như hộ ông Lò Văn Triệu, có diện tích đất góp xấp xỉ 2ha, nhưng tổng diện tích đưa vào 
khai thác mủ trong 2 năm 2017 và 2018 mới chỉ đạt 0,78ha, với tổng số tiền được chi trả 
hơn 600 nghìn đồng; hộ ông Lò Văn Diệu, diện tích đất góp 1,8ha nhưng năm 2018 mới 
chỉ khai thác mủ trên diện tích 0,05ha, với số tiền được chi trả chỉ có 37.000 đ... Những hộ 
khác, có diện tích đất góp từ 0,2ha đến 1ha/hộ, mới chỉ nhận được số tiền chi trả từ 
100.000 - 200.000đ/hộ, cá biệt có những hộ chỉ mới được chi trả 2.000 - 3.000đ/hộ. 

“Gia đình thuộc diện cây cao su được chăm sóc tốt, nên trong tổng số đất góp 
0,3ha, đến năm 2018 đã cho khai thác toàn bộ diện tích, nhưng số tiền được hưởng từ sản 
phẩm cả 2 năm 2017 - 2018 mới chỉ được 235.000đ. Đầu năm 2019 khi được trả tiền sản 
phẩm, nhiều hộ phải đi xe máy 3 - 4km lên đến điểm nhận tiền, mà số tiền chỉ có vài chục 
nghìn đồng nên nhiều hộ thậm chí còn chẳng buồn tới nhận” - anh Lò Văn Hòa chán nản. 

TRỒNG 9 - 10 NĂM, CHỈ MỚI KHAI THÁC 10%   

Những hộ dân góp đất trồng cao su ở Tông Lạnh, dù ít dù nhiều đã được thu hoạch 
mủ còn đỡ lo, chứ những hộ cao su đến nay vẫn chưa thể khai thác mủ thì lo ngay ngáy. 

Năm 2008, anh Quàng Văn Dính, trưởng bản Thẳm A (xã Tông Lạnh) dồn hết gần 
0,6ha đất đồi vào trồng cao su, thế nhưng đến năm 2019 này, không hiểu vì nguyên nhân 
gì, diện tích cao su của anh vẫn chưa được Nông trường Cao su Châu Thuận (thuộc Công 
ty Cổ phần Cao su Sơn La) tiến hành cạo mủ. Vườn cao su thuộc diện tích đất góp của gia 
đình anh Dính cách nhà 3 - 4km, tận giáp xã Tòng Cọ, nhiều vườn cây dại, thực bì ngập 
đầu, có cây cao su mới chỉ lớn cỡ bắp tay. Dính bảo, may có nhà báo về hỏi về chuyện cao 
su nên mới biết vườn cao su nhà mình đang thế nào, chứ đã từ lâu lắm anh chẳng còn lên 
vườn cao su, bởi tất tần tật công việc chăm sóc cao su đều do phía Nông trường Châu 
Thuận tổ chức làm, người dân chẳng có việc gì để lên đó. 

Ngẩn ngơ bên vườn cao su, Quàng Văn Dính kể rằng khi chưa góp đất trồng cao 
su, 0,6ha đất của anh được trồng sắn, mỗi năm thu 6 - 7 tấn, rồi quay vòng phục vụ chăn 
nuôi lợn. Nhờ đó trong nhà lúc nào cũng có hàng chục lợn thịt, vài lợn nái, vài trăm con 
gà. Mười năm qua, đất đồi không còn nữa, nhà 4 miệng ăn, chỉ còn biết trông vào 2 sào 
lúa, ngay đất trồng cỏ để nuôi 4 con bò cũng kiếm không ra, phải đi mua lá mía của các 
vùng lân cận. Đây cũng đang là cảnh ngộ chung của gần 100 hộ dân góp đất trồng cao su 
(với tổng diện tích 43ha) ở bản Thẳm A, khi cả bản gần như chỉ còn biết trông vào tổng 
cộng 6,5ha đất lúa. 

Chủ tịch UBND xã Tông Lạnh, ông Lò Văn Sâm bảo rằng, cái được lớn nhất sau 
10 năm triển khai trồng cây cao su, đó là môi trường được cải thiện, các mó nước (mạch 
nước ngầm) trong xã lúc nào cũng đầy ắp, chứ không cạn kiệt như xưa. Cao su tới đâu, hạ 
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tầng đường sá, trường mầm non, nhà văn hóa đi tới đó, các hoạt động từ thiện, cho vay 
vốn hỗ trợ người dân trồng cao su cũng được triển khai thường xuyên... Tuy nhiên đến 
nay, thu nhập và sinh kế cho người dân góp đất trồng cao su trên địa bàn xã vẫn là một 
vấn đề đau đầu, nhất là trong hoàn cảnh nhiều diện tích cao su vẫn chưa thể đưa vào khai 
thác mủ, dù tuổi đời đã 9 - 10 năm. 

Bên cạnh đó, số diện tích đã cho khai thác mủ nhưng số tiền mà người dân góp đất 
nhận được hàng năm lại đang quá ít ỏi do giá cao su hạ thấp, một phần do năng suất mủ ở 
những giai đoạn đầu còn thấp. Tuy nhiên, điều mà ông Sâm lo lắng nữa, đó là khâu quản 
lý, chăm sóc vườn cây của các đơn vị trồng cao su cần phải chặt chẽ hơn nữa để sớm đưa 
vườn cây vào khai thác nhằm sớm có thu nhập cho người dân góp đất. 

Theo tổng hợp ở bản Thẳm B (xã Tông Lạnh), mặc dù đa số được trồng từ 2008 - 
2009, tuy nhiên tổng cộng cả 2 năm 2017 và 2018, mới chỉ có hơn 6,4ha cao su được đưa 
vào khai thác, chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất góp trồng cao su của cả bản. 

CÂY RẤT BÉ DÙ TUỔI ĐỜI ĐÃ 10 NĂM 

Do địa hình dốc, các lô cao su tại địa bàn xã có diện tích ở tận lưng chừng đồi. 
Chúng tôi đã điều tra, tìm hiểu, có tình trạng công nhân ở các đội cao su không được 
quản lý chặt, không bón đều phân bón cho từng lô, mà chỉ tập trung phân bón ở các diện 
tích cao su dưới thấp cho dễ tốn công, khiến các diện tích trên cao rất xấu, dù tuổi đời đã 
9 - 10 năm nhưng vanh thân vẫn chưa đạt yêu cầu để khai thác mủ, trong khi đó theo tiêu 
chuẩn, cao su trồng tại Tây Bắc từ năm thứ 8 đã có thể khai thác mủ. Ngay gia đình tôi có 
diện tích đất góp trồng cao su 3ha, trồng từ 2008, đến nay cũng chưa thấy nông trường 
cạo mủ - (Ông Lò Văn Sâm). 

 

12. Đức Sơn. SAI PHẠM LỚN TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI NGÃ BA CÒ NÒI / 
Đức Sơn // Đại đoàn kết.- Ngày 21/3/2019.- Số 80.- Tr.11. 
 

Thanh tra tỉnh Sơn La vừa tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm 
liên quan đến nguồn gốc đất thu hồi và công tác nghiệm thu thanh toán công trình 
tại Dự án Khu đô thị mới ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

Theo kết luận thanh tra, nguồn gốc đất thu hồi, thông tin tại tờ khai tài sản thiệt 
hại, biên bản kiểm tra tài sản thiệt hại đền bù đợt 1, đợt 2, đợt 2 bổ sung và đợt 3 điền 
chưa đầy đủ. Việc lưu trữ các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ bồi thường đất không đầy đủ. 

Trong công tác nghiệm thu, thanh toán tại dự án này, Thanh tra tỉnh Sơn La phát 
hiện quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán của chủ đầu tư như hồ sơ tài liệu làm căn cứ 
để nghiệm thu công việc xây dựng, hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng tại một số 
hạng mục công trình chưa đầy đủ, thiếu một số hồ sơ, tài liệu. Theo đó, chủ đầu tư không 
thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại hạng mục giếng khoan 
khai thác nước ngầm. Không có thủ tục phê duyệt các khối lượng phát sinh ngoài thiết kế 
và dự toán được duyệt tại hạng mục tuyến mương thoát nước. 

Mặt khác, việc đánh giá chất lượng đối với các hạng mục đã được nghiệm thu còn 
chưa phù hợp theo Hướng dẫn số 861/HD-HĐKTTĐ ngày 03/12/2010 của Hội đồng thẩm 
định. Khối lượng, giá trị các hạng mục của dự án được Hội đồng kiểm tra, thẩm định 
nghiệm thu còn một số nội dung chưa phù hợp, khối lượng thực tế thi công thanh toán sai 
tăng số tiền 1 tỷ 609 triệu đồng. 

Đánh giá về nguyên nhân sai phạm, Thanh tra tỉnh Sơn La xác định, do công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai của UBND huyện Mai Sơn chưa triệt để, thiếu kiểm tra 
hướng dẫn quản lý Nhà nước về đất đai đối với cấp xã, không kịp thời phát hiện việc giao 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 07 năm 2019 16 

đất trái thẩm quyền của cấp xã để chấn chỉnh, dẫn đến việc không quản lý được phần diện 
tích đất 5% đã giao cho các hộ, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh 
đó, Hội đồng giải phóng mặt bằng thì không ghi đầy đủ thông tin về nguồn gốc đất thu hồi 
trong biên bản kiểm tra tài sản thiệt hại, tờ khai tài sản thiệt hại đề nghị đền bù giải phóng 
mặt bằng. Khi giải phóng mặt bằng không thu hồi đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
đối với các trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phục vụ 
cho việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động đất đai. 

Thanh tra tỉnh Sơn La cũng chỉ rõ, tổng số tiền vi phạm xử lý về kinh tế là 1 tỷ 609 
triệu đồng. Trong đó, 1 tỷ 327 triệu đồng đã thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra 
tỉnh để nộp vào ngân sách Nhà nước khoản sai phạm do nghiệm thu, thanh toán sai tăng, 
số tiền còn lại sẽ tiếp tục xử lý theo quy định. 

Ngoài ra, phần vật tư thiết bị điện thuộc hạng mục di chuyển hệ thống cấp điện và 
nhà trạm bơm chưa thi công nhưng đã nghiệm thu, thanh toán tương ứng số tiền 124 triệu 
đồng. Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao toàn bộ phần vật 
tư thiết bị đã mua cho chủ đầu tư mới (UBND huyện Mai Sơn) để có phương án triển khai 
thi công bổ sung các hạng mục này nhằm đảm bảo các hạng mục công trình được thi công 
theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo tính đồng bộ của dự án. 

UBND tỉnh Sơn La cũng giao Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn chỉ đạo các phòng, 
đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, củng cố hồ sơ, thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa 
chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình theo quy định. 
Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên với Chủ tịch UBND tỉnh qua 
Thanh tra tỉnh trước ngày 30/4/2019. 

Căn cứ các nội dung sai phạm, ngành chức năng huyện Mai Sơn chỉ đạo kiểm 
điểm và tiến hành xem xét, xử lý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến sai 
phạm.     
 

13. Hữu Quyết. DÂN VẬN KHÉO GIÚP NGƯỜI DÂN ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG / 
Hữu Quyết // Tuần tin tức.- Ngày 21/3/2019.- Số 12.- Tr.13. 
 

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực đã xuất hiện ở huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên, đoàn kết các tầng 
lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. 

GIÚP NHÂN DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Hoàng Anh Công ở bản Ít Bon, thị trấn 
Ít Ong trên khu đất vườn rộng hơn 4ha, nhiều loại cây ăn quả đã được gia đình anh đưa 
vào trồng. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm chăm sóc, các loại cây trồng không phù hợp 
với khí hậu, thổ nhưỡng nên hiệu quả kinh tế thấp. 

Năm 2016, được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, gia đình anh Công 
đã chuyển hướng sang tập trung phát triển hai loại cây ăn quả là nhãn và xoài. Hơn 1.400 
gốc nhãn, cùng 300 gốc xoài đã được cải tạo lại bằng cách ghép mắt. Năm 2018, nhãn, 
xoài đậu trái cho sản lượng gấp 3 lần, thu nhập từ vườn cây đạt hơn 300 triệu đồng. 

Anh Hoàng Anh Công phấn khởi cho biết, sau khi được tuyên truyền về chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, anh đã đi học hỏi các mô hình ở nhiều nơi khác. Qua 
tìm hiểu, anh thấy nhiều loại cây ăn quả cho thu nhập rất cao so với việc trồng lúa, làm 
nương. Anh cũng nhận thấy, do đất của các hộ dân còn manh mún nên phải biết dồn thửa, 
nhiều nhà cùng làm đưa máy móc vào canh tác, hiệu quả sẽ cao hơn. 
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Xác định việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phải gắn liền với lợi ích của 

nhân dân, huyện Mường La nghiên cứu, tìm hiểu thực tế nhằm tham mưu xây dựng mô 
hình làm điểm để tuyên truyền, vận động người dân học tập, làm theo. Trong đó, huyện 

tập trung nghiên cứu, lựa chọn những cây, con phù hợp, hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo 
tính bền vững. 

Ông Phạm Văn Huynh, Chủ tịch UBND thị trấn Ít Ong, huyện Mường La cho biết, 

các đoàn thể đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động nhân dân về thay đổi thói quen, 
tập tục sản xuất. Đặc biệt là chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang tập trung đất 

để triển khai một số mô hình trồng cây ăn quả. Sau các đợt tuyên truyền, vận động, người 

dân đã thay đổi phương thức sản xuất và xuất hiện thêm nhiều mô hình hiệu quả. 
TẠO LÒNG TIN TRONG NHÂN DÂN 

Các phong trào “Dân vận khéo” ở Mường La đã có tác động tích cực trong việc 

khắc phục hậu quả do thiên tai, giúp người dân sớm ổn định đời sống, sản xuất. Liên tiếp 
trong 2 năm 2017 - 2018, huyện Mường La phải hứng chịu các đợt mưa lũ gây thiệt hại 

nặng nề, đời sống người dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất ngừng trệ do 
diện tích ruộng bị vùi lấp. Sau gần 2 năm kể từ khi thiên tai xảy ra, công tác khắc phục 
hậu quả, ổn định đời sống người dân vùng lũ vẫn còn khá bộn bề. Hơn 600ha đất nông 

nghiệp bị lũ cuốn trôi, vùi lấp, nay phải đo đạc, cân đối, chia thửa cho từng gia đình bị 
thiệt hại để cải tạo, khôi phục sản xuất. 

Tại xã Mường Bú, vào tháng 9/2018, sau đợt mưa kéo dài, nước suối Nậm Pàn 
dâng cao khiến toàn bộ cánh đồng rộng gần 70ha của hàng trăm hộ dân bị ngập úng. Ngay 
sau khi cơn lũ đi qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng xuống cơ sở cùng 

người dân khắc phục hậu quả. Ban đầu, công tác tuyên truyền, vận động người dân gặp 

nhiều khó khăn bởi diện tích thiệt hại lớn, hầu hết các thửa ruộng bị cát, phù sa vùi lấp sâu 
hàng mét. Hệ thống kênh mương và giao thông nội đồng bị cát vùi lấp hoàn toàn, việc cải 

tạo khôi phục rất tốn kém. Mặt khác, tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước 
của nhiều người dân ở đây còn khá nặng nề, trong khi đó nguồn kinh phí dành cho việc 

khắc phục hậu quả còn hạn hẹp. 
Ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Bú cho biết, sau hơn 7 tháng 

vào cuộc quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ cụ thể từ các quan điểm, giải pháp chỉ đạo của cấp 

ủy đảng về công tác dân vận, đến nay, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng do 
mưa lũ ở xã Mường Bú đã được người dân khôi phục. Các hộ dân đã tự nguyện đóng góp 
tiền thuê máy móc, nhân công tiến hành san ủi lấy lại mặt bằng để cấy lúa mà không đòi 

hỏi sự hỗ trợ từ Nhà nước. 
Trưởng ban Dân vận huyện Mường La Lò Anh Ngọc cho biết, địa bàn huyện 

Mường La rất rộng nên khi triển khai thực hiện các mô hình dân vận phải thường xuyên, 

liên tục. Ngoài công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhiều lúc, cán bộ phải cùng ăn, cùng ở 
với người dân. Thực hiện việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020, 

toàn huyện Mường La đã thành lập được 179 mô hình. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện 
Mường La tiếp tục nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, với 

phương châm “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu” từng bước củng cố lòng tin của nhân 
dân với Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương. 
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14. Phạm Xuân Quyến. HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA: NGƯỜI CAO TUỔI LÀ TẤM 
GƯƠNG MẪU MỰC TRONG CỘNG ĐỒNG / Phạm Xuân Quyến // Người cao 
tuổi.- Ngày 21/3/2019.- Số 47.- Tr.5. 
 

Những năm qua, hoạt động của hội người cao tuổi các cấp huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn 
La tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, 
ngành, đoàn thể. Đội ngũ cán bộ làm công tác hội được bổ sung kiện toàn; tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác hội, ngày càng thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. 

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương 
trình lớn của hội gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương 
sáng” đã thật sự phát huy vai trò nòng cốt của hội trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, 
phát huy vai trò người cao tuổi”. Hầu hết người cao tuổi đều giữ uy tín và phát huy bản 
chất tốt đẹp của lớp người “cây cao bóng cả”; gương mẫu, vận động gia đình, hội viên 
chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của 
chính quyền cơ sở. Tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, dòng họ, địa phương; truyền thụ kinh nghiệm kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của 
bản thân cho con cháu và xã hội. 

Tham gia giám sát, phản biện xã hội, đề xuất các ý kiến đóng góp xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh; vận động hội viên thực hiện các chương trình phát triển kinh 
tế - văn hóa - xã hội và các hương ước, quy ước của khu dân cư. Tổ chức 25 buổi tuyên 
truyền pháp luật cho trên 2.000 lượt hội viên; có 1.239 hội viên đạt danh hiệu “Tuổi cao - 
Gương sáng”; 432 hội viên đạt “Tuổi cao - Gương sáng” xuất sắc; hàng trăm người cao 
tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, hòa giải. 

Cán bộ, hội viên người cao tuổi cơ sở vận động con cháu. Nhân dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững, không xảy ra các điểm nóng, không có đơn thư khiếu kiện; đời sống 
vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân và người cao tuổi được cải thiện. Hưởng ứng 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội tuyên 
truyền người cao tuổi nắm vững các tiêu chí cụ thể, tạo sự đồng thuận về nhận thức. 
Người cao tuổi đóng góp 1.736 ngày công; 616,5 triệu đồng, 10.311m2 đất xây dựng các 
công trình phúc lợi; trồng 20.850 cây ăn quả và cây phân tán góp phần bảo vệ “môi 
trường xanh, sạch, đẹp”. Hội người cao tuổi các xã biên giới tuyên truyền nhân dân bảo vệ 
đường biên mốc giới, xây dựng đường biên hữu nghị, giữ vững an ninh biên giới quốc gia. 

Nhiều hội viên tùy theo sức khỏe và điều kiện trực tiếp lao động sản xuất, phát 
triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội viên yếu hơn thì động viên, 
hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc cây trồng tăng thu nhập, 
cải thiện cuộc sống. Người cao tuổi cùng con cháu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; 
tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, lựa chọn giống có giá trị kinh 
tế cao gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều giống mới 
đang triển khai nhân rộng; doanh thu bước đầu từ cây ăn quả đạt 200 đến 400 triệu 
đồng/ha như mận hậu, cam, quýt, nhãn, chanh leo; các cây công nghiệp như chè giống 
mới, chất lượng cao hay phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản... 

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua, có 800 gia đình người cao tuổi thu 
nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm, 100 người thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng/năm, 
80 người thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm, 50 người thu nhập từ 500 triệu 
đồng/năm trở lên. Kết quả sản xuất, kinh doanh của người cao tuổi góp phần tạo việc làm 
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cho hàng trăm lao động tại địa phương, tăng thu nhập; đóng góp đáng kể vào thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; khẳng định vị thế vai trò người cao tuổi. 

Theo ông Nguyễn Thành Vương, Phó trưởng ban Thường trực Ban đại diện Hội 
Người cao tuổi huyện: Có được kết quả trên, hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng giải quyết kịp thời chế độ chính sách 
đối với người cao tuổi; tạo điều kiện để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, sống hạnh 
phúc, đồng thời động viên khuyến khích người cao tuổi tiếp tục tham gia đóng góp, hiến 
công, hiến kế xây dựng quê hương. 
 

15. Vũ Hương. DẤU ẤN LỊCH SỬ CẦU TÀ VÀI / Vũ Hương // Quân khu 2.- Ngày 
21/3/2019.- Kỳ 3.- Số 1033.- Tr.8. 
 

Cầu Tà Vài, thuộc bản Tà Vài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu. Đây là di tích lịch 
sử ghi dấu tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường và vẻ vang của quân dân Yên Châu 
với 46 trận đánh phá vô cùng ác liệt. 

Năm 1965, giặc Mỹ đã dùng không quân, biệt kích điên cuồng phá hoại miền Bắc. 
Cây cầu Tà Vài ngày đó là trọng điểm mà giặc Mỹ bắn phá. Sau hơn một tháng liên tục bị 
bom đạn “cày xới”, cầu Tà Vài trở thành nơi giao tranh sống còn giữa ta và địch. Với 
quyết tâm bảo đảm mạch máu giao thông thông suốt trong mọi tình huống, quyết bám trụ 
tại trọng điểm giao thông cầu Tà Vài, lực lượng dân quân tự vệ cùng các đơn vị lực lượng 
vũ trang đã luôn bám mặt đường và cầu để đảm bảo cho xe thông tuyến. 

Hưởng ứng phong trào “Vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, nhân dân bản Tà Vài vừa 
hăng hái tham gia chiến đấu, vừa sản xuất lúa gạo để đóng góp cho tiền tuyến. Nhân dân 
đã cùng bộ đội lấy dây rừng bện lại để kéo pháo; lấy tre, nứa làm lán cho bộ đội và giúp 
bộ đội đào trên 3.000 mét hầm trú ẩn trên trận địa với quyết tâm bảo vệ huyết mạch giao 
thông cho chiến trường. Địch phá hỏng cầu, đường, nhưng tinh thần của quân và dân ở 
đây không hề nao núng, vẫn hăng hái sửa đường cho xe qua. 

Ngày 8/12/1966, địch tổ chức 3 tốp máy bay thả bom trên đồi nơi có trận địa pháo 
phòng không và bắn phá cầu Tà Vài, lúc này 2 nhịp cầu đã bị trúng bom và rơi xuống 
suối, giao thông đường 6 bị cắt đứt. Do cầu ở vị trí hiểm trở, suối rộng, nước sâu, hơn nữa 
giặc lại đánh cả ngày lẫn đêm nên rất khó làm lại cầu. Trước tình hình đó, đơn vị bảo vệ 
cầu quyết định làm đường tránh và đường ngầm để đảm bảo giao thông bằng mọi giá. 
Đường ngầm cầu Tà Vài được quân và dân làm cách chân cầu khoảng 1km về phía hạ lưu, 
nhưng giặc vẫn phát hiện và tiếp tục bắn phá. Tại trận địa cầu Tà Vài, quân và dân Yên 
Châu đã bắn rơi 2 máy bay F105 và bắt sống giặc lái Mỹ bằng súng trường, huyết mạch 
chi viện cho miền Nam luôn thông suốt, chiến công đó đã nhanh chóng lan rộng đi khắp 
nơi, được cả nước biết đến. 

Hiện nay di tích còn lại hai mố cầu hai bên, tại Bảo tàng Sơn La trưng bày một số 
hiện vật và bom tấn, bom bi từng được ném xuống đây. Phía bờ Nam của cầu đã xây dựng 
một nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ cầu. 
 

16. Bùi Thủy. LIÊN TIẾP TẤN CÔNG VÀO SÀO HUYỆT CỦA KẺ THÙ… / Bùi 
Thủy // Quân khu 2.- Ngày 21/3/2019.- Kỳ 3.- Số 1033.- Tr.4. 
 

Khu căn cứ Long Hẹ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu là một trong những căn cứ 
địa cách mạng vững chắc, tiêu biểu của tỉnh Sơn La, là dấu tích minh chứng cho Đảng bộ 
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và chính quyền Sơn La thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược. Đó chính là chính sách đại đoàn kết dân 
tộc, phát huy phong trào yêu nước, xây dựng hậu phương căn cứ, tạo mọi điều kiện cho bộ 
đội chủ lực tấn công tiêu diệt địch, góp phần giải phóng Sơn La và chiến thắng Điện Biên 
Phủ. 

Long Hẹ là một thung lũng hẹp, rừng rậm rạp rất thuận lợi cho việc giấu quân, 
xung quanh có nhiều hang đá để dân và du kích ẩn náu khi có bom đạn. Tại vùng cao 
Long Hẹ, đội xung phong Trung Dũng cùng các đồng chí cán bộ dân vận của tỉnh đã bí 
mật bắt liên lạc với tầng lớp nhân sỹ địa phương. Được cán bộ tuyên truyền, vận động nên 
nhân dân bản Long Hẹ đã nhanh chóng đi theo cách mạng, tích cực vận động, tổ chức 
nhân dân giúp đỡ, nuôi giấu cán bộ. Sau khi cơ sở được xây dựng vững chắc, năm 1949, 
dưới sự giúp đỡ của đội xung phong Trung Dũng, đội du kích Long Hẹ được thành lập với 
30 đội viên, ngày đêm tập luyện dưới sự hướng dẫn của bộ đội, đội đã tổ chức chống lại 
sự đàn áp của thực dân Pháp và tăng cường giúp đỡ nhân dân chống đi phu đi lính, nộp 
sưu nộp thuế. Đội du kích Long Hẹ đã tổ chức được nhiều trận chiến đấu, tiêu biểu là cuộc 
phục kích tại giếng nước đã tiêu diệt được nhiều tên lính Pháp, làm cho bọn Pháp hoảng 
sợ, đội đã có sáng kiến giã lá độc thả xuống giếng để tiêu diệt lính Pháp. 

Cùng với chống các cuộc khủng bố của địch vào khu Tranh Đấu, lực lượng vũ 
trang của ta vẫn tiếp tục tổ chức diệt tề, tổ chức đánh các đồn bốt, uy hiếp phòng tuyến 
Sông Mã, buộc địch phải rút về các đồn lẻ và tăng cường cho đồn Mường Lầm. Ngày 
12/10/1949, đội vũ trang Trung Dũng phục kích địch cạnh đồn Thuận Châu giết chết 1 tên 
lính khố đỏ, làm bị thương 7 tên địch và thu được 1 số vũ khí của địch cùng 300 viên đạn. 
Ngày 21/10/1949, ta tổ chức diệt tề ở đường 41 Muổi Nọi lên huyện Thuận Châu, đồng 
thời tổ chức phát động nhân dân đấu tranh với địch ở Muổi Nọi. Như vậy, từ năm 1949, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự phối hợp của các đơn vị chủ lực, ta liên tiếp tấn 
công vào sào huyệt của kẻ thù khiến chúng hoang mang lo sợ. Vì vậy việc xây dựng các 
cơ sở cách mạng của ta ở một số địa bàn trong huyện diễn ra hết sức thuận lợi, nhân dân 
kiên quyết ủng hộ cách mạng, bảo vệ cơ sở, nuôi dấu cán bộ, chống các cuộc càn quét của 
kẻ địch. Từ đó các cơ sở của Thuận Châu dần được mở rộng, kiểm soát được đất đai ở 
một số vùng Thuận Châu. 

Ngày 14/10/1952, Chiến dịch Tây Bắc mở màn. Sau nhiều ngày đêm chiến đấu 
kiên cường, ta đã đánh tan mọi bộ phận địch và lần lượt giải phóng các huyện thị trong 
tỉnh. Ngày 21/11/1952, huyện Thuận Châu được giải phóng. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc 
thắng lợi, Thuận Châu được hoàn toàn giải phóng, đây là mốc son chói lọi đi vào lịch sử 
kháng chiến anh dũng của nhân dân các dân tộc Thuận Châu nói chung và nhân dân các 
dân tộc Long Hẹ nói riêng. Xã Long Hẹ có nhiều cán bộ tích cực công tác, đội ngũ cán bộ 
trong bản cũng đã dần ổn định, nhân dân tin vào cán bộ, vào chế độ mới, phấn khích bước 
vào khôi phục kinh tế, ổn định cuộc sống, hăng hái tăng gia sản xuất, góp sức người sức 
của cho Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong thời gian tiếp theo. 
 

17. Phương Linh. MỘC CHÂU MILK PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GẮN VỚI BẢO 
VỆ MÔI TRƯỜNG / Phương Linh // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 21/3/2019.- Số 
296.- Tr.9. 
 

Bồi đất xanh trồng cỏ sạch, VietGAP hóa toàn bộ quy trình sản xuất, cơ giới 
hóa quy trình xử lý chất thải… là những yếu tố tiên quyết giúp Mộc Châu Milk phát 
triển bền vững suốt 6 thập kỷ qua. 
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61 năm gắn bó với đàn bò sữa, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc 
Châu Milk) nhận thức rõ ràng trách nhiệm với xã hội, môi trường và luôn đặt vấn đề phát 
triển bền vững lên hàng đầu. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Mộc Châu Milk không 
ngừng đưa ra những giải pháp phù hợp đảm bảo xử lý tốt các nguồn thải, bảo vệ tài 
nguyên môi trường đất, nước và không khí. 

61 NĂM BỒI ĐẤT XANH, TRỒNG CỎ SẠCH 

Trên Nông trường Mộc Châu, phóng tầm mắt ngút ngàn cũng không thể chiêm 
ngưỡng hết thảo nguyên xanh mát bốn mùa. Với khí hậu ôn hòa quanh năm, đất đai màu 
mỡ, Mộc Châu đã trở thành vùng đất “vàng” cho ngành chăn nuôi bò sữa, là nhà của hơn 
25.000 “cô” bò sữa. Suốt 61 năm qua, đất đai cao nguyên vẫn phì nhiêu nhờ cách làm bền 
vững, sạch từ đồng cỏ đến ly sữa của Mộc Châu Milk. 

Để làm được điều đó, cỏ và ngô được trồng theo quy trình nghiêm ngặt, không 
dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân hóa học gây hư hại đất. Nguồn phân bón 
được tận dụng từ chất thải từ đàn bò, xử lý hoai mục đúng quy trình, đủ thời gian trước 
khi đưa vào bón đất. 

VIETGAP HÓA TOÀN BỘ QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

Mộc Châu Milk hiện có gần 600 trang trại trải dài khắp cao nguyên Mộc Châu. Tất 
cả đều đáp ứng đầy đủ 73 tiêu chí khắt khe của quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 
tốt (VietGAP) về chăn nuôi bò sữa từ quản lý thức ăn, nước uống đến vệ sinh chăn nuôi, 
quản lý đàn bò… Các trang trại đều bố trí khu nghỉ ngơi, khu vắt sữa, khu vệ sinh cho bò 
riêng biệt. Thậm chí, các “cô” bò sữa còn có cả không gian rộng lớn để dạo chơi và thư 
giãn mỗi ngày. Hàng tháng, công ty đều cử một đội ngũ nhân viên kỹ thuật đến từng hộ để 
kiểm tra: Điều kiện chăn nuôi, tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo chất 
lượng sữa tốt nhất. 

Anh Dương Văn Nội (đơn vị Vườn Đào 2, thị trấn Nông trường) cho biết, gia đình 
đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống chuồng trại lên chuẩn VietGAP. Theo anh 
Nội, hệ thống chuồng trại của gia đình anh nay cao ráo, rộng rãi, thoáng mát hơn. Môi 
trường sạch sẽ không chỉ giúp bò khỏe khoắn hơn, tiết sữa chất lượng hơn, mà sức khỏe 
“nông dân thời công nghệ cao” cũng được đảm bảo. 

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình VietGAP, người nông dân Mộc Châu luôn tự 
hào về thành phẩm của trang trại mình. Những người nông dân chăn nuôi bò sữa giỏi còn 
được phong danh hiệu “vua bò sữa”. Chất lượng sữa Mộc Châu nhờ thế ngày càng được 
nâng cao, môi trường xanh của Mộc Châu ngày càng sạch, đẹp. 

CƠ GIỚI HÓA QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

Toàn bộ trang trại của các hộ gia đình ở Mộc Châu đều đã được cơ giới hóa, trang 
bị nhiều máy móc hiện đại như máy cắt cỏ, máy cày bừa, máy băm cỏ, máy vắt sữa… 
Thậm chí, phân bò sau khi thu dọn cũng được xử lý tự động theo quy trình khép kín để 
bảo vệ môi trường. 

Với dây chuyền xử lý phân tự động, toàn bộ chất thải do bò sữa thải ra hàng ngày 
được dọn rửa đưa về bể thu gom để xử lý bằng men vi sinh. Sau đó chất thải sẽ được máy 
hút lên để tách nước và chất thải rắn. Đối với nước, một phần chảy vào hầm biogas, phần 
còn lại chảy qua các bể xử lý bằng men vi sinh và enzym theo phương pháp hiếm khí. Sau 
đó, nước thải tiếp tục được đưa qua các bể lọc đến khi đạt tiêu chuẩn cho phép sẽ đưa đi 
tưới cho đồng cỏ. Đối với chất thải rắn, sau khi xử lý bằng men vi sinh tới khi độ ẩm còn 
15 - 20%, sẽ trở thành loại phân hữu cơ rất tốt cho rau màu. 

Đến nay, toàn bộ các hộ nông dân chăn nuôi đều được công ty trang bị kiến thức 
và quy trình xử lý chất thải, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ thiên nhiên Mộc Châu. 
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Trong năm 2019, Mộc Châu Milk cũng đặt mục tiêu xây dựng nhà máy ép phân tự động 
nhằm xử lý nguồn thải cực lớn từ các trang trại chăn nuôi ở địa phương. 

“Chỉ khi cùng nhau phát triển bền vững, người nông dân mới yên tâm và hăng say 
đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất ra những dòng sữa có chất lượng cao nhất”, Tổng Giám 
đốc Mộc Châu Milk Trần Công Chiến khẳng định. Vị CEO chân chất nói là làm, chính 
ông đã đưa sáng kiến đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 
TMR, nghiên cứu chế tạo máy bơm nước thải, chuẩn hóa trang trại chăn nuôi bò sữa vào 
Nông trường Mộc Châu. 

Nhờ những sáng kiến này, năm 2018, ông Trần Công Chiến vinh dự được Hội 
Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công 
nghệ trao tặng danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông”. 

Mộc Châu Milk hiện cung cấp ra thị trường hàng chục loại sản phẩm sữa tươi 
thanh trùng, tiệt trùng, sữa chua nếp cẩm, phô mai, bơ tươi, bánh sữa, váng sữa…  
 

18. PV. SƠN LA ĐỔI MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC ĐẢNG 
VÀ ĐẢNG VIÊN / PV // Nhân dân.- Ngày 22/3/2019.- Tr.1, 3. 
 

Những năm gần đây, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh Sơn La đã triển khai, thực 
hiện nghiêm túc và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê 
bình, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cũng như công tác khen 
thưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ 
Chính trị. 

Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của tỉnh tiếp tục được đổi mới, 
có sự chuyển biến tích cực từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch, đến quy 
trình, phương pháp đánh giá, xếp loại, cụ thể hóa các tiêu chí để áp dụng trong từng loại 
hình tổ chức đảng và địa phương, đơn vị. Nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, 
tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc khắc phục bệnh thành tích, chỉ đạo việc thẩm 
định kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện chặt chẽ, sát 
thực tế hơn; chất lượng tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được nâng lên... 

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Sơn La có 17 đảng bộ trực thuộc; 904 tổ chức cơ sở đảng; 
4.903 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 83.553 đảng viên. Kết quả đánh giá, xếp loại 
năm 2018, đối với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La có ba 
đảng bộ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 14 đảng bộ xếp loại “Hoàn thành tốt 
nhiệm vụ”, không có đảng bộ bị xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” và yếu kém; có 898 
trong số 911 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại chất lượng; có 4.876 trong số 
4.899 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được đánh giá, xếp loại chất lượng; có 75.856 trong 
số 83.345 đảng viên được đánh giá chất lượng. 

Năm 2019, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các tổ chức 
đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 
lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, các 
địa phương, đơn vị tập trung thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội; nâng 
cao chất lượng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị 
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quyết của Đảng; rà soát để thực hiện tốt quy chế làm việc, các quy định về quy trình công 
tác của cấp ủy… 
 

19. Vinh Duy. BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY - QUỸ THIỆN TÂM (TẬP ĐOÀN VINGROUP): 

TẶNG ĐIỂM TRƯỜNG MƠ ƯỚC CHO THẦY VÀ TRÒ TÂY BẮC / Vinh Duy, 

Thanh Tùng, Luyện Tuấn // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/3/2019.- Số 71.- Tr.6. 
 

Ngày 19 - 21/3, báo Nông thôn ngày nay/báo Điện tử Dân Việt phối hợp Quỹ 

Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã tổ chức khởi công xây 4 điểm trường tặng cho thầy cô 

và học sinh ở các vùng khó khăn tại Điện Biên và Sơn La. 

Theo đó, chương trình xây tặng điểm Trường Mầm non Na Cô Sa 2 (xã Na Cô Sa, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), điểm Trường Mầm non Nà Núa (xã Pi Toong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La), điểm Trường Púng Khoai (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La) và điểm Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nà Tân (xã Tân Lập, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La). 

Mỗi điểm trường gồm có 2 phòng học kiên cố cùng công trình vệ sinh, sân chơi... 

với tổng trị giá các công trình khoảng gần 2,5 tỷ đồng, dự kiến được hoàn thiện và đưa 

vào sử dụng vào tháng 5/2019. Đây cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi 

các hoạt động từ thiện xã hội được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày báo Nông thôn 

ngày nay ra số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2019). 
 

20. Sơn Nguyên. SƠN LA: NGHIÊM KHẮC XỬ LÝ SAI PHẠM VỀ PHÒNG CHÁY, 

CHỮA CHÁY / Sơn Nguyên // Đại biểu nhân dân.- Ngày 24/3/2019.- Số 83.- Tr.4. 
 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện chính 

sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn. Trong 5 năm 

qua, toàn tỉnh đã tổ chức 585 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy 

theo phương châm “4 tại chỗ” với trên 36.000 lượt người tham gia. Công tác thẩm duyệt, 

nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và ban hành thực hiện các tiêu chuẩn an toàn về 

phòng cháy chữa cháy được triển khai sâu rộng ở các địa phương; triển khai xây dựng các 

mô hình Cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy... Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính 

quyền và thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức về phòng cháy chữa cháy; 

việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương chưa chặt 

chẽ; phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng chưa chú trọng đến phòng cháy chữa cháy; 

cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng còn thiếu và 

yếu... 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Đắc 

Quỳnh đề nghị các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm 4 nguyên tắc trong 

phòng cháy chữa cháy, nhất là phương châm “4 tại chỗ”; huy động sức mạnh tổng hợp, có 

phương án bảo đảm, kiểm tra, kiểm định trước khi đưa vào sử dụng các công trình. Đồng 

thời, xây dựng các phương án cụ thể, chi tiết, sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra hỏa hoạn và có 

phương án phòng ngừa hiệu quả ở các khu công nghiệp, trường học, chợ; nghiêm khắc xử 

lý những sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy... 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 07 năm 2019 24 

21. Văn Chiến. VƯỜN LAN “KHỦNG” NHẤT MỘC CHÂU / Văn Chiến // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 25/3/2019.- Số 72.- Tr.13. 
 

Với hơn 1 vạn chậu địa lan trong vườn, anh Bùi Tân Toàn, tiểu khu 14 (thị 
trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trở thành người “giàu” địa lan nhất 
vùng cao nguyên quanh năm mát mẻ này. Chăm vườn địa lan “khủng” đó bán ra thị 
trường, mỗi năm anh Toàn thu hơn 700 triệu đồng. 

Vườn địa lan của anh Toàn tọa lạc bên cạnh Quốc lộ 6, đoạn chạy qua tiểu khu 14, 
thuận tiện cho khách tham quan, chọn mua những chậu địa lan ưng ý nhất. Khi chúng tôi 
đến, anh Toàn đang cắm cúi kéo dây lắp thêm camera giám sát vườn lan “khủng”. 

Chỉ vào chậu địa lan khủng, với khoảng 50 cành hoa mềm mại, uốn rủ xung quanh, 
đặt trước saân nhà, anh Toàn bộc bạch: “Đây là địa lan Trần mộng hay còn gọi là lan 
“giấc mộng vua Trần”. Chậu địa lan này khách trả hơn 30 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 
vừa qua, nhưng tôi không bán mà giữ lại để chơi. Địa lan Trần mộng không chỉ đẹp mà 
còn bền hoa, kéo dài hơn 2 tháng”. 

TỪ THUA LỖ… 

Xuất phát từ niềm đam mê, anh Toàn bắt đầu sưu tầm phong lan rừng từ những 
năm 2000. Năm 2004, trong vườn nhà anh đã có hơn 100 giỏ lan rừng các loại. 

“Vì làm ăn thua lỗ, trồng ở nơi chất đất không phù hợp, tôi phải bấm bụng từ bỏ 
niềm đam mê với lan rừng để tập trung kiếm tiền trả nợ. Tôi chuyển địa điểm để trồng hoa 
hồng và các loại hoa cắt cành khác về bản Nà Ngà (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu). 
Chất đất nơi đây khá phù hợp với cây hoa hồng. “Ăn nên làm ra” với cây hoa hồng, năm 
2015 tôi mới có điều kiện quay trở lại với niềm đam mê vẻ đẹp của các loài lan” - anh 
Toàn nhớ lại. 

Trở lại thực hiện niềm đam mê mà anh phải từ bỏ trước đây, lần này, ngoài sưu 
tầm lan rừng, anh Toàn còn mạnh dạn đầu tư trồng địa lan. Trước khi bỏ số vốn đầu tư 
ban đầu gần 3 tỷ đồng cho vườn địa lan, anh Toàn cất công sang Sa Pa học hỏi kinh 
nghiệm trồng, chăm sóc địa lan từ những chủ vườn địa lan có tiếng ở đây. 

Cuối năm 2015, anh Toàn nhập địa lan giống các loại từ: Đà Lạt, Sa Pa, Đài 
Loan... với số lượng lên đến gần 1 vạn chậu về trồng, chăm sóc. Trên mảnh vườn rộng 
chừng 4.000m2 cạnh Quốc lộ 6, đoạn chạy qua tiểu khu 14, phủ kín màu xanh mướt của 
địa lan. 

Vườn địa lan nhà anh Toàn với 2 dòng chủ yếu, đó là: Địa lan Trần mộng và địa 
lan Sa tô, với nhiều màu khác nhau. Địa lan các loại được anh trồng trong chậu, kê trên 
những viên gạch theo hàng lối nhất định. 

…ĐẾN THU NHẬP ỔN ĐỊNH 

Chia sẻ với Nông thôn ngày nay về kinh nghiệm trồng, chăm sóc địa lan, anh Toàn 
nói: “Chi phí đầu tư trồng địa lan khá lớn. Từ khi trồng đến lúc cho thu hoạch kéo dài 
khoảng 4 năm. Bù lại khi nở hoa, địa lan có màu sắc rực rỡ, bông to, độ bền của hoa kéo 
dài hơn 2 tháng. Địa lan ưa với khí hậu mát mẻ. Các chậu địa lan phải được kê theo 
khoảng cách nhất định, đảm bảo sự thông thoáng cho địa lan sinh trưởng, phát triển tốt, 
hạn chế sâu bệnh hại” - anh Toàn tiết lộ. 

Theo anh Toàn, địa lan là loài ưa ánh sáng. Vì vậy, người trồng địa lan phải đặc 
biệt chú ý tới việc đảm bảo ánh sáng phù hợp cho địa lan phát triển. Ánh sáng nhiều quá 
hay ít quá đều không tốt cho địa lan. 

“Tôi sử dụng lưới đen để che, giảm bớt ánh sáng chiếu xuống vườn địa lan. Để địa 
lan đủ dinh dưỡng sinh trưởng và phát triển tốt, tôi thường cho chúng “ăn” phân thông 
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minh (tan chậm) 2 lần/năm. Khi địa lan chuẩn bị ra mầm, tôi bón 1 lần và khi cây chuẩn bị 
ra hoa tôi cho “ăn” thêm lần nữa...” - người giàu địa lan nhất cao nguyên Mộc Châu, chia 
sẻ. 

Từ năm 2017, anh Toàn đã có thu nhập từ vườn địa lan. Bình thường, anh Toàn 
bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng/bông hoa. Nếu cây địa lan có từ 30 bông trở nên thì 
giá có thể lên đến hàng chục triệu đồng/chậu. 

Mỗi năm, vào dịp tết, bán ra thị trường từ 100 - 150 chậu địa lan các loại, với giá 
bình quân khoảng 5 triệu đồng/chậu, anh Toàn thu hơn 700 triệu đồng.  
 

22. Đặng Chung. VỤ GIAN LẬN THI CỬ Ở SƠN LA: CẦN CÔNG KHAI PHỤ HUYNH 
“CHẠY ĐIỂM” CHO CON / Đặng Chung // Lao động.- Ngày 25/3/2019.- Số 65.- 
Tr.1, 2. 
 

Được nhìn nhận là “nghiêm trọng và tinh vi”, vụ án gian lận thi cử ở Sơn La 
đang dần được sáng tỏ, với việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố, thí sinh gian lận bị trả 
lại điểm thật. Nhưng liệu có công bằng, nếu những phụ huynh dùng tiền chạy điểm 
cho con không bị công khai và xử lý? 

CÁN BỘ PHỤC VỤ KỲ THI “TIẾP TAY”, NÂNG KHỐNG ĐIỂM 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố thông tin về xử lý vi phạm trong 
kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Sơn La. Hơn nửa năm khi vụ việc gây 
chấn động bị phanh phui, những thí sinh được nâng khống điểm ở Sơn La mới bị trả lại 
điểm thật. 

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã xác định được những 
bài thi có sửa chữa trên phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) không do thí sinh 
thực hiện. Sau khi chấm thẩm định, phát hiện 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 
bài thi Ngữ văn có điểm thật thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Có thí sinh 
được nâng 26,55 điểm/3 môn. Có bài thi môn Toán được nâng tới 9,00 điểm. 

Theo Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung 
học phổ thông áp dụng cho năm 2018, điểm chấm thẩm định sẽ là kết quả chính thức và 
được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp lại cho các thí sinh gian lận. Trong số 44 thí 
sinh được nâng điểm này, sẽ có em trượt tốt nghiệp vì đáng ra bị điểm liệt, nhưng được 
nâng khống tới 9 điểm/môn. 

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn 
La cập nhật kết quả thi, cung cấp thông tin về điểm thi của các thí sinh này cho Cục Nhà 
trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các đại học, học viện và các trường 
cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên để cập nhật, rà soát kết quả xét 
tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 đối với các thí sinh có liên quan. 

Cũng qua công tác điều tra, bước đầu đã làm lộ diện một đường dây “chạy điểm” 
hoạt động tinh vi tại Sơn La. Đến nay đã có 7 cán bộ của tỉnh này bị công an khởi tố bị 
can. Những người này gồm: Ông Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
ông Lò Văn Huynh - Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thanh 
Nhàn - Phó trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng; bà Nguyễn Thị Hồng Nga - 
chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng; bà Cầm Thị Bun Sọn - Phó trưởng 
Phòng Chính trị - tư tưởng và ông Đặng Hữu Thủy - Phó hiệu trưởng Trường Trung học 
phổ thông Tô Hiệu; ông Đỗ Khắc Hưng (sinh năm 1965) cựu cán bộ Phòng An ninh chính 
trị nội bộ Công an tỉnh. 
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Những cán bộ này đều được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi Trung học 

phổ thông Quốc gia 2018 tại Sơn La, nhưng đã “bắt tay” với nhau để nâng bài, sửa điểm 

cho thí sinh theo “đặt hàng”. Cụ thể, ông Trần Xuân Yến khai nhận đã “giúp đỡ” đối với ít 

nhất 13 trường hợp. Ông Đặng Hữu Thủy khai cùng bà Nga, bà Cầm Thị Bun Sọn sửa, 

thay đổi kết quả bài thi cho nhiều thí sinh, trong đó có 4 trường hợp ông Thủy trực tiếp 

nhận giúp... Số điểm được nâng lên bao nhiêu tùy thuộc vào nguyện vọng và “điều kiện” 

của phụ huynh. 
PHỤ HUYNH “CHẠY ĐIỂM” CŨNG CẦN BỊ XỬ LÝ 

Khi các vụ án gian lận thi cử dần được làm sáng tỏ, những ngày qua dư luận xã hội 

có nhiều tranh cãi về việc nên hay không công khai danh sách thí sinh được nâng, sửa 

điểm. Trong khi ngành giáo dục lo sợ thí sinh gian lận bị tổn thương, ảnh hưởng đến tâm 

lý nên từ chối việc công bố danh sách, thì không ít ý kiến cho rằng nếu làm như vậy là 

không công bằng với những học sinh “học thật, thi thật”.  

“Khi đọc những thông tin về việc thí sinh ở Sơn La được nâng tới 26,55 điểm, tôi 

và nhiều phụ huynh khác thực sự rất giận dữ. Số điểm đó có thể quyết định số phận của 

con chúng tôi và bao nhiêu thí sinh khác. Người dân Sơn La từ lâu đã râm ran về đường 

dây chạy điểm ở tỉnh để vào các trường công an, quân đội. Vì vậy, chúng tôi rất mong cơ 

quan chức năng sớm làm rõ động cơ sửa bài, nâng điểm. Có hay không việc phụ huynh 

nhờ quyền lực và tiền để mua điểm cho con? 

Chúng tôi đấu tranh không phải chỉ để đưa ra một số cán bộ sai phạm, mà phải tìm 

ra phụ huynh nào chạy điểm và xử lý nghiêm để răn đe. Chỉ như vậy mới lấy lại công 

bằng cho con em chúng tôi” - chị Nguyễn Thị Hoa (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - phụ 

huynh có con tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018) kiến nghị… 
 

Cũng xem: 

23. Thế Vinh. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XỬ LÝ GIAN LẬN ĐIỂM THI TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG QUỐC GIA TẠI SƠN LA / Thế Vinh // Sức khỏe và đời sống.- Ngày 

25/3/2019.- Số 48.- Tr.11. 
 

24. N. Thương. TIÊU CỰC THI CỬ TẠI SƠN LA: CÓ THÍ SINH ĐƯỢC “PHÙ PHÉP” 

THÊM… 26,55 ĐIỂM / N. Thương // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 25/3/2019.- Số 84.- 

Tr.9. 
 

25. Khải Mông. 97 BÀI THI, 44 THÍ SINH Ở SƠN LA ĐƯỢC NÂNG KHỐNG 

ĐIỂM THI NĂM 2018 / Khải Mông // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 25/3/2019.- Số 

60.- Tr.14. 
 

26. Ngô Lành. GIAN LẬN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA TẠI SƠN LA: 97 BÀI 

THI ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM / Ngô Lành // Đại biểu nhân dân.- Ngày 25/3/2019.- Số 

84.- Tr.7. 
 

27. Minh Anh. CẬP NHẬT LẠI KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP VỚI CÁC THÍ 

SINH LIÊN QUAN ĐẾN SAI PHẠM Ở SƠN LA / Minh Anh // Quân đội nhân dân.- 

Ngày 25/3/2019.- Tr.8. 
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28. Hà Hoàng. SƠN LA TRỒNG CÂY HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI 
ĐẤT / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/3/2019.- Số 72.- Tr.12. 
 

Sáng 23/3, Đoàn thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La 
phối hợp Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Sơn La, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công 
an tỉnh Sơn La, Đoàn thanh niên Đại học Tây Bắc... tổ chức chương trình phát động Lễ 
trồng cây kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
(26/3/1931 - 26/3/2019) và hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019. 

Buổi lễ ra quân trồng cây hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2019, đã thu hút 
khoảng 150 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trên địa bàn thành phố Sơn La tiến 
hành trồng 1.000 cây gồm trúc đào, huỳnh anh, trên tuyến đường 6 khu vực từ két nước 
lên địa phận xã Chiềng Cọ, thuộc thành phố Sơn La. Việc phát động lễ trồng cây nhằm tạo 
cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; tạo không khí vui tươi phấn khởi, làm nổi bật cảnh 
quan môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. 

Ngoài ra, để hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”, Công ty Điện lực Sơn La sẽ phát 
8.000 tờ rơi tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ trái đất; treo 170 băng rôn và 170 phướn 
tuyên truyền trên các tuyến đường trung tâm trên địa bàn thành phố Sơn La. 
 

29. T. K. SƠN LA: TƯỚC QUÂN TỊCH THIẾU TÁ CÔNG AN VÌ LIÊN QUAN 
GIAN LẬN ĐIỂM THI  / T. K // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 26/3/2019.- Số 85.- 
Tr.11. 
 

Ngày 25/3, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Công an về kỷ luật cán bộ chiến sỹ công an. Theo đó, Thiếu tá Đinh Hải Sơn công tác tại 
Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La bị tước danh hiệu Công an 
nhân dân. Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Công an ký từ ngày 8/3. Thiếu tá Đinh Hải 
Sơn nguyên Phó đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La bị kỷ 
luật vì liên quan đến sai phạm gian lận thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La. 

Trước đó, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố ông Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu Trung 
tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi 
thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Theo điều tra, ông Hưng được 
phân công bảo vệ phòng chứa các bài thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại 
Sơn La, tuy nhiên đã thông đồng mở khóa phòng để một số người sửa chữa điểm bài thi. 

Ngày 23/3, Bộ Giáo dục dẫn kết luận điều tra của cơ quan an ninh và kết quả chấm 
thẩm định cho thấy, 44 thí sinh với 95 bài trắc nghiệm và hai bài Ngữ văn có điểm chấm 
thẩm định thấp hơn điểm đã công bố. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm 
nhiều nhất là 26,55 cho ba môn. Bài thi bị giảm nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm. Điểm 
chấm thẩm định này là điểm chính thức của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018; 
được sử dụng thay thế kết quả đã công bố trước đây để xét công nhận tốt nghiệp trung học 
phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng. 
 

30. PV. TIN VẮN  / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 26/3/2019.- Số 73.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên 
truyền, giáo dục phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn. Trong đó nhấn mạnh 
việc thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, phụ huynh về 
bệnh do ký sinh trùng và cách phòng, chống tại đơn vị. Thực hiện đúng các quy định về 
an toàn thực phẩm, nhất là các trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh và vệ sinh trường 
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học. Tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ 
sinh và vệ sinh thân thể. Tăng cường công tác y tế học đường, nhất là việc phối hợp giám 
sát phát hiện bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện “ăn chín, uống sôi, rửa tay 
trước khi ăn” để học sinh và phụ huynh học sinh không hoang mang, tẩy chay các sản 
phẩm từ thịt lợn, yên tâm đưa con đến trường. 
 

31. Ngọc Mai. NUÔI CÁ KHỎE CHỈ BẰNG… VÔI BỘT, LÁ XOAN / Ngọc Mai // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/3/2019.- Số 73.- Tr.8-9. 
 

Mỗi tuần một lần chỉ rắc ít vôi bột, hoặc lấy nắm lá xoan trộn với vôi bột bọc 
vào túi vải treo phía trong lồng cá để sát trùng môi trường nước. Với cách làm này 
mà 7 năm nuôi cá lồng của ông Lò Văn La (bản Hát Xe, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh 
Nhai, tỉnh Sơn La) chưa lần nào cá bị bệnh hoặc chết, trái lại đàn cá luôn phát triển 
tốt, lớn nhanh. 

7 NĂM LIỀN TRÚNG LỚN 

Trò chuyện với ông La, chúng tôi được biết: Ông bắt đầu nuôi cá lồng từ năm 
2012, sau khi hồ Thủy điện Sơn La tích nước. Bao năm gắn bó với nương ngô, nương sắn, 
ruộng lúa... không hiệu quả, ông quyết định chuyển hướng làm kinh tế, từ bỏ nương rẫy 
chuyển sang nuôi cá lồng. Từ 2 lồng cá đầu tiên, đến nay ông đã có 30 lồng cá. Từ nuôi và 
bán cá, trừ chi phí mỗi năm ông lãi hàng trăm triệu đồng. Điều đặc biệt là quãng thời gian 
7 năm nuôi cá lồng của ông, chưa lần nào đàn cá xảy ra dịch bệnh hay bị chết. 

Ông La chia sẻ: “Tôi bắt đầu nuôi cá lồng từ năm 2012, mới đầu tôi nuôi thử 2 
lồng, thấy hiệu quả nên đến năm 2013 tôi làm thêm 5 lồng. Sau đó, năm 2014 tôi tiếp tục 
làm tăng lên 30 lồng. Đồng thời, tôi đứng ra thành lập Hợp tác xã thủy sản Hồ Quỳnh, với 
7 thành viên tham gia. Trong tổng số 30 lồng cá (có 9 lồng nuôi cá lăng, 3 lồng nuôi cá 
trắm, còn lại nuôi cá chép và rô phi), hầu hết cá đều phát triển tốt, lớn nhanh. Hiện trong 
mỗi lồng nuôi của ông La trung bình chứa từ 6 tạ - 1 tấn cá, trọng lượng từ 2 - 3kg/con trở 
lên. 

Với kinh nghiệm 7 năm nuôi cá của mình, ông La nói rằng: Muốn cá nuôi khỏe 
mạnh, phát triển tốt thì phải chú ý ngay từ khâu chọn con giống và thường xuyên chú ý 
phòng dịch bệnh cho cá trong quá trình nuôi. Đặc biệt là khi thả cá giống không được 
dùng lưới mua mới ngoài thị trường, vì cá giống rất nhạy cảm. 

Ông La giải thích: Thông thường các loại lưới mua ngoài thị trường phần lớn đều 
nhuộm và tẩm thuốc bảo quản chống gỉ, mọt. Nên khi lắp lưới vào lồng phải ngâm nước 
trước một tháng, để lưới nhả hết thuốc, như thế cá sẽ không lo chết. 

HẠN CHẾ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP 

Theo ông La, lồng nuôi thường bị một số loại vi khuẩn, ký sinh trùng bệnh bám 
vào khiến cho môi trường nước hay bị ô nhiễm, gây ra một số bệnh cho cá như: Bệnh nấm 
da, bong vảy, mắt lồi... Đối với các loại bệnh này, hơn hết là chỉ nên phòng hơn chữa, 
phần lớn nếu bệnh đã xảy ra rồi thì rất khó chữa... 

“Theo đó, cách làm hiệu quả nhất là làm sạch môi trường trong nước: Thứ nhất là 
mỗi tuần một lần rắc một ít vôi bột với tỷ lệ hợp lý vào nước trong lồng nuôi; thứ hai là 
lấy một nắm lá xoan trộn với ít vôi bột bọc kín trong túi vải treo vào trong lồng cá, mực 
nước sâu khoảng 1m, khi treo phải chú ý hướng nước chảy, nước chảy hướng nào treo vào 
đầu dòng chảy hướng đó. Chỉ với cách làm này, mà 7 năm nay tôi nuôi cá chưa lần nào cá 
bị bệnh hay bị chết” - ông La chia sẻ. 
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Ngoài phòng bệnh tốt cho cá thì ông La còn thường xuyên chú ý khâu cho cá ăn 
đầy đủ phù hợp. Theo ông La, muốn cá ngon thịt không nên dùng quá nhiều thức ăn công 
nghiệp, chỉ nên cho ăn những loại thức ăn như: Cỏ voi, lá chuối, sắn nghiền hoặc cá tép 
dầu, tép sông. Những loại thức ăn này đều có thể tự làm ra hay đánh bắt được. Cây chuối, 
cỏ voi, sắn có thể trồng trên nương, cá tép dầu, tép sông có thể đánh bắt bằng vó bè, bởi 
loại cá này rất phong phú có thể dùng vó bè để bắt. 

Ông La đầu tư làm 8 chiếc vó bè với mắt lưới đúng quy định để đánh bắt tép trên 
sông làm thức ăn cho cá. Trung bình mỗi ngày ông đánh được từ 2 - 3 tạ tép, một phần 
ông sử dụng làm thức ăn cho cá, thừa bao nhiêu ông đem bán cũng kiếm được thêm chút 
tiền tiêu. Từ nuôi cá lồng, trừ chi phí mỗi năm ông lãi 200 - 300 triệu đồng. 

Những năm gần đây, mô hình nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La đã 
và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân có thu nhập ổn định. Vì thế, nhiều 
nông dân đã không còn thiết tha với công việc nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn, mà 
chuyển sang nuôi cá lồng. Nhiều hộ nuôi cá lồng để thoát được nghèo, vươn lên làm giàu. 
 

32. Đức Cường. HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: HAI THỊ TRẤN GIAO LƯU VĂN 
NGHỆ - DƯỠNG SINH NGƯỜI CAO TUỔI  / Đức Cường // Người cao tuổi.- Ngày 
26/3/2019.- Số 49.- Tr.2. 

 
Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội Người cao tuổi và đẩy mạnh phong trào 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các cơ sở, Hội Người cao tuổi thị trấn Nông trường 
Mộc Châu và thị trấn Mộc Châu tổ chức giao lưu văn nghệ, thể dục dưỡng sinh giữa các 
chi hội.   

Gần 200 người cao tuổi đến từ các tiểu khu Bệnh viện 2, Chè Đen 1 (thị trấn Nông 
trường); tiểu khu 9, tiểu khu 10 và tiểu khu Bản Mòn (thị trấn Mộc Châu) tham gia các bài 
võ thuật thái cực quyền, các bài tập thể dục buổi sáng kinh lạc; hát đơn ca, song ca, múa 
hát tốp ca, ngâm thơ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê 
hương đất nước, ca ngợi gương sáng người cao tuổi. 

Các hoạt động giao lưu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, ý nghĩa, phù hợp; giúp 
người cao tuổi các tiểu khu được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng 
thời động viên tinh thần các hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đây cũng là dịp để người cao tuổi thể hiện tài 
năng, lời ca, tiếng hát, điệu múa… tinh thần yêu văn nghệ; sống vui, sống khỏe, sống có 
ích. 

Thời gian qua, hội viên người cao tuổi 2 thị trấn luôn gương mẫu đi đầu thực hiện 
các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương 
sáng” thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng 
đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bên cạnh đó, còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiến đất làm đường giao thông, xây 
dựng đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng cho các dự án lớn; nghiêm chỉnh chấp hành 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 

33. PV. PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN MA TÚY THU GIỮ 4 BÁNH HEROIN  
/ PV // Công an nhân dân.- Ngày 27/3/2019.- Số 4991.- Tr.8. 
 

Hồi 13h ngày 26/3, tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 
Công an huyện Sông Mã phá thành công chuyên án ma túy lớn; bắt quả tang đối tượng Lê 
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Đức Thắng, sinh năm 1989, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, xã Thọ Cường, 
huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nơi tạm trú: Tổ dân phố 8, thị trấn Sông Mã, huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 
gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Sông Mã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối 
với Lầu Bả Câu, sinh năm 1979, trú tại bản Khua Họ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã về 
hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lầu Bả Câu thu giữ 
1 gói heroin, 1 khẩu súng hơi, 2 khẩu súng kíp, 1 quả lựu đạn giả cùng một số tang vật 
khác có liên quan.  
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