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01. Minh Thịnh. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA NGUYỄN DUY 

HOÀNG: SẼ PHẢI LÀM TỐT VÌ THẾ HỆ TRẺ / Minh Thịnh // Giáo dục và thời 
đại.- Tháng 4/2019.- Số đặc biệt.- Tr.22. 
 

“Chúng ta nên bỏ lại sau lưng những chuyện đã qua. Người ở lại sẽ phải tiếp 
tục làm, thậm chí là phải làm thật tốt vì tương lai thế hệ trẻ Sơn La còn dài”, ông 
Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bộc bạch như 
vậy khi trao đổi với phóng viên báo Giáo dục và Thời đại trước thềm Kỳ thi Trung 
học phổ thông quốc gia 2019. 

“VẾT CHÀM” 

Cách đây ít ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố thông tin xử lý 
sai phạm Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La. Tại kỳ thi này đã có sự 
can thiệp làm thay đổi kết quả thi của nhiều thí sinh. 

Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả 
chấm thẩm định cho thấy, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có 
điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có 
điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm 
nhiều nhất là môn Toán với 9 điểm. 

Trước đó, chiều 31/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra 
quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 lãnh đạo, 
cán bộ liên quan. Có 3 đối tượng từng công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bị 
khởi tố và bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và 
Quản lý chất lượng; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô 
Hiệu; Lò Văn Huynh, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng. Hai đối tượng khác 
bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Trần Xuân Yến (sinh năm 1971), Phó giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo; Cầm Thị Bun Sọn (sinh năm 1969), Phó trưởng Phòng Chính trị 
Tư tưởng đều về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 
356 Bộ luật Hình sự. 

Cũng mới đây thôi, ngày 16/2/2019, Công an tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định 
khởi tố bị can đối với ông Đỗ Khắc Hưng, trung tá, cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị 
nội bộ (trước đây là PA83, nay là PA03) Công an tỉnh Sơn La về tội Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, 
ông Đỗ Khắc Hưng được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực thi. Sau đó, ông Hưng đã lợi 
dụng chức vụ quyền hạn của mình để mở cửa phòng chứa bài thi, tạo điều kiện cho một số 
đối tượng sửa lại bài thi. Còn ông Đinh Hải Sơn, nguyên là thiếu tá công an công tác tại 
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La cũng vừa bị kỷ luật và bị tước danh 
hiệu Công an nhân dân vì liên quan đến vụ việc này… 

Đây thực sự chưa phải là những phán quyết cuối cùng của pháp luật đối với những 
người đã tự cho mình cái quyền quá lớn là: Làm thay đổi sự thật, xóa bỏ ranh giới của sự 
công bằng, làm mất lòng tin xã hội… nhưng đây lại là bài học đắt giá cho bất cứ ai muốn 
vượt qua kỷ cương và trật tự của xã hội. 

VỰC DẬY TINH THẦN… 

Đang là thời điểm “nước rút” để các em ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi Trung học phổ 
thông quốc gia năm nay, ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Sơn La luôn bận “tối mặt” vì thời điểm này Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La chỉ còn 
mình ông là lãnh đạo phụ trách sở. Khối lượng công việc cũng nhiều, áp lực cũng chẳng 
ít, thế nhưng ông Hoàng xác định những chuyện đã qua nên bỏ lại sau lưng, còn trước mắt 
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tập thể cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La phải hướng đến những mục 
tiêu tốt đẹp hơn, tạo dựng lại niềm tin trong nhân dân. 

“Chúng tôi xác định những người ở lại sẽ phải tiếp tục làm, thậm chí là phải làm 
cho thật tốt để cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân cảm thông và tin tưởng”, ông 
Nguyễn Duy Hoàng tâm sự. 

Đề cập đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, ông Hoàng cho biết, ngay sau 
khi kết thúc học kỳ 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy chế sửa đổi, bổ sung 
quy chế 2019 và bộ đề thi minh họa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường tổ 
chức nghiên cứu đề thi minh họa, từ đó định hướng ôn tập tốt nghiệp cho học sinh. Cùng 
với đó là việc tăng cường sử dụng hệ thống phần mềm khảo thí trong quá trình tổ chức thi 
thử. Quá trình thi thử, các em thực hiện trên máy tính nên đã tiết kiệm chi phí đáng kể. 

Gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền định 
hướng Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi, 
định hướng trong việc chọn ngành, nghề, trường phù hợp với năng lực của các em. 

“Tôi hy vọng năm nay số học sinh đăng ký dự thi sẽ sát với năng lực của các em 
hơn chứ không ào ào thi nhau đăng ký xét tuyển vào đại học như trước. Muốn làm tốt việc 
đó, chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các đơn vị triển khai cho học sinh khối 12 nghiên cứu học 
tập quy chế, phương án tổ chức thi, định hướng cho các em đăng ký theo năng lực. Song 
song với đó, về mặt chuyên môn, sở chỉ đạo các trường tổ chức dạy tốt chương trình, đặc 
biệt là khối 12, rồi tổ chức cho học sinh ôn thi, kiểm tra học kỳ để hoàn thiện hồ sơ cho 
học sinh, để các em tập trung ôn thi”, ông Hoàng nói. 

Theo ông Nguyễn Duy Hoàng, vấn đề then chốt hiện nay là làm sao có thể tạo ra 
được tâm thế tốt nhất cho học sinh và các bậc phụ huynh. Để làm tốt việc này, Sở Giáo 
dục và Đào tạo Sơn La chỉ đạo các trường trung học phổ thông tăng cường công tác tuyên 
truyền, định hướng cho học sinh để các em yên tâm bước vào kỳ thi với một tinh thần 
thoải mái và một niềm tin vững chắc. Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng sẽ tạo mọi 
điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong quá trình tham gia thi.  

“Chúng tôi đang hết sức nỗ lực tuyên truyền để làm sao cho các thí sinh không bị 
ảnh hưởng vì những chuyện đã qua. Cái đó mới là cái quan trọng cần phải làm. Các em 
không vì thấy như thế mà mất niềm tin, nhụt chí thì không nên bởi tương lai các em còn 
dài. Đến thời điểm này tôi có thể khẳng định được rằng Kỳ thi Trung học phổ thông 2019 
trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Phấn đấu không để 
xảy ra bất cứ sai sót nào” - Ông Nguyễn Duy Hoàng,  Phó giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo Sơn La.  

 

02. Quang Thuận. CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA: ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN, CHĂM LO 
AN SINH XÃ HỘI / Quang Thuận, Xuân Hanh // Pháp luật Việt Nam.- Tháng 
4/2019.- Số 16.- Tr.46-47. 

 

Những năm gần đây, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) hoàn thành tốt kế 
hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục 
vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhân dân và luôn phối hợp với Công đoàn 
Điện lực Việt Nam quan tâm hoạt động an sinh xã hội. 

Mặc dù ở địa bàn gặp nhiều khó khăn và thách thức, song được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn và tập thể 
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cán bộ công nhân viên toàn công ty đã đoàn kết phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn 
thành xuất sắc các nhiệm vụ. 

Trong năm 2018 PC Sơn La đã cung cấp điện đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế 
- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điện thương phẩm: Đạt 538,306 
triệu kWh, tăng 8,30% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 là 3,306 triệu 
kWh, đạt 100,62% kế hoạch giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng: Đạt 5,40% thấp hơn so với 
cùng kỳ 0,15%, hoàn thành kế hoạch được giao. Hết năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh có 
204/204 xã, phường thị trấn có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%; 3.019/3.324 bản có 
điện, chiếm tỷ lệ 90,8%. 

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Sơn La luôn quan tâm công tác dịch vụ khách hàng 
đã thực hiện tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ điện tại 12/12 trung tâm hành chính công cấp 
tỉnh/huyện. Các đơn vị đều đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu của 
khách hàng theo đúng quy trình, quy định. Chất lượng phục vụ khách hàng tiếp tục 
chuyển biến tốt với điểm đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 8,24 điểm, tăng 0,12 
điểm so với năm 2017, hoàn thành trước kế hoạch được giao trước hai năm. 

Đặc biệt, công tác khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai nhanh, kịp thời đối 
phó với diễn biến bất thường của thời tiết mưa lớn, lũ sét đánh, sạt lở đất nghiêm trọng 
cán bộ công nhân viên công ty đã khắc phục, xử lý sự cố để khôi phục lưới điện trong thời 
gian sớm nhất có thể. 

Công ty luôn quan tâm công tác vì cộng đồng, chăm sóc phụng dưỡng suốt đời Mẹ 
Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng. Tham gia tuần hiến máu nhân đạo; ủng hộ xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, 
nhà dột nát; ủng hộ xã Chiềng San, huyện Mường La, hỗ trợ cho cựu chiến binh nghèo và 
học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 

Đời sống cán bộ nhân viên, người lao động luôn được chăm lo và bảo vệ quyền, lợi 
ích chính đáng. Lãnh đạo công ty và công đoàn cơ quan thường xuyên thăm hỏi cán bộ 
công nhân viên - người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, gặp thiên tai, 
hoạn nạn... cùng các hoạt động an sinh xã hội khác, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. 

Chính kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng đắn, phù hợp và sự quan tâm 
chăm sóc đời sống cán bộ công nhân viên, an sinh xã hội là niềm động viên, khích lệ, là 
động lực để Công ty Điện lực Sơn La ngày càng lớn mạnh, phát triển. 
 

03. Công Luận. HÉ LỘ THÂN THẾ BẤT NGỜ CỦA NHỮNG THỦ KHOA GIAN 
LẬN THI CỬ Ở SƠN LA / Công Luận // Đời sống và pháp luật.- Ngày 16/4/2019.- Số 
61.- Tr.5. 
 

Tháng 7/2018, khi bê bối gian lận điểm thi được phanh phui, Sơn La đã thành 
“tâm bão dư luận”. Trước đó, Hà Giang đã là tâm điểm khi là nơi đầu tiên bị phát 
hiện hàng trăm bài thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 bị sửa để nâng điểm. 
Trong chuyến công tác tại Sơn La lần đó, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật 
nhận được rất nhiều phản ánh của phụ huynh, học sinh - những người học thật, thi 
thật về những trường hợp được họ cho là có gian lận. 

BỐ LÀM LÃNH ĐẠO HUYỆN, MẸ LÀM TRONG NGÀNH CÔNG AN 

Thời điểm đó, mọi thông tin chúng tôi thu thập được chỉ mang tính chất tham 
khảo. Bởi lẽ những cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã dùng những thủ đoạn hết 
sức tinh vi để nâng điểm cho thí sinh. Tinh vi tới mức mà đến gần 1 năm sau, tháng 
4/2019, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới xác định được đâu là bài thi gian lận. 
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Ngô Lương B.Ng. (số báo danh thi Trung học phổ thông quốc gia 140015..) là một 
trong rất nhiều cái tên mà chúng tôi đã thu thập được thông tin trong chuyến công tác lần 
đó. Ngày 11/7/2018, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Trung học phổ thông 
quốc gia, nhiều học sinh tại Sơn La không thể tin nổi vào mắt mình khi em Ng. đạt được 
9,8 điểm môn tiếng Anh trong khi thi thử chỉ giành được 1,2 điểm. Ngoài ra, điểm các 
môn khác của em Ng. ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 cũng cao gần gấp đôi 
điểm thi thử. Thực tế đã chứng minh, những băn khoăn đó là đúng. Ngô Lương B.Ng. đã 
được các cán Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La “phù phép” 2 bài thi Toán và tiếng Anh 
tới 11 điểm (Toán nâng từ 5,8 lên 9,8; tiếng Anh nâng từ 2,8 lên 9,8). 

Tháng 7/2018, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đã tìm đến Trường Trung 
học phổ thông Chuyên Sơn La để tìm hiểu về học lực của em Ng. và nhiều thí sinh khác. 
Trả lời phóng viên, đại diện Ban giám hiệu nhà trường cho biết, mặc dù kết quả thi thử có 
em học sinh chỉ được hơn 1 điểm nhưng điều đó chưa nói nên được điều gì. Khi phóng 
viên hỏi về em Ng., đại diện Ban giám hiệu cũng chỉ biết nói rằng em này đã “rất nỗ lực” 
mặc dù điểm thi thử là rất tệ: “Em Ng. thi thử đạt 1,2 điểm nhưng thi thật đạt 9,8 điểm 
môn tiếng Anh. Trong lúc thi thử các em mắc nhiều lỗi như tô nhầm đáp án, mã số thí 
sinh... nên việc các em bị điểm thấp là bình thường. Sau đó các em đã cố gắng để đạt được 
kết quả đó”.  

“Nhà trường giàu truyền thống nên năm nào cũng có em đạt điểm cao. Chúng tôi 
không quan tâm đến bố mẹ các em là ai, làm gì, chỉ quan tâm đến việc học của các em”, vị 
này trả lời trước những nghi ngờ về điểm thi của học sinh vào thời điểm tháng 7/2018. 

Có một điều đáng nói, không chỉ em Ng. mà rất nhiều bạn khác trong trường đều 
lựa chọn đăng ký vào những trường an ninh, công an. Thầy Lò Thanh Sơn, giáo viên chủ 
nhiệm lớp chuyên Văn của trường cho biết, lớp của thầy Sơn có hơn 10 bạn đạt 25 điểm 
trở lên thuộc các khối, phần lớn học sinh đăng ký vào các trường thuộc ngành công an. 

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, em Ngô Lương B.Ng. có bố là lãnh đạo 
của huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) và mẹ đang công tác trong ngành công an tỉnh nhà. Hiện 
tại, em Ng. đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.  

Mới đây, trao đổi với báo Đời sống và Pháp luật, ông Trần Quang Huy, Phó hiệu 
trưởng phụ trách Đại học Luật Hà Nội xác nhận em Ng. đang là sinh viên của trường và 
nhà trường đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La và Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về trường hợp của các thí sinh này. “Nếu như em này có điểm chấm thẩm định những 
môn thuộc tổ hợp đăng ký tại nhà trường thấp hơn điểm chuẩn thì chắc chắn sẽ bị đuổi 
học, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý”, ông Huy khẳng 
định. 

GIAN LẬN THI CỬ ĐỂ TRỞ THÀNH TOP 3 THỦ KHOA ĐẠI HỌC Y 

Một trong những thí sinh làm chúng tôi ấn tượng nhất là Võ Hoàng L., học sinh 
Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu. L. là người đạt 28,4 điểm, là người có điểm cao 
thứ 3 của Trường Đại học Y. Điều khiến phóng viên báo Đời sống và Pháp luật tò mò và 
quyết định tới Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu để tìm hiểu về thí sinh này không chỉ 
xuất phát từ những nghi ngờ của phụ huynh và học sinh nơi đây, mà trường này còn có 
thầy Phó hiệu trưởng Đặng Hữu Thủy - 1 trong 5 bị can bị Cơ quan An ninh điều tra Công 
an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố do liên quan đến vụ án sửa điểm thi tại Hội đồng thi 
Trung học phổ thông quốc gia Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La.  

Khi đó, tôi gặp cô Phương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 của học sinh Võ Hoàng 
L., nét mặt thoáng buồn, nhưng cũng có phần nào đó tự hào, cô kể lại câu chuyện lẽ ra là 
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một chuyện vui, cô nói: “Biết L. đỗ top 3 Đại học Y Hà Nội, là giáo viên chủ nhiệm, chắc 
chắn tôi vui”. 

Khi được hỏi về học lực của cậu học trò của mình, cô nói: “Những bạn trong lớp 
học giỏi hơn L., nhưng lại có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 chỉ ở mức 
trung bình, tầm 5 - 6 điểm/môn. 3 năm học, thì năm lớp 10, 11 L. có học lực trung bình, 
đến năm lớp 12 thì cậu ấy học tốt hơn một chút, có nỗ lực, đặc biệt là đối với những môn 
em ấy dự định xét tuyển đại học”. 

Chính cô Phương cũng tỏ ra bất ngờ về điểm thi của Võ Hoàng L. khi đó, bởi 
những bạn học lực tốt hơn, nhưng điểm thi lại ở mức làng nhàng, và cô giáo chủ nhiệm 
cũng từ chối bình luận về điểm thi của L. (Toán 9,4; Hóa 9,5; Sinh 9,5). 

Trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, lớp 12A1 Trường Tô Hiệu có 43 
học sinh, kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia được công bố trước đó, Võ Hoàng L. 
có điểm thi hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại, hơn “người về nhì” từ 3 - 5 điểm. 
Thậm chí, bạn cùng lớp không ai có nổi điểm trung bình môn Hóa, trừ L.. Ngoài 3 môn 
này, các môn để xét tốt nghiệp (Văn, Lý, tiếng Anh) của L. chỉ đạt trung bình hoặc kém. 

Dường như những con số và nhận định của cô Phương chưa đủ thuyết phục, cũng 
trong tháng 7/2018, chúng tôi tiếp tục tìm về nhà L. ở tổ 4 phường Tô Hiệu, thành phố 
Sơn La. Không khó để hỏi nhà nam sinh này. Bố L. đã khá cao tuổi đang làm nghề kinh 
doanh internet tại nhà, mẹ làm giáo viên một trường cấp 3 cách nhà 30km. 

Ông Chiến, bố của L. đang ngồi trông quán net, khi thấy phóng viên muốn hỏi 
chuyện về cậu con trai vừa có kết quả thi xuất sắc thì từ chối tiếp chuyện rồi đứng lên bỏ 
ra ngoài. “Việc học hành thi cử là của cháu, tôi không biết”, ông Chiến nói. 

Gặng hỏi, ông mới nói thêm, con ông đã học rất cố gắng trong năm cuối cấp, cháu 
thường xuyên đi học về khuya. “Nhiều hôm, 2h sáng cháu vẫn bật điện học, tôi dậy bảo 
cháu ngủ nghỉ đi nhưng nhất quyết không chịu. Để đạt được điểm như vậy là sự cố gắng 
lớn của nó”, ông Chiến bộc bạch. 

Bố của nam sinh này cũng cho biết, vợ mình làm giáo viên, ngay từ khi con học 
lớp 11 đã xác định trường và phương hướng cho con thi đại học nên việc con đạt được 
điểm cao không có gì làm ông bất ngờ. Khi đó, điều bất ngờ nhất, chính là sự hững hờ của 
ông Chiến khi nói về đứa con đậu thủ khoa của mình. Trong nhiều năm làm phóng viên 
giáo dục, tôi đã từng gặp rất nhiều phụ huynh có con đỗ điểm cao, điểm chung của họ là 
rất muốn được kể về những gì con mình đã cố gắng, đã làm được. Điều này, ông Chiến 
không giống những phụ huynh kia. 

BỘ QUỐC PHÒNG CHỈ ĐẠO KIỂM TRA THÔNG TIN THỦ KHOA HỌC VIỆN KỸ THUẬT 
QUÂN SỰ ĐƯỢC NÂNG 18,7 ĐIỂM 

Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết 
hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các trường đại học, học viện có sinh viên mà điểm 
chấm thẩm định cao hơn so với điểm thực tế làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Sơn La, Hòa Bình về tình hình cụ thể, rồi sau đó phải có báo cáo về Bộ Quốc phòng. 

Vì vậy, nếu đúng như Học viện Kỹ thuật quân sự có thí sinh là thủ khoa được nâng 
đến 18,7 thì em đó đã không đạt điểm chuẩn để tiếp tục học ở Học viện Kỹ thuật quân sự 
nữa. 
 

Cũng xem: 
04. Nghiêm Huê. GIAN LẬN THI CỬ TẠI SƠN LA: LỘ DIỆN NHIỀU PHỤ HUYNH 
TRONG NGÀNH GIÁO DỤC / Nghiêm Huê // Tiền phong.- Ngày 12/4/2019.- Số 
102.- Tr.6. 
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05. Bảo Trang. TIẾT LỘ THÂN THẾ CỦA NHỮNG THÍ SINH ĐƯỢC NÂNG 
ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Ở SƠN LA / Bảo Trang 
// Chuyện đời.- Ngày 12/4/2019.- Số 30.- Tr.19. 
 

06. Đức Quang. NGƯỜI THẦY GIỮ HỒN CHO BẢN LÀNG / Đức Quang // Quân 
khu 2.- Ngày 18/4/2019.- Số 1037.- Tr.1, 2. 

 

Cuộc hành trình dài xuất phát từ Hà Nội, chúng tôi đã vượt hơn hai trăm cây 
số đường đèo quanh co, hiểm trở để đến gặp ông Đào Quang Tố, bản Đoàn Kết, xã 
Chiềng Hặc, huyện Yên Châu (Sơn La). Ông là thầy giáo và là người giữ hồn cho 
dân bản trong suốt hơn 50 năm công tác của mình. Bởi lẽ trong quãng thời gian ấy, 
ông Đào Quang Tố đã sưu tầm, lưu giữ và phát huy được nhiều di sản văn hóa cổ 
của đồng bào Thái ở Chiềng Hặc, Yên Châu. 

NGƯỜI THẦY BÉN DUYÊN VỚI ĐỒNG BÀO THÁI 

Qua chuyện trò với chúng tôi, ông Đào Quang Tố giới thiệu ông sinh năm 1943, là 
người quê ở Việt Thuận, Vũ Thư (Thái Bình). Trong những năm tháng kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước vào những năm 60 sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình, 
ông xin vào làm trong Ty Giáo dục tỉnh Thái Bình. Đến năm 1961 cùng với lớp lớp thế hệ 
thanh niên cùng trang lứa theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Đào Quang Tố tình 
nguyện lên Sơn La dạy học để góp phần giúp đỡ đồng bào phát triển đời sống văn hóa 
mới. Ông Đào Quang Tố tâm sự với chúng tôi: “Năm 1959, Bác Hồ kêu gọi giáo viên, tri 
thức trẻ ở miền xuôi lên giúp nhân dân Tây Bắc mở rộng đời sống văn hóa mới, lúc bấy 
giờ thanh niên cả nước có hai sự lựa chọn, một là ra mặt trận đánh Mỹ, hai là lên vùng 
miền núi để phát triển kinh tế văn hóa. Nên khi ấy tôi đã lựa chọn lên vùng Tây Bắc để 
dạy học và được phân công về công tác ở Chiềng Hặc, Yên Châu (Sơn La)”. 

Những năm tháng thầy giáo Tố gieo mầm cái chữ trên bản làng của người Thái ở 
Chiềng Hặc, Yên Châu, đó là khoảng thời gian thực sự gian nan, vất vả. Hoàn cảnh đói, 
khát chung cùng đồng bào và nhân dân lúc bấy giờ phải ăn củ mài, củ sắn đã vậy. Nhưng 
để truyền dạy con chữ cho đồng bào càng khó khăn gấp bội đối với ông. Lớp học ngày ấy 
là dưới gầm nhà sàn tối tăm, ẩm thấp ở trong bản, phấn viết không có, ông Tố phải tận 
dụng cả than củi để viết, khó khăn lắm thầy và trò mới nối được con chữ lên bảng để đánh 
vần. Trong lớp học ngày ấy, thầy dạy tiếng phổ thông cho trò, còn ngoài giờ trò lại dạy 
tiếng Thái cho thầy, Ông Tố chia sẻ: “Cái khó khăn lớn nhất đối với tôi lúc đầu là về ngôn 
ngữ để giao tiếp với đồng bào nơi đây. Mới đầu tôi không biết tiếng dân tộc Thái, nhưng 
cũng vì phải vận động học sinh đi học nên tôi mới học được tiếng của họ”. Giai đoạn khó 
khăn của thầy và trò là vậy, đến nay các lớp thế hệ học trò của ông Tố đã trưởng thành, có 
người trở thành lãnh đạo xã, lãnh đạo huyện. 

NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA THÁI 

Bên cạnh việc dạy học, ông Đào Quang Tố còn tìm hiểu, sưu tầm về văn hóa của 
đồng bào Thái ở Chiềng Hặc, Yên Châu. Ông Tố không tự nhận mình là một nhà nghiên 
cứu về văn hóa, nhưng phần vì phải vận động học trò đi học, phần vì những di sản văn 
hóa của dân tộc Thái rất phong phú và đa dạng nên ông đã học, viết chữ và sưu tầm văn 
hóa của đồng bào nơi đây. Sau đó dần dần ông Đào Quang Tố nói chuyện với già làng, 
thầy mo, thầy cúng bằng tiếng bản địa để xây dựng lòng tin tưởng của dân bản trong làng, 
xã. 

Năm 2017, ông Tố đã viết cuốn sách “Một vài lễ tục trong vòng đời của người 
Thái Yên Châu - Sơn La”, cuốn sách của ông đã được Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật 
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tỉnh Sơn La thẩm định và xuất bản. Đây là một công trình nghiên cứu của ông về những lễ 
tục, tập quán của dân tộc Thái Đen Yên Châu. Ông Đào Quang Tố chia sẻ: “Người Thái 
có một nền văn hóa lâu đời và phong phú như các lễ hội, các tục lệ cưới hỏi, phương pháp 
dạy con, dạy cháu của các ông bà ngày xưa, cách thức ứng xử… Tôi không phải là người 
Thái nhưng tôi tiếc cho những di sản văn hóa Thái trước nguy cơ bị mai một dần, nên tôi 
mới sưu tầm và lưu giữ cho con cháu của họ”. 

Một trong những công trình nghiên cứu được ông Đào Quang Tố sưu tầm và phục 
dựng lại đó là Lễ hội cầu mưa “Xến xó phốn” của đồng bào Thái Đen, được tổ chức thành 
công năm 2000 ở bản Nà Ngà, Chiềng Hặc. Với những tình cảm và công lao đóng góp của 
ông Đào Quang Tố đối với đồng bào dân tộc Thái ở xã Chiềng Hặc, ông đã được người 
dân nơi đây đặt cho một cái tên là “Quàng công”. Quàng là họ của người Thái mà các thế 
hệ cha, ông đã mang bao đời nay, còn công tức là công ơn, thể hiện sự tôn kính và lòng 
biết ơn đối với ông Đào Quang Tố của bà con dân bản mà không phải ai cũng được đặt 
tên như vậy. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Mai, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc khẳng 
định: Ông Đào Quang Tố là một người say mê tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc trên 
địa bàn, đặc biệt là dân tộc Thái Đen ở Yên Châu. Những công trình nghiên cứu của ông 
có ý nghĩa to lớn đối với việc lưu giữ, bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa phi vật thể 
của người Thái. Như Lễ hội cầu mưa của dân tộc Thái Đen đã được Viện Văn hóa Trung 
ương và Hội Văn hóa dân gian nghiệm thu. Năm 2018, bộ chữ Thái cổ Yên Châu do ông 
sưu tầm, biên soạn đã được Phòng Văn hóa huyện Yên Châu công nhận”. 

Từ những công trình nghiên cứu và lòng say mê, nhiệt huyết với các di sản văn hóa 
dân tộc Thái của ông Đào Quang Tố, giờ đây nhiều người đã tìm đến ông, coi ông như 
một pho từ điển sống của người Thái. Góp phần to lớn trong công tác lưu giữ, bảo tồn và 
phát huy những di sản văn hóa của đồng bào Tây Bắc nói chung và dân tộc Thái Chiềng 
Hặc, Yên Châu nói riêng. 
 

07. Trà My. HƠN 1 GIỜ VÂY BẮT ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN 20 BÁNH HEROIN / 
Trà My // Công an thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 19/4/2019.- Số 3945.- Tr.12. 
 

Chiều 17/4, tại bản Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La), Công 
an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và một số đơn vị chức năng 
Công an Sơn La bắt giữ Giàng A Cấu (sinh năm 1981) cùng tang vật gồm 20 bánh heroin 
(gần 6,5kg), 198 viên ma túy tổng hợp, 1 mô tô… 

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng đã rồ ga bỏ chạy, sau đó bỏ lại xe máy bên 
đường và trốn vào khu rừng ven Quốc lộ 6. Lực lượng công an phải chia làm nhiều mũi 
vây bắt và sau hơn 1 giờ đã bắt giữ được đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng. 
 

08. Nguyễn Hoàn. TỈNH ỦY SƠN LA NÓI GÌ VỀ VIỆC CON EM CÁN BỘ TỈNH 
ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM? / Nguyễn Hoàn // Tiền phong.- Ngày 20/4/2019.- Số 110.- Tr.5. 
 

Trưởng ban Nội chính, Tỉnh ủy Sơn La Lê Hồng Long nói chưa nhận được 
bất kỳ văn bản chính thức nào từ cơ quan chức năng về danh sách các phụ huynh 
liên quan tới việc nâng điểm các thí sinh. 

Sáng 19/4, theo ghi nhận của phóng viên tại trụ Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Sơn La, hàng loạt lãnh đạo sở này đều cửa đóng then cài, đi vắng. Cụ thể, phòng Giám 
đốc Sở - ông Hoàng Tiến Đức, Phó giám đốc Sở - ông Nguyễn Duy Hoàng và Chánh văn 
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phòng - ông Trần Văn Trọng đều đóng kín cửa. Ngoài ra, nhiều phòng tại Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Sơn La cũng trong tình trạng khóa cửa. 

Trao đổi với Tiền Phong, bà Lương Thị Bích Hiền - Phó chánh Văn phòng Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nói, nhiều ngày nay thông tin về danh sách các thí sinh 
được nâng đỡ điểm tại tỉnh Sơn La được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng xã hội. Tuy nhiên, bà Hiền khẳng định chưa biết và không nắm được danh 
sách cụ thể các thí sinh là con ai, được nâng bao nhiêu điểm. Bà cũng chưa được tiếp cận 
được danh sách các thí sinh được nâng điểm thi trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ 
thông 2018 ở Sơn La. 

“Danh sách này được đóng dấu mật của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lên Ban Giám 
đốc giao cho các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn nào của sở thì phòng ban đó mới 
được xem. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chưa xác định các thí sinh được nâng điểm là con 
phụ huynh nào. Tôi cũng chỉ được xem danh sách này trên báo chí chứ chưa có văn bản 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND tỉnh”, bà Hiền nói. 

Bà Hiền cũng nói thêm, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 
có con ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 
nhưng có gian lận, được nâng điểm hay không thì bà không biết. Do chưa có kết quả xác 
minh của cơ quan chức năng nên bà không thể phát ngôn về thông tin này. 

Lý giải về việc lãnh đạo và các phòng ban đều cửa đóng then cài trong tâm chấn 
dư luận về vụ gian lận điểm thi, bà Hiền nói, hiện sở đang rất hiếm lãnh đạo, theo quy 
định có 4 người trong ban giám đốc nhưng hiện nay chỉ có 2. Ông Hoàng Tiến Đức - 
Giám đốc Sở vừa xin nghỉ phép dài ngày (kể từ 18 - 26/4) do có việc đột xuất. Ông 
Nguyễn Duy Hoàng - Phó giám đốc Sở có cuộc họp quan trọng và tiếp một số đoàn các 
tỉnh về dự. Còn ông Trần Văn Trọng - Chánh Văn phòng có thể tham dự một cuộc họp 
nào đó. 

Cũng trong sáng 19/4, trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong, ông Hoàng Văn 
Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết ông đang đi công tác, chưa thể tiếp và thông tin tới 
báo chí về vụ gian lận thi cử ở Sơn La. Còn ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch tỉnh, 
Trưởng ban chỉ đạo Hội đồng thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại tỉnh 
Sơn La cho biết, ông bị ốm và đang điều trị ở Hà Nội. Do không có ở cơ quan nên danh 
sách các phụ huynh liên quan tới các thí sinh được nâng điểm ông không nắm được. 

CÔNG AN SƠN LA ĐANG ĐIỀU TRA 

Trưa 19/4 trao đổi với báo chí, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La Lê Hồng 
Long thông tin, hiện tại các vị trong Thường trực Tỉnh ủy đều đang có việc bận nên chưa 
thể đưa ra thông tin chính thức. Ông nhận được ủy quyền của Phó bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Quỳnh tiếp nhận ý kiến của báo chí rồi sẽ truyền đạt lại để có thông 
tin chính thức. 

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La nói, các cơ quan tiến hành tố tụng đang vào 
cuộc xử lý vụ việc gian lận điểm thi tại địa phương. Khi có kết luận cuối cùng, căn cứ vào 
kết quả sai phạm đến đâu, các cơ quan tiến hành xử lý đúng quy định của cơ quan Đảng. 

Trước thông tin có rất nhiều con em của cán bộ tại các đơn vị thuộc tỉnh nằm trong 
danh sách được nâng điểm trong kỳ thi vừa qua, ông Long cho biết chưa nhận được bất kỳ 
văn bản chính thức nào từ cơ quan chức năng. 

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La cho biết, hiện vụ 
án gian lận điểm thi đang trong quá trình khẩn trương điều tra. Việc các thí sinh này là con 
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em cán bộ nào chưa được làm rõ, cần có thời gian điều tra. Khi xác minh rõ, chúng tôi sẽ 
thông tin tới các cơ quan báo chí. 

Trong vụ án này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra  - Công an tỉnh Sơn La đã khởi 
tố 6 bị can: Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; Nguyễn 
Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Đặng Hữu Thủy - 
Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, thành phố Sơn La; Cầm Thị Bun 
Sọn - Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo; Lò Văn Huynh - Trưởng 
Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục. 6 bị can này cùng bị khởi tố về tội “Lợi 
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố cựu trung tá Đỗ Khắc Hưng và 
cựu thiếu tá Đinh Hải Sơn, cùng công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - 
Công an tỉnh Sơn La về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công 
vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. 
 

09. Đinh Tùng. CÔNG AN TỈNH SƠN LA BẮT 1 ĐỐI TƯỢNG, THU 17 BÁNH 
HEROIN / Đinh Tùng // Công an nhân dân.- Ngày 21/4/2019.- Số 5016.- Tr.8. 
 

Hồi 13h ngày 20/4, tại khu vực bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với 
Công an huyện Mộc Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Hải quan đã 
phát hiện và bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Giàng A Dủa, sinh năm 1995, trú tại xã Chiềng Khừa, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ: 17 bánh heroin, 1 điện thoại di động và một số 
tang vật liên quan khác. Bước đầu đối tượng Dủa khai nhận mua số ma túy trên của một 
người đàn ông không rõ danh tính tại khu vực biên giới mang về để bán kiếm lời. Được 
biết đối tượng Giàng A Dủa đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 

10. Văn Chiến. MẶC “ĐỒNG PHỤC” CHO XOÀI, NHÀ NÔNG THU TRÁI NGỌT 
/ Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/4/2019.- Số 97.- Tr.10-11. 
 

Để nâng cao chất lượng sản phẩm trái xoài tươi, phục vụ tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu, mới đây huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã tổ chức ra quân bao trái 
xoài. Sự kiện này đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của các hợp tác xã và đông đảo 
người trồng xoài trên địa bàn. 

NỞ RỘ PHONG TRÀO MẶC “ĐỒNG PHỤC” CHO XOÀI 

Ông Lường Trung Hiếu - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết: Xoài là 
một trong những cây trồng chủ lực của huyện Yên Châu. Nhắc đến Yên Châu, mọi người 
thường nghĩ ngay đến vùng đất của xoài ngon, chuối ngọt. Sản phẩm xoài đã và đang trở 
thành niềm tự hào của người dân. Những trái xoài đầu tiên của Sơn La được xuất khẩu ra 
thị trường nước ngoài cũng từ Yên Châu. 

Phong trào “mặc đồng phục” cho xoài nở rộ ở Yên Châu trong mấy năm gần đây. 
Bao trái xoài nhằm bảo vệ trái xoài khỏi sự tấn công của ruồi vàng và các loại sâu bệnh 
gây hại. Nhiều người dân đã tự giác mua túi bao trái xoài. “Bao quả xoài được xem là một 
trong những giải pháp tốt, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người trồng xoài. Mặc 
“đồng phục” cho xoài góp phần ngăn chặn hiệu quả sự tấn công của các loại côn trùng, 
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sản phẩm sau thu hoạch đẹp mã hơn, chất lượng hơn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu” - ông 
Hiếu nhấn mạnh. 

Theo ông Hiếu, năm 2019, huyện Yên Châu quyết tâm tìm các giải pháp để hỗ trợ 
các hợp tác xã và người dân bao trái toàn bộ diện tích xoài hiện có. Được sự hỗ trợ của 
Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh và các doanh nghiệp xuất khẩu, huyện Yên 
Châu đã triển khai hỗ trợ cho các hợp tác xã và người dân ứng trước túi để bao trái toàn 
bộ diện tích xoài hiện có, phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu. 

Các hợp tác xã và người trồng xoài trên địa bàn huyện Yên Châu cũng được cung 
ứng 2 loại túi là túi màu trắng và túi màu vàng. Tùy theo từng loại túi mà cho các loại trái 
khác nhau. Cụ thể, nếu bọc trái xoài bằng túi màu trắng sẽ cho quả xoài màu xanh, còn 
bọc quả xoài bằng túi màu vàng sẽ cho trái xoài màu vàng. 

BỎ 1 THU 10 

Theo người dân Yên Châu, cây xoài ở đây đã có từ lâu với hai loại chính là xoài 
tròn và xoài hôi. Xoài tròn nổi tiếng với hương vị đặc trưng thơm ngọt đậm đà, vỏ xanh 
vàng, chỉ Yên Châu mới có, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu. Cùng với đó, Yên Châu còn có xoài tượng 
da xanh thơm ngon, tươi lâu, có thể chế biến được thành nhiều món ăn khác nhau và đã 
được cấp mã số vùng trồng, xuất khẩu sang Australia. 

Ông Hà Văn Sơn - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc (xã 
Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) cho hay: Bao trái xoài là một trong những công đoạn quan 
trọng nhất để cho ra đời những quả xoài tươi ngon, mẫu mã đẹp, đảm bảo tiêu chí xuất 
khẩu. Hợp tác xã đã thành lập được một tổ chuyên về tư vấn chăm sóc, cắt tỉa, bao trái. 
Hợp tác xã hiện có hơn 14ha xoài, toàn bộ diện tích xoài của hợp tác xã đã được các thành 
viên tiến hành bao quả. 

Theo ông Đào Duy Khánh - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh 
(thành phố Sơn La), xoài Yên Châu ngon có tiếng, nhưng mẫu mã chưa được đảm bảo nên 
làm giảm giá thành sản phẩm. Những trái xoài được bọc túi bảo vệ sẽ cho chất lượng và 
mẫu mã đẹp hơn hẳn, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Nếu người dân bỏ ra khoảng 1.000 
đồng để mua túi bao trái xoài thì có thể thu về trên dưới 10.000 đồng/kg. Bởi lẽ, giá xuất 
khẩu sản phẩm xoài bao giờ cũng cao hơn giá bán bình thường. 

Ông Hà Văn Thỏa (dân bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc), phấn khởi nói: “Nhà tôi 
có khoảng 400 cây xoài trồng từ nhiều năm nay. Mấy năm gần đây, tôi mạnh dạn mua túi 
vải về bọc trái xoài. Từ khi “mặc áo” cho chúng, năm nào tôi cũng thu được những quả 
xoài tươi ngon, mẫu mã đẹp. Hiện tượng xoài bị nám hay thối rụng do bị ruồi vàng chích 
không còn xảy ra như trước. Thu nhập của gia đình tôi cũng nhờ đó mà cao hơn hẳn so 
với trước”. 

Còn anh Quàng Văn Trường (ở bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc) chia sẻ, vườn xoài 
của gia đình anh từng được huyện Yên Châu lựa chọn là nơi diễn ra hội thi hái xoài năm 
2018 và là một trong những điểm cho du khách trải nghiệm việc tự tay hái xoài, ăn tại 
vườn. Anh Trường cũng cho biết, với diện tích gần 2ha trồng các loại như xoài tượng da 
xanh, xoài hôi, xoài tròn, gia đình anh bỏ túi khoảng 100 triệu đồng. 

Ông Lường Trung Hiếu - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết, thực hiện 
chủ trương của Tỉnh ủy Sơn La về trồng cây ăn quả trên đất dốc, trong những năm qua, 
huyện Yên Châu đã tập trung chỉ đạo phát triển một số cây ăn quả chủ lực theo lợi thế về 
điều kiện khí hậu của vùng. Theo đó, địa phương đã tập trung phát triển cây xoài tại các 
xã vùng thấp dọc Quốc lộ 6 theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với trên 1.100ha 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 09 năm 2019 11

11. Thái Bình. SƠN LA SÁP NHẬP 172 BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ / Thái 
Bình // Khoa học và đời sống.- Ngày 24/4/2019.- Số 49.- Tr.13. 
 

Tỉnh Sơn La đã triển khai sáp nhập và đặt tên 12 bản, tổ dân phố thành 06 
bản, tổ dân phố tại 04 phường, 02 xã của thành phố Sơn La… 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Sơn La đã triển khai sáp 
nhập (đợt 1) 172 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thành 78 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố 
tại 47 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, tại thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên 12 bản, tổ dân phố thành 06 
bản, tổ dân phố tại 04 phường, 02 xã. Huyện Mai Sơn sáp nhập và đặt tên 12 bản thành 05 
bản tại 05 xã. Huyện Mộc Châu sáp nhập và đặt tên 13 bản, tiểu khu thành 06 bản, tiểu 
khu tại 03 xã, 01 thị trấn. Huyện Vân Hồ sáp nhập và đặt tên 12 bản thành 06 bản tại 05 
xã. Huyện Quỳnh Nhai sáp nhập và đặt tên 48 bản, xóm thành 20 bản, xóm tại 02 xã. 
Huyện Mường La sáp nhập và đặt tên 19 bản thành 09 bản tại 02 xã. Huyện Sông Mã sáp 
nhập và đặt tên 10 bản thành 05 bản tại 05 xã... Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh giảm 94 bản, 
xóm, tiểu khu, tổ dân phố, còn 3.230 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố. 

Việc Sơn La sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã và hiệu 
quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Đảm bảo các điều kiện về diện tích đất ở và đất 
sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình; đáp ứng cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội thiết yếu, 
phù hợp với thực tế của từng địa phương. Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu 
khu, tổ dân phố còn nhằm giảm số lượng, giảm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao chất 
lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt 
động của các tổ chức đoàn thể ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. 

Trên cơ sở kết quả sáp nhập đợt 1 và số lượng bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố đăng 
ký sáp nhập theo Đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 
07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo UBND 
các huyện, thành phố triển khai quy trình và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình kỳ họp Hội 
đồng nhân dân tỉnh tiếp theo xem xét sáp nhập bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố đợt 2. 
 

12. Phạm Hiển. HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: CÁC LOẠI QUỸ HỘI ĐỀU TĂNG / 
Phạm Hiển // Người cao tuổi.- Ngày 24/4/2019.- Số 66.- Tr.2. 
 

Từ đầu năm đến nay, các hội người cao tuổi cơ sở trong huyện Mai Sơn kết nạp 
467 hội viên, nâng tổng số lên 14.393 hội viên; trong đó 3.133 người dưới 60 tuổi. Các cơ 
sở có số hội viên mới nhiều nhất là xã Cò Nòi 103 người; xã Chiềng Chăn 51 người; xã 
Hát Lót 47 người. Số người cao tuổi đủ tuổi nhưng chưa vào hội của toàn huyện giảm từ 
gần 1.000 người ở năm 2016, nay còn khoảng 500 người. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai 
trò người cao tuổi xây dựng ở 100% các cơ sở hội người cao tuổi trong huyện. Năm nay 
mặc dù các cơ sở đã chi tiêu trên 350 triệu đồng cho nhu cầu hoạt động của hội và chưa 
thu đủ các khoản theo kế hoạch, nhưng vẫn có số dư 886 triệu đồng, tăng 9 triệu đồng so 
với năm 2018. 

Chân Quỹ toàn huyện có 4.355 triệu, tăng trên một tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, 
đạt bình quân trên 200 nghìn đồng/hội viên. Một số chi hội đạt mức bình quân chân quỹ 1 
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triệu đồng/hội viên như: Cò Nòi 11 chi hội, Hát Lót 5 chi hội, Chiềng Ban 5 chi hội, riêng 
Chi hội bản Lốm đạt bình quân 1,7 triệu đồng/hội viên. Chi hội Tiểu khu 4 thị trấn Hát 
Lót gồm 130 hội viên, hiện có chân Quỹ gần 100 triệu đồng; để có số tiền này, chi hội vận 
động hội viên đóng góp qua nhiều năm cộng với số tiền lãi do tiết kiệm các năm dồn lại. 
 

13. Đức Tuấn. NHÂN LÊN NIỀM VUI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG Ở SƠN LA / Đức 
Tuấn // Nhân dân.- Ngày 25/4/2019.- Tr.3. 
 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được triển 
khai trên địa bàn Sơn La, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến nay, 
nhiều địa phương trong tỉnh đã tìm ra cách giải quyết hoàn thành 100% chỉ tiêu đề 
ra. Trong đó, vai trò của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La là kinh nghiệm quý trong 
thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước. 

NIỀM VUI Ở VÙNG ĐẤT KHÓ 

Cùng đi với Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, 
kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (Quyết định 22) của Chính phủ 
hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở mới thấy hết ý nghĩa to lớn trong chính sách 
của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Đến thăm huyện Vân Hồ, một địa bàn còn 
nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, tuy số đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định 
22 không nhiều, nhưng đều là những gia đình có hoàn cảnh éo le. Ghé thăm gia đình ông 
Mùi Văn Dục (ở bản Châu Phong, xã Suối Bàng); ông xúc động nói: “Tuổi cao sức yếu, 
nếu không được Nhà nước giúp đỡ thì đời tôi chẳng bao giờ có ngôi nhà tử tế”. Với số 
tiền hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công ty Thủy điện Sơn La giúp 
thêm 25 triệu đồng, ông Dục đã làm được ngôi nhà kiên cố rộng 60m2, trị giá 100 triệu 
đồng. Từ nhà của ông Dục đi ra, đến thăm hộ gia đình ông Mùi Văn Khậu, dân tộc 
Mường, cũng ở bản Châu Phong hoàn cảnh còn đáng thương hơn. Nghe mọi người kể lại, 
trước khi có ngôi nhà mới được xây từ nguồn vốn của Quyết định 22, bao năm nay, mỗi 
mùa mưa bão, vợ chồng ông Khậu cùng người con tật nguyền phải ở trong ngôi nhà tranh 
tre dột nát, không biết đổ sập lúc nào… 

Chủ tịch UBND xã Suối Bàng Lò Cầm Hoàng cho biết: Xã có 12 bản, 3.500 nhân 
khẩu, là địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện đặc biệt khó khăn. Nhờ 
có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 17 hộ thuộc nhóm đối tượng người có công khó khăn 
về nhà ở đã được giúp đỡ; trong đó, tám nhà làm mới, chín nhà sửa chữa nâng cấp, với 
tổng số tiền được hỗ trợ là 500 triệu đồng. 

Những thí dụ nêu trên chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện ý nghĩa khi thực hiện 
Quyết định 22 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cho đến thời điểm này, cả 12 huyện, thành phố 
của tỉnh đều đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chính sách nhân văn này. Trong 
đó, các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Sông Mã, Vân Hồ đã hoàn thành 100% 
chỉ tiêu. Các huyện, thành phố còn lại đều đã hoàn thành hơn 90% mục tiêu đề ra. 

KHI HỘI CỰU CHIẾN BINH VÀO CUỘC 

Nhìn vào những con số nêu trên, sẽ không thấy được những khó khăn khi mới triển 
khai thực hiện chính sách này. Ban đầu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã được thành lập 
để triển khai thực hiện Quyết định 22. Ở tỉnh, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan thường 
trực. Cách chỉ đạo theo kiểu cũ, cơ sở cứ lập danh sách gửi lên nhưng thiếu kiểm tra, cho 
nên con số đối tượng được hưởng thụ toàn tỉnh lên tới hơn 11.000 trường hợp. Trong khi 
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đó, không ít đối tượng là người có công thật sự cần cải thiện nhà ở lại không được xem 
xét đưa vào danh sách, đã gây thắc mắc, khiếu nại. Trong bốn năm, việc xác định đúng 
đối tượng gặp khó, không địa phương nào ở Sơn La triển khai được Quyết định 22 trên 
thực tế. Sơ kết giai đoạn I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La như ngồi trên “đống lửa” vì 
một chính sách rất cần thiết lại chậm được thực hiện, mà nguyên nhân xác định là do 
phương thức tổ chức. 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cầm Xuân Ế, nhớ lại: Khi Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đặt vấn đề, giao nhiệm vụ cho Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo Đảng, Đoàn Hội Cựu 
chiến binh tỉnh đã họp, xoay quanh trả lời câu hỏi: “Trong chiến đấu, quân đội đã xả thân. 
Nay trong thời bình, xây dựng cuộc sống mới, góp phần tri ân người có công với cách 
mạng, người lính có làm được không?”. Với tinh thần, trách nhiệm không ngại khó khăn, 
Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vào cuộc, tham mưu Tỉnh ủy ra Thông báo Kết luận số 1027-
TB/TU ngày 25/1/2018 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Hội Cựu 
chiến binh tỉnh như đã có “cái gậy” để triển khai công việc. 

Trong quá trình thực hiện, Hội Cựu chiến binh tỉnh dựa vào tổ chức ở cơ sở để làm 
công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch. Có lần ở thị 
trấn huyện Phù Yên, một đối tượng đã có nhà ba tầng, con cháu đều có nơi ăn, chốn ở ổn 
định, nhưng nằng nặc yêu cầu được hỗ trợ 40 triệu đồng vì cho rằng mình là người có 
công. Khi đoàn kiểm tra giải thích, đối tượng này bảo dùng số tiền đó để làm thêm cái 
bếp. Nhờ giải thích cặn kẽ, cần phải biết “nhường cơm, sẻ áo”, đối tượng nêu trên đã tự 
rút lui không khiếu kiện nữa. Trong khi đi kiểm tra cơ sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
tỉnh đã đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh biểu dương đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu 
(huyện Mộc Châu) Lê Thị Thủy khi gương mẫu đưa người thân ra khỏi danh sách do 
không đủ tiêu chuẩn. Việc làm của chị Thủy bị họ hàng chê trách, nhưng khi phân tích 
thấy sai với quy định của Đảng và Nhà nước cho nên đã đồng thuận. 

Theo đồng chí Cầm Xuân Ế, vai trò của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cơ 
sở là quan trọng nhất, do sát dân, hiểu rõ từng đối tượng, đúng hay sai đều nằm ở đây. Sở 
dĩ việc xác định đối tượng ban đầu chưa đúng là do chưa nghiên cứu kỹ Quyết định 22. 
Không phải cứ đối tượng người có công là được hỗ trợ, mà chỉ những trường hợp khó 
khăn về nhà ở, nhà dột nát cần cải tạo. Sau khi rà soát nhiều lần, con số chính thức toàn 
tỉnh chốt là 8.916 đối tượng được hưởng chính sách, trong đó 3.224 nhà làm mới, 5.692 
nhà sửa chữa, cải tạo, với tổng số vốn đã hỗ trợ là 242 tỷ 780 triệu đồng. Thực tế khi Hội 
Cựu chiến binh các cấp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát, 
trong số 11.000 đối tượng ban đầu đã giảm hơn 4.000 đối tượng không đúng, đồng thời bổ 
sung được hơn 900 trường hợp người có công thật sự cần hỗ trợ cải thiện nhà ở. Nếu 
không có vai trò và cách làm quyết liệt của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La thì với hơn 
4.000 đối tượng chưa đúng chính sách, số tiền thất thoát có thể lên tới hàng chục tỷ đồng 
và điều đáng suy nghĩ là ý nghĩa nhân văn, chủ trương tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta 
mong muốn tri ân đối với người có công không bảo đảm mục đích. 
 

14. Trần Hồ. XOÀI RỤNG NHƯ… VÃI THÓC / Trần Hồ / Nông nghiệp Việt Nam.- 
Ngày 25/4/2019.- Số 83.- Tr.11. 
 

Những ngày gần đây, nhiều vườn xoài của người dân huyện Mai Sơn (tỉnh 
Sơn La) bị rụng quả hàng loạt, sản lượng thất thu 30 - 40%. 
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Được xem là thủ phủ xoài của huyện Mai Sơn, những ngày này bà con xã Hát Lót 
như ngồi trên đống lửa bởi xoài rụng. Nhiều vườn xoài héo lá, chỉ còn trơ cành, dưới gốc 
quả rụng vương vãi… 

Gia đình ông Nguyễn Quang Mạnh, bản Nông Xôm (xã Hát Lót) có 5.000m2 trồng 
xoài, đến nay quả rụng hơn một nửa diện tích. Mặc dù ông bọc quả bằng túi nilon nhưng 
rụng mấy trăm túi. Quả lăn lóc đầy gốc, giấy bọc vứt trắng vườn. 

Gạt mồ hôi trên hai gò má đen sạm, ông Mạnh buồn bã tâm sự: “Năm nay do thời 
tiết nắng hạn, đất khô, đồi nóng không giữ được nước, cây xoài bị rụng cả lá lẫn quả, có 
những quả to bằng nắm tay cũng rụng. Gia đình tôi ước tính năm nay chỉ thu 1 tấn, mọi 
năm đạt gần 4 tấn. Trong bản tất cả các hộ đều trồng xoài nên thất thu rất lớn”. 

Cách đó không xa là gia đình ông Nguyễn Bá Tân, bản Nông Xôm (xã Hát Lót) có 
hơn 1ha xoài Đài Loan. Mấy ngày hôm nay, ông luôn túc trực ngoài vườn, hễ cứ cây nào 
rụng ông lại dọn. 

Ông Tân chua chát nói: “Gia đình tôi năm ngoái thu khoảng 20 tấn xoài, năm nay 
chỉ 5 - 6 tấn. Hiện xoài vẫn tiếp tục rụng, tới đây mưa bão, không biết còn quả nào hay 
không”. 

Toàn huyện Hát Lót có 6.399ha cây ăn quả. Trong đó, trên 1.800ha xoài, 7,35ha 
xoài tượng da xanh trồng theo quy trình VietGAP được cấp mã số vùng trồng tập trung tại 
các xã: Hát Lót, Chiềng Mung, Cò Nòi, Mường Bon và thị trấn Hát Lót. 

Riêng xã Hát Lót có diện tích cây ăn quả hơn 1.000ha, diện tích cho thu hoạch 
khoảng 500ha. Theo UBND xã, từ nay đến hết tháng 4 nếu không có mưa thì diện tích cây 
ăn quả của xã có thể thiệt hại 30 - 40%, đặc biệt là cây xoài. 

Ông Lê Đình Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Hát Lót cho biết: “Năm nay thời tiết 
khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản lượng, có vườn năm ngoái rất sai quả, nhưng năm nay 
không có, có vườn thì sai quả nhưng lại rụng khoảng 30 - 40%. Do nắng nóng, gió Lào 
khiến quả rụng đầy gốc. Nhiều quả to 6 - 7 lạng cũng rụng. Cây nào khô quá thì quả héo, 
khô cuống rồi rụng”. 

Chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ diện tích xoài còn lại. 
Những nơi thuận tiện về nước tưới thì hút ở các bó, giếng lên tưới, nhưng cũng chỉ để tạm 
thời khỏi chết cây. Nắng nóng không nên phun thuốc bảo vệ thực vật. 

Ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện 
Mai Sơn lý giải về hiện tượng xoài rụng hàng loạt là do thời tiết khắc nghiệt. Do nắng 
nóng kéo dài ảnh hưởng đến xoài. Mọi năm tháng 4 có 2 - 3 trận mưa, năm nay không có. 
Từ ngày 15 - 20/4 cao điểm nhất của nắng nóng. Nhiệt độ cao, tưới cũng không ăn thua. 
Như mọi năm 1 cây thu được 3 tạ quả, năm nay giảm 70%, một số vườn giảm 20 - 30%. 
Hiện chưa có thống kê cụ thể về mức độ thiệt hại. 
 

15. LC. NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHỐI HỢP ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI 
PHẠM MA TÚY QUA BIÊN GIỚI / LC / Công an nhân dân.- Ngày 26/4/2019.- Số 
5021.- Tr.3. 
 

Chiều 25/4, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 - 2019) 
thực hiện Kế hoạch về phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới. Thượng 
tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát 
biểu chỉ đạo. 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh Sơn La; Đại tá Bun Lặm, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt 
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Nam; đại diện lãnh đạo công an 5 tỉnh phía Bắc Lào gồm: Hủa Phăn, Luông Pha Băng, U 
Đôm Xay, Luông Nậm Thà, Bò Kẹo... 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Kế hoạch SH09 về phối hợp phòng, chống tội 
phạm ma túy qua biên giới giữa các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La và công an 5 tỉnh 
phía Bắc Lào đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, Ban Chỉ đạo phối hợp 
phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới tỉnh Sơn La đã thành lập các tổ công tác phối 
hợp với công an 5 tỉnh Bắc Lào tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây, bắt giữ các ổ 
nhóm tội phạm tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy. Mở nhiều lớp tập huấn cho 
trên 120 lượt cán bộ, chiến sỹ công an 5 tỉnh Bắc Lào về chuyên đề và trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy... Tại địa bàn các xã biên giới và 
các xã giáp ranh, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 977 vụ, 1.347 đối tượng; 
thu giữ hơn 390kg heroin, gần 400 nghìn viên ma túy tổng hợp, 60kg thuốc phiện. 
Tại địa bàn ngoại biên, các tổ công tác đã phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào xây 
dựng kế hoạch, xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ 3.320 vụ, 4.664 đối tượng; thu giữ 
hơn 874kg heroin, trên 56 triệu viên ma túy tổng hợp, trên 300kg thuốc phiện. Đồng thời, 
tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã, bản biên giới củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; 
phát động và tổ chức hiệu quả phong trào Toàn dân đấu tranh phòng, chống ma túy gắn 
với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội... 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 10 năm triển khai, thực hiện kế 
hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trao Bằng khen tặng 12 tập thể, 12 cá nhân thuộc 
Công an các tỉnh Bắc Lào và 3 tập thể, 18 cá nhân thuộc tỉnh Sơn La; Giám đốc Công an 
tỉnh Sơn La trao Giấy khen tặng 15 tập thể, 25 cá nhân thuộc Công an tỉnh Sơn La. 12 tập 
thể và 12 cá nhân thuộc tỉnh Sơn La cũng được Giám đốc công an các tỉnh Bắc Lào tặng 
Bằng khen.   

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công 
an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương thành tích 
xuất sắc mà các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào đã đạt được trong 10 năm 
triển khai, thực hiện kế hoạch. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội 
phạm ma túy ở khu vực Sơn La - Bắc Lào và ở mỗi tỉnh trong thời gian tới, Thứ trưởng 
Lê Quý Vương đề nghị Công an tỉnh Sơn La và công an các tỉnh liên quan của Việt Nam 
tiếp tục tham mưu với cấp ủy, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 
95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW 
ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 
và kiểm soát ma túy; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy 
động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, trong đó lực lượng công an, 
biên phòng làm nòng cốt; gắn với đẩy mạnh triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế - 
xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc 
biệt là các xã, bản trọng điểm, phức tạp về ma túy và xã, bản biên giới... công an các địa 
phương cần tăng cường phối hợp với Công an tỉnh Sơn La để trao đổi thông tin, chia sẻ 
kinh nghiệm, chủ động đấu tranh phòng chống ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu... 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo lực 
lượng phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, 
nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở khu vực biên giới trong đấu 
tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh 
biên giới nói chung... Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh Bắc Lào triệt 
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phá các tụ điểm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng 
thời, đề nghị công an 05 tỉnh Bắc Lào tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng các 
tỉnh giáp biên phía Việt Nam đấu tranh với tội phạm ma túy và xác minh, điều tra làm rõ 
các vụ án, đối tượng có liên quan, truy bắt đối tượng truy nã của hai bên... 
 

16. Quốc Định. THẤP THỎM VỀ ĐẦU RA CỦA CHANH LEO / Quốc Định / Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 26/4/2019.- Số 100.- Tr.10-11. 
 

Chanh leo là một trong những loại cây trồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng 
của tỉnh Sơn La, cho năng suất cao, đang đem lại thu nhập cao cho người nông dân. 
Nhờ đó, diện tích chanh leo ngày càng mở rộng, hình thành liên kết sản xuất theo 
nhóm hộ, mô hình hợp tác xã. Thế nhưng thời gian gần đây, giá chanh leo lên xuống 
thất thường khiến bà con bất an. 

BỎ NGÔ, LÚA TRỒNG CHANH LEO 

Tại Sơn La, cây chanh leo tập trung chủ yếu ở các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù 
Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu…, với tổng diện tích trên 1.300ha, sản lượng ước 
khoảng 20.000 tấn. Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng cả trong và ngoài tỉnh, ngoài 
bán tại một số siêu thị ở các thành phố lớn còn xuất khẩu sang các thị trường Pháp, Trung 
Quốc… 

Anh Lờ Lao Vàng ở bản Lao Khô (xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu) chia sẻ: 
Thấy cây chanh leo trồng cho hiệu quả kinh tế, cách đây khoảng 3 năm, gia đình anh đã 
chuyển một phần đất ngô, lúa sang trồng chanh leo. Từ ngày trồng chanh leo, thu nhập 
của gia đình cao hơn vì bán được giá. Không chỉ riêng gia đình anh mà rất nhiều bà con 
dân bản cũng chuyển sang trồng chanh leo, nhiều gia đình đã có của ăn của để và thoát 
nghèo. 

“Tuy nhiên, thời gian gần đây giá chanh leo cũng khá bấp bênh, lên xuống liên tục, 
lúc được mùa thì mất giá nên chúng tôi cũng rất lo lắng. Trong khi đó, vào mùa thu hoạch, 
chúng tôi cũng chủ yếu bán qua thương lái chứ trong khu vực chưa có công ty, doanh 
nghiệp liên kết sản xuất hay thu mua” - anh Vàng nói. 

Cũng trồng chanh leo, nhưng ông Tráng A Cao ở bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện 
Vân Hồ) trồng với quy mô lớn và đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp A Cao để 
liên kết với 10 thành viên khác, cùng trồng chanh leo với diện tích hơn 10ha. 

Ông Tráng A Cao cho biết: Ban đầu, gia đình ông trồng chanh leo rất được giá, 
thấy vậy nhiều hộ cũng hăng hái trồng. Thế nhưng thời gian gần đây, giá chanh lên xuống 
thất thường nên các thành viên trong hợp tác xã cũng khá lo lắng. Bình thường hợp tác xã 
ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc, nhưng do giá công ty thu 
mua thường thấp hơn giá thương lái trả nên một số thành viên đã phá hợp đồng, bán cho 
thương lái để được giá cao hơn. Đây là cách làm ăn thiếu bền vững, nhưng để vận động bà 
con xã viên thay đổi tư duy sản xuất, bán hàng cũng cần có thời gian… 

Cũng theo ông Cao, đầu năm nay giá chanh leo đạt trên 30.000 đồng/kg, nhưng 
bây giờ giá đã giảm còn 7.000 - 10.000 đồng/kg. Trong khi giá chanh leo phải từ 12.000 
đồng/kg trở lên nông dân mới có lãi. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, anh Lò Văn Tiện - Giám đốc 
Hợp tác xã Thành Đạt (bản Lạn, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn) chia sẻ: Hợp tác xã 
được thành lập năm 2016, đến nay có 65 hộ thành viên, tổng diện tích chanh leo trên 
60ha. Từ khi trồng chanh leo đến nay, đời sống của bà con khá lên nhanh vì chanh leo cho 
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thu nhập cao hơn trồng ngô, mía. Nếu chăm sóc tốt, 1ha chanh leo có thể cho thu nhập 
gấp 4 lần cây mía. Thế nhưng gần đây, giá chanh leo lên xuống thất thường, phụ thuộc 
nhiều vào lái buôn, thậm chí giá thay đổi từng ngày nên bà con rất lo chuyện “dội chợ”, 
giá lao dốc. 

“Hợp tác xã đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc, được công ty 
hỗ trợ từ cây giống, sản xuất đến tiêu thụ. Thế nhưng do lái buôn thường thu mua với giá 
cao hơn công ty từ 3.000 - 4.000 đồng/kg nên một số hộ dân đã tự ý phá hợp đồng để bán 
chanh cho các thương lái” - ông Tiện nói. 

NỖ LỰC LIÊN KẾT TIÊU THỤ 

Ông Nguyễn Minh Thái - Giám đốc Hợp tác xã chanh leo Mộc Châu (thị trấn 
Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) cho hay: So với các loại cây trồng khác thì 
chanh leo là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi ha chanh leo có thể 
cho thu nhập đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, giá chanh leo lên xuống thất thường 
đang là một trong những bài toán khó cho người trồng chanh leo, nếu không có sự liên kết 
trong sản xuất, nguy cơ nông dân bị thua lỗ là điều dễ xảy ra. 

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Gia Định - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay diện tích trồng chanh leo trên địa bàn 
tỉnh Sơn La đã tăng lên gần 1.400ha. Qua theo dõi cho thấy cây chanh leo rất phù hợp với 
điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Sơn La, cây sinh trưởng và phát triển tốt, trung bình 1ha 
chanh leo đạt 10 - 15 tấn quả. Trong quá trình phát triển đã có một số đơn vị liên kết trồng 
chanh leo, tiêu biểu như Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc, Hợp tác xã chanh leo Mộc 
Châu… Giá bán chanh leo đầu vụ đạt 30.000 - 35.000 đồng/kg, nhưng có lúc chỉ còn 
10.000 - 12.000 đồng/kg. 

“Dự kiến, năm nay Sơn La sẽ phát triển thêm 3.000ha chanh leo tại các huyện phù 
hợp. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây chanh leo, tỉnh đang tuyên truyền, vận động 
người dân liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, từ khâu trồng đến tiêu thụ để cây chanh 
leo thật sự phát triển bền vững” - Ông Dương Gia Định. 
 

17. Chương Phượng. TRỒNG RAU AN TOÀN, THOÁT PHẬN NGHÈO / Chương 
Phượng / Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 26-27/4/2019.- Số 100+101.- Tr.16. 
 

Phát triển các loại cây rau màu trở thành hàng hóa, hình thành vùng trồng 
rau sạch, an toàn là một trong những giải pháp trọng tâm đang được xã Vân Hồ 
(huyện Vân Hồ) thực hiện để phát triển kinh tế. Dự án “Cải thiện sinh kế ở 
Myanmar và Việt Nam thông qua chuỗi giá trị rau” được triển khai tại đây, đã giúp 
nhiều hộ nông dân người Mường và H’Mông thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 

Vùng trồng rau tập trung của Hợp tác xã Rau an toàn Vân Hồ, trồng rất nhiều bắp 
cải, su hào, rau cải, bí ngồi, dưa Mèo và một số loại rau ăn lá. Bà Đinh Thị Xoa, giám đốc 
hợp tác xã cho biết, hợp tác xã thành lập tháng 4/2016, đến nay có 27 thành viên trồng rau 
an toàn (RAT). 

THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC CANH TÁC 

Sau khi nghỉ hưu, trở về với mấy sào đất, bà Xoa được Dự án ACIAR “Cải thiện 
sinh kế ở Myanmar và Việt Nam thông qua chuỗi giá trị rau” mời đi tham quan học tập 
các mô hình rau thành công tại Mộc Châu và Hà Nội. 

Sau chuyến đó, bà Xoa thành lập tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ RAT Hang Trùng 
với 7 thành viên vào năm 2015. Bà vận động anh em, hàng xóm chuyển đổi đất lúa 1 vụ 
trồng RAT. Đến năm 2016, từ tổ hợp tác thành lập Hợp tác xã RAT Vân Hồ - trở thành 
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hợp tác xã sản xuất RAT đầu tiên của huyện Vân Hồ và đạt chứng nhận về chất lượng sản 
phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp. Hợp tác xã tập trung vào sản xuất 
các loại rau củ quả là thế mạnh của vùng núi cao nguyên quanh năm mát mẻ. Nhờ đất tốt, 
độ ẩm cao, khí hậu ôn hòa, rau xanh tốt nên thu nhập cao hơn từ 8 - 10 lần so với lối trồng 
lúa. Anh Hà Văn Hòa ở bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ chia sẻ: “2 năm nay, gia đình tôi 
chuyển đổi trên 2.500m2 đất trồng ngô sang trồng RAT theo tiêu chuẩn VietGAP. Nếu so 
với trồng lúa, trồng ngô thì hiệu quả kinh tế hơn nhiều lần. Năm vừa qua, nhà tôi thu hơn 
50 triệu đồng từ gieo trồng 3 vụ rau. Hiện bình quân mỗi ngày, hợp tác xã thu hoạch hơn 2 
tấn rau, bán được 20 triệu đồng, lợi nhuận đạt 70%. Đầu ra, được Dự án ACIAR kết nối 
hợp đồng tiêu thụ với siêu thị Big C Hà Nội”. 

Bà Xoa cho biết: “Năm 2018, hợp tác xã đã xuất bán trên 230 tấn rau cho Big C 
Hà Nội, doanh thu gần 2 tỷ đồng. Dự kiến khi nhà máy bảo quản và chế biến sản phẩm 
nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm SI Vân Hồ đi 
vào hoạt động, chúng tôi sẽ chuyển hướng chuyên canh các loại rau màu để cung cấp 
nguyên liệu cho nhà máy”. 

LIÊN KẾT LÀM ĂN VÀ LÀM GIÀU 

Đến nay, xã Vân Hồ đã có 1 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác chuyên sản xuất và tiêu thụ 
RAT. Trong đó tổ hợp tác sản xuất RAT Bó Nhàng 2 do anh Vàng A Sa làm tổ trưởng tuy 
mới ra đời chưa được 2 năm nhưng đã gặt hái rất nhiều thành công. 

Từ thành công của việc mạnh dạn chuyển các mảnh đất trồng lúa, ngô sang trồng 
rau màu hàng hóa an toàn, đời sống thu nhập của các hộ xã viên được cải thiện rõ rệt. Chỉ 
với 340m2 đất, trồng cà chua từ tháng 3 đến nay gia đình ông Lầu A Lớ đã thu hoạch vụ 
cà chua được hơn 20 triệu đồng. Năm ngoái, Lầu A Lớ đã dựng được ngôi nhà mới, 60% 
tiền làm nhà là từ bán rau. Cùng với Lớ, một số người trong tổ hợp tác cũng đã tu sửa, 
dựng nhà mới. Ông Vàng A Sa cho hay, 100% dân trong bản là người H’Mông, trước đây 
chỉ trồng lúa, ngô, khoai sắn một vụ/năm, cho lợi nhuận 2 - 3 triệu đồng/năm. Nay trồng 
rau cũng trên diện tích 1.000m2, mỗi vụ được 15 triệu đồng, mỗi năm trồng được 3 vụ rau 
thì lợi nhuận đạt tới 45 - 50 triệu đồng. “Ban đầu tôi vận động các hộ xung quanh cùng 
thành lập tổ hợp tác. Có 6 hộ thì 3 hộ không đồng tình. Với 3.000m2, nhóm kia trồng lúa, 
sau khi trừ chi phí chỉ lãi 5 triệu đồng. Nhóm tôi có 3.000m2, chỉ một vụ đậu leo đã mang 
về 40 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Từ đó, cả 6 người mới họp lại, thành lập tổ hợp tác”, 
ông Sa chia sẻ. 

Dự án ACIAR hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ một số trang thiết bị vật tư nông nghiệp, 
trong đó có nhà ươm 96m2 màng lưới để nhân giống, mỗi vụ cho ra 3 vạn cây rau giống. 
Năm 2018, anh Sa đã dùng lợi nhuận từ rau, mua một xe tải để vận chuyển rau của cả tổ 
hợp tác về giao cho siêu thị Big C ở Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thanh An, Trưởng đại diện 
ACIAR tại Việt Nam cho biết: “Dự án cải thiện sinh kế ở Myanmar và Việt Nam thông 
qua chuỗi giá trị rau”, triển khai từ năm 2015 - 2019, là pha tiếp theo của dự án Cải thiện 
liên kết giữa thị trường và người sản xuất rau trái vụ tại Tây Bắc đã hoạt động từ năm 
2009”. 

Dự án đã vận động, hỗ trợ người dân Vân Hồ đổi mới sản xuất nông nghiệp. Muốn 
làm họ thay đổi, phải đưa họ đến tham quan mô hình ở Mộc Châu. Đồng thời, có tỉnh, 
huyện tham gia vào làm dự án, nên người dân yên tâm nghe theo. Đến nay, rất nhiều hộ 
dân đã tham gia phương thức sản xuất nông nghiệp mới, nhờ vậy đã thoát nghèo, nhiều hộ 
đang vươn lên làm giàu. 
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18. Trần Hồ. NHÃN SƠN LA ĐIÊU ĐỨNG VÌ NẮNG NÓNG / Trần Hồ, Hưng 
Giang / Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 26/4/2019.- Số 84.- Tr.11. 
 

Nhãn được xem là cây trồng chủ lực của người dân huyện Mai Sơn (Sơn La). 
Tuy nhiên, năm nay nắng nóng kéo dài làm nhiều diện tích nhãn bị khô héo, rơi rụng 
quả. 

Xã Cò Nòi được xem là vựa nhãn của huyện Mai Sơn, hứng chịu đợt nắng nóng 
kéo dài làm nhiều diện tích nhãn đang ra hoa, kết quả của người dân bị khô héo, rơi rụng 
quả. Theo ghi nhận của phóng viên tại xã Cò Nòi, với tình hình này, nhiều nông dân trồng 
nhãn sẽ rơi vào cảnh mất mùa. 

Gia đình anh Vũ Xuân Trình, ở tiểu khu Thống Nhất là một trong những hộ thiệt 
hại nặng do nắng nóng, hiện không còn nước tưới cho cây nhãn. Đối với gia đình anh 
Trình, nhãn được xem là cây trồng chủ lực, nuôi sống cả nhà. Tuy nhiên đến thời điểm 
này, 1,3ha nhãn coi như mất trắng. 

Chỉ tay vào cây nhãn to nhất, lâu năm nhất, mỗi năm thu hàng tạ quả đang vàng úa, 
anh Trình xót xa: “Thời tiết nắng nóng hơn chục ngày rồi, ảnh hưởng rất mạnh đến cây 
nhãn, làm khô quả và chết quả trên cây. Thiếu nước, cây nhãn vàng úa và rụng dần lá, 
thậm chí chết cả cây. Quả nhãn non gần như rụng hết, gây thiệt hại khoảng 70 - 80%. 
Những năm trước vườn nhãn nhà tôi thu về 10 - 13 tấn quả, năm nay may ra thì được 2 - 3 
tấn”. 

Phần lớn các vườn nhãn nhà anh Trình đều nằm trên đồi cao, xa nguồn nước, nên 
anh chỉ biết cầu trời có mưa: “Hoa nhãn đang đậu quả thì gặp nắng, vườn nhà tôi ở trên 
cao, chả có biện pháp nào, nước sinh hoạt còn khan hiếm thì lấy gì để tưới cây. Nếu nắng 
nóng như thế này, mà gặp trận mưa rào thì cây trút gần như hết hoa quả, kể cả xoài hay 
nhãn. Nếu mưa nho nhỏ, thời tiết ẩm dần mới tốt”. 

May mắn hơn anh Trình, gia đình ông Phạm Chức Vụ, ở tiểu khu Thống Nhất có 
2ha nhãn gần 30 năm tuổi, tuy có nước tưới nhưng nhãn cũng bị thiệt hại. Ông Vụ chia sẻ: 
“Mọi năm, tôi thu về hơn 30 tấn nhãn quả, bây giờ nếu giữ được thì thu về 15 - 16 tấn 
quả. Cây nhãn sau gần một tuần nắng quá, cứ chạm vào quả là rụng, có những cây quả trút 
gần hết, mất đến 30% lượng quả rồi. Cả nhà thay phiên nhau đi tưới, toàn tưới buổi sáng, 
buổi chiều nắng quá không dám tưới, sợ ảnh hưởng đến cây”. 

Theo ông Vụ, năm nay nhãn sai hoa nhất, nhưng ông trời không ủng hộ. “Đầu tiên 
hoa nhãn phát triển thuận lợi, nhãn cho bông rất to, quả sai. Thời tiết này so với mọi năm 
là quá khắc nghiệt, đấy là nhà tôi còn có giếng, nhiều nhà không có giếng thì bó tay luôn. 
Bà con trồng nhãn huyện Mai Sơn năm nay tưởng là được mùa, cuối cùng lại trắng tay”, 
ông Vụ tỏ ra chán chường. 

Ông Nguyễn Đắc Doanh, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Cò Nòi cho biết: “Từ tết 
đến giờ chưa có trận mưa nào đủ độ ẩm, trong khi nắng hạn triền miên, người còn khô 
héo nói gì cây cối. Cây nhãn cần có nước tưới, nhất là giai đoạn ra hoa, nuôi quả. Thiếu 
nước, quả nhãn không lớn được và sẽ bị cứng, chất lượng không đảm bảo. Dần dà, cây 
nhãn vàng úa lá, hoa và quả teo đi rồi tự khắc rụng”. 
 

19. Nguyễn Hào. MƯỜNG SANG, SƠN LA: ĐIỂM SÁNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Nguyễn Hào // Tạp chí Môi trường.- 
Tháng 4/2019.- Tr.57-58. 

 

Mường Sang là xã đầu tiên của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn 
mới năm 2016. Đến nay, sau gần 3 năm, xã vẫn tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí đã 
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đạt, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người 
dân về bảo vệ môi trường. 

DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Xã Mường Sang có diện tích tự nhiên hơn 9.000ha, gồm 12 bản, tiểu khu, 1.497 hộ 
với 4 dân tộc sinh sống. Trước đây, khi chưa xây dựng nông thôn mới, công tác vệ sinh 
môi trường nông thôn còn nhiều bất cập. Đây cũng là một trong những tiêu chí khó thực 
hiện nhất trong xây dựng nông thôn mới đối với xã vùng cao, do lượng rác thải sản xuất 
và sinh hoạt ở một số bản chưa được thu gom, xử lý tập trung; việc vận động nhân dân di 
dời chuồng nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn còn khó thực hiện... Trước thực trạng 
trên, chính quyền xã Mường Sang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao 
ý thức người dân về bảo vệ môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ 
chức, hướng dẫn nhân dân vệ sinh tuyến đường trục bản, ngõ bản, thu gom, xử lý rác thải, 
nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi. Bên cạnh đó vận động các hộ dân chỉnh trang 
hàng rào, vệ sinh nhà cửa, trồng hoa ven đường. Nhờ đó, các tuyến đường trở nên sạch 
đẹp, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao. Đồng thời, để tăng cường 
công tác vệ sinh môi trường, tại các cuộc họp của UBND xã đã phân công thành viên ủy 
ban phụ trách từng bản, tổ chức tổng vệ sinh đường bản, tiểu khu, khơi thông cống rãnh... 
Đốt với rác thải, xã ký hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị định kỳ thu gom và xử lý. 
Những hộ gia đình nằm trên các trục đường bản, ngõ xóm, xe thu gom rác của công ty 
không vào được thì địa phương tổ chức cho xe cơ giới thu gom đến bãi tập kết để xử lý 
riêng. Mỗi gia đình đều có công trình phù hợp vệ sinh. Đối với các cơ sở sản xuất và hộ 
chăn nuôi, cán bộ xã thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, vận động xây dựng hầm biogas để 
xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; vận động các hộ sản xuất kinh doanh cam 
kết thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

Xã Mường Sang còn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 
sạch”, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh”. Duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông”, 
tuyên truyền, vận động gia đình hội viên trồng lá dong để gói thực phẩm và sử dụng làn 
nhựa đi chợ; các mô hình “Tuyến đường phụ nữ tham gia tự quản đường làng, ngõ xóm”; 
“Nhà tôi xanh, sạch, đẹp”… Kết quả, sau gần 3 năm thực hiện Chương trình Xây dựng 
Nông thôn mới đã có thêm nhiều con đường mới, công trình văn hóa khang trang phục vụ 
cộng đồng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, nhờ sự huy động nhân 
dân cùng tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, đến nay, toàn xã đã bê 
tông hóa được 36,453km đường giao thông (đạt 71,75%); kiên cố hóa 9,8km kênh mương 
nội đồng (đạt 50,66%), đảm bảo đủ nước tưới cho trên 192ha diện tích ruộng lúa của xã; 
70% cơ sở vật chất các cấp trường đạt chuẩn quốc gia; 11/12 bản của xã có nhà văn hóa; 
100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...; các bản, tiểu khu có xe đẩy 
rác, điểm tập kết rác thải; nghĩa trang được quy hoạch tập trung... Hiện nay, thu nhập bình 
quân đầu người của xã đạt 22,12 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp dạt 
42,75 triệu đồng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,83%; xã có 4 hợp tác xã, 
7 tổ hợp tác trồng rau, quả an toàn với trên 140 thành viên. 

PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP XANH 

Trong những năm gần đây, xã Mường Sang đã phát huy những lợi thế điều kiện tự 
nhiên, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ về giống cây trồng, phân bón, khoa học kỹ thuật, 
thủy lợi, khuyến khích người dân xây dựng mô hình nông nghiệp xanh, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa giống cây có giá trị kinh tế vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. 
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Đến nay, hầu hết diện tích đất sản xuất lúa 1 vụ của xã đã được sản xuất thêm từ một đến 
2 vụ rau, hoa hoặc ngô nếp và ngô ngủ ướp. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trong xã đã thực 
hiện chuyển đổi sang trồng rau, màu trái vụ, ứng dụng hiệu quả quy trình sản xuất rau quả 
an toàn theo tiêu chuẩn Viet Gap. 

Đặc biệt, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” do Trung ương 
Hội Nông dân Việt Nam phát động thực sự là đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế phát triển, góp 
phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông 
thôn mới của địa phương. Để phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có sức lan 
tỏa, Hội Nông dân xã Mường Sang còn thường xuyên tổ chức các đợt tổng kết, biểu 
dương, khen thưởng những hội viên tiêu biểu, nhằm khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong 
hội viên, khuyến khích những hộ làm kinh tế giỏi nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ 
nhau trong sản xuất và đời sống. Hiện xã có nhiều điển hình làm kinh tế giỏi, trong đó 
phải kể đến mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả của gia đình anh Vì Văn Lít, 
Vì Văn Hạnh, Vì Văn Thuận ở bản Nà Bó 1 với thu nhập bình quân từ 450 - 550 triệu 
đồng/năm; gia đình anh Đỗ Văn Nhuẩn, Trần Hữu Khanh ở bản An Thái với mô hình 
trồng cây ăn quả có múi, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, xã Mường Sang 
còn chú trọng phát triển du lịch với nhiều điểm đến hấp dẫn như: Thác Dải Yếm, chùa 
Chiền Viện, vườn hoa Happy Land… Nhiều doanh nghiệp cũng đã lựa chọn Mường Sang 
để đầu tư phát triển kinh tế, tạo ra những điểm nhấn hấp dẫn du khách đến thăm quan. Xã 
xác định đây là lợi thế có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du 
lịch dịch vụ. 

Thời gian tới, Mường Sang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
người dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; giữ vững tiêu chí môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các bản xây dựng quy ước, hương ước về 
bảo vệ môi trường, thường xuyên phát động phong trào bảo vệ môi trường, lồng ghép các 
chương trình dự án để thực hiện đồng bộ, tránh dàn trải, đầu tư không tập trung; quản lý 
tốt quy hoạch, nhất là quy hoạch các khu nghĩa trang. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển dịch 
cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất, phát triển các 
vùng chuyên canh nông nghiệp, cây ăn quả; đầu tư thâm canh cải tạo vườn tạp, hình thành 
các vùng sản xuất tập trung như: Chè dâu tằm, đồng cỏ, rau, hoa cảnh, cây ăn quả chất 
lượng cao. Đồng thời, phát triển trang trại, mở rộng quy mô đàn gia súc, gia cầm, hướng 
đến sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng bền vững. 
 

20. Trà Lĩnh. KHÁM PHÁ “ĐÀ LẠT THU NHỎ” TRÊN CAO NGUYÊN / Trà Lĩnh 
// Làng Việt.- Tháng 4/2019.- Số 105.- Tr.48-49. 
 

Khí hậu cao nguyên trong lành, mát mẻ với khung cảnh thiên nhiên thơ 
mộng, hữu tình khiến bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) được ví 
như “Đà Lạt thu nhỏ” của Tây Bắc. Nơi đây còn lưu giữ được những nét độc đáo 
trong bản sắc văn hóa truyền thống kết hợp với sự sáng tạo của đồng bào Thái trong 
làm du lịch cộng đồng homestay đã tạo nên sức hấp dẫn riêng. 

MẢNH ĐẤT TRÙ PHÚ 

Nhờ địa hình núi cao, không gian xanh mát nên chẳng phải ngẫu nhiên ở bản Áng 
gợi nhiều về xứ lạnh trên cao nguyên Lâm Đồng. Điều khiến những du khách đặt chân tới 
bản Áng đều cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ giống như đang đi giữa khung cảnh trữ tình 
của phố núi Đà Lạt có lẽ là rừng thông. Tuy không rõ rệt như ở những cao nguyên khác, 
nhưng ở đây, người ta vẫn cảm thấy một ngày thời tiết thay đổi dù trọn vẹn bốn mùa. 
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Sáng sớm, trời lạnh, mây bồng bềnh ẩn hiện đẹp bên những nếp nhà sàn truyền thống làm 
cho không gian càng mờ ảo, hữu tình. Mặt hồ được bao phủ bởi màn sương sớm mỏng 
bảng lảng. Buổi trưa là nắng vàng rực rỡ, vươn tầm nhìn ra phía xa xa là khung cảnh cao 
nguyên Mộc Châu với những đồi chè, đồng cỏ xanh mướt tràn đầy sức sống. Chiều về, 
những đôi bạn trẻ thong dong đạp xe dưới những tán thông reo vi vu, đắm mình dưới ánh 
nắng của buổi chiều tà. Đêm về, cả không gian chìm trong cái se se lạnh đặc trưng của 
vùng cao, hiện rõ qua từng làn gió mát lành len lỏi qua khung cửa. 

Bản Áng khiến người ta ví đến Đà Lạt còn bởi sự trù phú, màu mỡ của đất đai đã 
tạo nên những trang trại dâu tây, vườn mận trắng, đào phai hay đồi cải mênh mông. Ngay 
trong khu vực rừng thông, những trang trại dâu tây được quy hoạch, trồng trong nhà kính 
với hàng lối thẳng đều tăm tắp trở thành điểm tham quan hấp dẫn của du khách. Cạnh đó 
là những vườn hoa được ví như “khu vườn cổ tích”, với rất nhiều loài hoa khoe sắc. 

Trong bản, trước cửa những ngôi nhà sàn của người Thái - chủ nhân của mảnh đất 
này là đều trồng những hàng cây hay rặng hoa rực rỡ. Mọi loài hoa đặc sắc của Mộc Châu 
đều có thể tìm thấy ở đây. Đào mận trồng quanh nhà, hoa ban dọc theo lối đi, tới mùa, bà 
con cũng trồng các loại rau cải vàng, cải trắng. Chị Lữ Thị Thuận, người bản Áng 2 chia 
sẻ, tháng 11 là thời gian đẹp nhất khi hoa cải nở rộ, trước sân nhà nào cũng rung rinh 
những vạt cải vàng, cải trắng nhìn rất thích mắt. 

KHÔNG GIAN LƯU GIỮ VĂN HÓA THÁI ĐỘC ĐÁO 

Không chỉ được đắm mình trong không gian thiên nhiên thơ mộng, đến bản Áng, 
du khách còn được khám phá, trải nghiệm văn hóa Thái cùng với chủ nhân của mảnh đất 
này, để cảm nhận sự hồn hậu, chất phác, mến khách của đồng bào nơi đây. Ở bản, hầu hết 
bà con đều làm nhà sàn, những ngôi nhà cao, rộng, thoáng mát luôn mở rộng cửa đón 
khách. 

Điều háo hức nhất với nhiều du khách là được tham gia các lễ hội, sinh hoạt cộng 
đồng cùng với người dân địa phương. Đã từng dược dự Lễ hội Hết Chá - một trong những 
lễ hội truyền thống của xã Đông Sang được tôn vinh là di sản văn hóa, chị Nguyễn Thị 
Thu Hằng (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, ngẫu nhiên đến bản Áng vào mùa hoa 
ban nhưng sau đó cả nhóm bạn bè chị đã ở lại cùng vui hội với đồng bào. “Dù đã từng tra 
cứu về Lễ hội Hết Chá - hình thức sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc, giống 
như ngày lễ tạ ơn đất trời, tạ ơn sinh thành, giáo dưỡng, cầu chúc cho vạn vật hòa hợp, 
sinh sôi nảy nở, cuộc sống an lành nhưng chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi lạc vào 
không gian lễ hội truyền thống, vừa nghiêm trang vừa háo hức đón xuân của người dân 
bản Áng. Chúng tôi được thưởng thức những làn điệu dân ca cổ, cùng chung vui với 
người dân địa phương qua những điệu xòe Thái đặc trưng, cùng quây quần thưởng thức 
rượu cần... Đó là một ngày tuyệt vời”, chị Thu Hằng nhớ lại. 

Những nét phong tục tập quán cổ truyền độc đáo được bà con lưu giữ giờ đã là một 
phần không thể thiếu để giới thiệu cho du khách trong những trải nghiệm du lịch cộng 
đồng. Trong bản, các bà các mẹ đã trao truyền lại cho con cháu những nghề truyền thống 
như đan lát, dệt thổ cẩm, tự làm nên những sản phẩm thổ cẩm như chiếc khăn piêu, áo 
cóm, túi xách... rực rỡ sắc màu, làm của hồi môn, trang trí nhà cửa và giờ là những mặt 
hàng được du khách yêu thích. Thương hiệu thổ cẩm Đông Sang được duy trì khiến nghề 
dệt được đầu tư phát triển hình thành làng nghề truyền thống gắn với du lịch, giúp bà con 
cải thiện sinh kế. 

Một trong những điều quyến rũ là văn hóa đặc trưng của người Thái đều có thể tìm 
được ở bản Áng. Từ chuyện ăn mâm cơm truyền thống của người Thái, ngủ nhà sàn, nằm 
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đệm bông gạo, lên đồi hái chè, xuống suối bắt cá... Mọi tín đồ ăn uống đều mê mẩn với 
những món ăn Tây Bắc đặc trưng từ cơm lam, thịt trâu gác bếp, cá suối nướng, bê chao, 
xôi ngũ sắc, rau rừng... tới hương nồng của rượu ngô men lá. Tới mùa, du khách còn được 
thưởng thức những món ăn từ hoa ban, gạo nếp mới, măng rừng... Giống như nhiều bản 
làng du lịch cộng đồng ở Tây Bắc, bản Áng cũng có những đội văn nghệ “cây nhà lá 
vườn” do các cô bác trong xóm tự biểu diễn phục vụ du khách. Cách biểu diễn cũng mộc 
mạc, thuần hậu như những gì mà họ làm du lịch cộng đồng nhưng lại là men say hấp dẫn 
du khách. 

 

21. Lê Minh. SAN SẺ VỚI NHỮNG MẢNH ĐỜI KHÓ KHĂN / Lê Minh // Nông 
thôn ngày nay.- Số đặc biệt.- Tr.41. 
 

MÁI ẤM CHO NGƯỜI CÙNG KHỔ 

Mùa thu năm 2015, đoàn từ thiện báo Nông thôn ngày nay về bản Nậm Lạ, thị trấn 
Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để tổ chức đêm Trung thu cho trẻ em. Hàng trăm 
em nhỏ được tặng cặp sách, quần áo mới, bánh kẹo, đèn ông sao... Trong lúc các cháu 
múa hát, chơi các trò chơi vui vẻ thì có hai cháu trai khoảng 9 - 10 tuổi cứ ngồi im, ôm 
chặt túi quà. Tôi đến cầm tay hai cháu kéo vào đám đông các em đang vui đùa, và bảo: 
“Các cháu vào chơi với các bạn cho vui”. Nhưng hai cháu vẫn đứng ì ra. Thấy vậy, chị Lò 
Thị Cương - Trưởng bản Nậm Lạ cho hay: “Hai cháu này vậy đấy, không có bố, mẹ bị 
thiểu năng, nhà cửa chẳng có, khổ lắm”. 

Sáng hôm sau, chị Cương dẫn tôi men theo sườn đồi đất đá lởm chởm, đến một túp 
lều rách nát, nền bên trong lõm bõm nước, bùn đất nhão nhoét. Trong lều, bên mấy chiếc 
xoong đen trơ đáy trên bếp lạnh ngắt, hai mẹ con mặt tái nhợt đang ngồi trên chiếc chõng 
tre ọp ẹp. Chị Cương giới thiệu: “Đây là mẹ con chị Lò Thị Tiện, hơn 30 tuổi, chậm chạp, 
ngây ngô thế mà bị xâm hại tình dục và có con. Thằng bé hơn 10 tuổi, một tai bị bít kín, 
gầy đét và chẳng có gì ăn ngoài mấy thứ mà mẹ nó kiếm được. Bố mẹ, anh em chị Tiện 
đều nghèo nên chỉ dựng cho mẹ con chị chiếc lều này cả chục năm nay, nó đã hư hỏng 
trầm trọng như chị thấy đấy. Cuộc sống của mẹ con chị Tiện vô cùng khổ cực, miếng ăn 
thì bà con dân bản thỉnh thoảng cho hạt gạo, nắm rau, chứ ngôi nhà cho họ thì chỉ có nằm 
mơ”. 

Sau khi thăm gia đình chị Tiện, chị Cương dẫn tôi đến thăm gia đình chị Lò Thị 
Lền. Hoàn cảnh chị Lền tương tự chị Tiện, cũng làm mẹ đơn thân, nuôi con trai 10 tuổi. 
Chiếc lều của mẹ con chị Lền gần nhà bố mẹ đẻ, xiêu vẹo, bên trong chẳng có gì, vài vật 
dụng đơn sơ cáu bẩn, cũ kỹ. Thấy chúng tôi đến, bố mẹ chị Lền có mặt và kể: “Mẹ con nó 
khổ lắm. Nhà tôi nghèo chẳng giúp gì được, cơm không đủ ăn, chẳng biết bao giờ sửa 
được nhà cho mẹ con nó”. 

Sau chuyến đi ấy, mùa đông đến, mỗi khi mưa to gió lớn, rét hại rét đậm tràn về là 
tôi lại nghĩ đến mẹ con chị Tiện, chị Lền nằm co ro trong túp lều tranh... và nghĩ phải làm 
gì đó để xây hai căn nhà cho mẹ con các chị. Ban Bạn đọc báo Nông thôn ngày nay trình 
bày tình hình và xin mỗi người một ít, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ... Đến cuối năm 
2016, hai ngôi nhà được khởi công xây dựng với kinh phí trên 100 triệu đồng. Suốt 2 
tháng thợ làm liên tục, tích cực và rồi hai ngôi nhà có bếp, nhà vệ sinh tự hoại cùng đầy 
đủ giường chiếu, chăn màn, nồi xoong, bát đĩa... đã hoàn thành trước Tết Nguyên đán để 
bàn giao cho hai gia đình chị Tiện, chị Lền. Quanh nhà có vườn trồng rau, cây ăn trái, có 
chuồng gà... 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 09 năm 2019 24 

Buổi khánh thành, trao tặng nhà tình nghĩa, cả bản kéo đến mừng nhà mới, chị 
Tiện ngân ngấn nước mắt: “Mẹ con em có nhà ở rồi, không còn đói rét nữa, cảm ơn báo 
Nông thôn ngày nay và các nhà hảo tâm”. Những người của báo Nông thôn ngày nay cũng 
vỡ òa niềm vui... 

Đó chỉ là hai ngôi nhà tình nghĩa trong hàng trăm ngôi nhà mà báo Nông thôn ngày 
nay cùng các nhà hảo tâm đã xây tặng bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại 
các tỉnh trong suốt thời gian qua… 
 

22. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 03/5/2019.- Số 106.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giáo dục, trường học nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng xây dựng đạo đức, lối sống, 
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; giữ gìn những giá trị văn hóa tốt 
đẹp. 
 

23. Thanh Thuận. ĐAM MÊ ĐIỆU KHẮP QUÊ HƯƠNG / Thanh Thuận // Biên 
phòng.- Ngày 03/5/2019.- Số 36.- Tr.9. 

 

Với niềm đam mê và tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc Thái, bao năm qua, 
Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Mai đã dành nhiều tâm huyết trong việc lưu giữ, bảo 
tồn vốn văn hóa của dân tộc Thái Sơn La để những giá trị tốt đẹp ấy được gìn giữ, 
truyền nối hiệu quả. 

Một ngày đầu tháng 4, chúng tôi tìm đến bản Bó, phường Chiềng An, thành phố 
Sơn La để gặp Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Mai. Trong căn nhà rộng rãi, nghệ nhân đang 
say sưa chơi đàn tính. Những câu chuyện kèm theo các bài khắp Thái cứ thế được kể, 
được hát đan xen, khiến ai nấy đều vui như vừa được khám phá nét văn hóa độc đáo của 
người Thái. 

Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Mai sinh năm 1948, ở xã Viêng Lán, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La. Từ nhỏ, Hoàng Thị Mai đã được nghe và đắm mình trong những làn 
điệu bài dân ca, hát ru, hát giao duyên, hát trong đám cưới hỏi... của người Thái. Các bài 
hát cứ tự nhiên thấm vào tâm hồn bà lúc nào không hay. Từ năm 12 tuổi, bà say mê học 
hát dân ca Thái. Tình yêu với nền văn hóa dân tộc Thái ngày càng lớn dần trong bà.  

Lớn lên, ngoài học văn hóa, Hoàng Thị Mai còn được nhiều người cao tuổi trong 
bản hướng dẫn những điệu múa dân gian, lời hát giao duyên và được dạy chữ Thái cổ. Khi 
vừa tròn 16 tuổi, Hoàng Thị Mai chính thức được tham gia đội văn nghệ nghiệp dư của 
huyện Yên Châu, đi biểu diễn phục vụ bộ đội trong huyện và đi biểu diễn dọc biên giới 
Sơn La phục vụ đồng bào. “Địa bàn những nơi đội văn nghệ của tôi đến biểu diễn thường 
là đồi núi, rừng thẳm, phải đối mặt với nhiều thử thách, trên cây là vắt xanh, bên dưới đất 
là vắt đất. Có những chuyến đi biểu diễn phải đi bộ từ tối hôm trước đến sáng hôm sau 
mới tới nơi” - Bà Mai tâm sự. 

Tháng 11/1965, Hoàng Thị Mai được tuyển thẳng vào làm diễn viên của Đoàn Văn 
công tỉnh Sơn La (nay là Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh Sơn La), do có năng khiếu văn nghệ 
và đạt được một số thành tích trong các cuộc hội diễn văn nghệ. Rồi bà vinh dự được có 
mặt trong đội hình của Đoàn Văn công tỉnh Sơn La đi lưu diễn phục vụ bộ đội tình 
nguyện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tháp tùng đoàn cấp cao của tỉnh Sơn La 
sang thăm hữu nghị các tỉnh Bắc Lào, đi biểu diễn tại Liên Xô và Anbani. Điều đó khiến 
cô gái Thái cảm thấy vô cùng hạnh phúc trên con đường gắn bó với nghệ thuật của mình. 
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Cũng tại Đoàn Văn công tỉnh Sơn La, Hoàng Thị Mai đã gặp được tình yêu của đời 

mình và cũng là người chồng của bà sau này. Ông chính là Đoàn phó Đoàn Văn công Sơn 

La. Sau khi lập gia đình, Hoàng Thị Mai vẫn hăng hái vượt núi, băng rừng cùng Đoàn 

Văn công đi biểu diễn phục vụ nhân dân khắp vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới các 

huyện trong tỉnh Sơn La và tham gia lưu diễn xuyên Việt. Với giọng hát trong trẻo, vút 

cao, cùng với sự đa năng trong biểu diễn là hát được cả tiếng Lào, tiếng Thái, tiếng phổ 

thông, Hoàng Thị Mai trở thành ca sỹ hát chính của Đoàn Văn công tỉnh Sơn La. Bà đã 

cùng các diễn viên của đoàn tham gia nhiều hội diễn, liên hoan nghệ thuật toàn quốc và 

đạt nhiều Huy chương Vàng và Huy chương Bạc. 

Đi đến đâu, lời ca, tiếng hát của bà cũng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người 

nghe. Ngay cả khi mang bầu đến tháng thứ tư, bà vẫn đi biểu diễn bên Lào. Đến khi có 

con, do không có người trông con, bà đã địu con trên lưng cùng đi biểu diễn khắp nơi. Từ 

người con đầu tiên đến người con thứ tư đều như thế. Kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời làm 

nghệ thuật của bà là được đi theo quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia, biểu diễn 

cho bộ đội xem.  

Trong các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Thái, bà Mai tâm đắc nhất 

là hát khắp Thái (lời hát có vần điệu như thơ nhưng có âm vực cao và tiết tấu rất nhanh). 

“Điệu khắp hình thành và phát triển từ thực tế cuộc sống, được lưu giữ qua truyền miệng, 

phản ánh những tâm tư tình cảm, khát vọng vươn tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Người Thái có thể khắp đối đáp khi lao động sản xuất trên nương, dưới ruộng, khi chia sẻ 

nỗi buồn cùng khổ đau, hạnh phúc... với nhau” - Bà Mai tâm sự.    

Về nghỉ hưu, bà Mai vẫn thường xuyên được mời đi biểu diễn tại các sự kiện văn 

hóa của tỉnh Sơn La. Bên cạnh đó, bà Mai đã gây dựng được 8 đội văn nghệ tại bản Bó. 

Bà còn sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình, tiết mục văn nghệ cho các cơ quan, trường 

học đóng trên địa bàn thành phố Sơn La. Các hoạt động chung của bản và ngày lễ, tết dân 

tộc, những bài khắp, điệu múa truyền thống Thái mà bà thể hiện, dàn dựng, được người 

dân trong bản, đặc biệt là lớp trẻ tìm hiểu, tiếp thu.  

Với tình yêu, sự say mê và tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa 

truyền thống của dân tộc mình, bà Mai đã cùng chồng mở lớp truyền dạy chữ Thái cổ, các 

làn điệu dân ca Thái cổ cho những người yêu thích nghệ thuật dân tộc Thái, tại Nhà Văn 

hóa thành phố Sơn La. Bà chia sẻ: “Thời gian qua, tôi đã truyền dạy cho trên 50 người và 

sẽ tiếp tục đem những kiến thức văn hóa dân tộc trao truyền cho thế hệ sau, đặc biệt là 

giới trẻ, bằng những cách gần gũi nhất. Đến khi nào tay run, chân không vững, không còn 

giọng hát, tôi mới thôi, để nét đẹp dân tộc Thái còn được gìn giữ mãi mãi”. 

Nghệ nhân Hoàng Thị Mai mong muốn ngành văn hóa quan tâm và có sự hỗ trợ 

trong việc mở các lớp dạy hát, dạy múa truyền thống, để bản sắc dân tộc Thái được lưu 

giữ và tiếp tục phát huy trong đời sống ngày nay.  

Những bài khắp Thái luôn được bà Mai biểu diễn trong niềm say mê. Những lúc 

hát các làn điệu dân ca Thái, trong đôi mắt bà như có hai đốm lửa đam mê: “Hát vào núi 

đá hóa thành vôi trắng/ Hát vào suối cạn, dâng thành sông Đà/ Hát cùng chài gấp nên 

tấm lụa/ Hát cùng rau non, lớn vụt thành sen/ Hát cùng chồng người bỏ vợ quên tình/ Hát 

cùng đầu bạc, xanh lại thời tuổi trẻ” (dân ca Thái). 
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24. Hoàng Phúc. TỈNH SƠN LA: NỖ LỰC XÂY DỰNG CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ 
TỰ GIÚP NHAU / Hoàng Phúc // Người cao tuổi.- Ngày 03/5/2019.- Số 72.- Tr.5. 
 

Chiều Mộc Châu một ngày đầu hè, chúng tôi men theo con đường nhỏ mềm 
mại như dải lụa dẫn vào điểm sinh hoạt của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau 
Tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La... 

Giữa không gian thoáng rộng, từng làn gió thổi qua mát rượi, chúng tôi cùng 
thưởng thức màn biểu diễn dưỡng sinh đều tăm tắp. Các thành viên câu lạc bộ đồng phục 
trắng thắt dây lưng hồng, động tác mềm mại, uyển chuyển theo tiếng nhạc rộn ràng phát ra 
từ chiếc ra đi ô nhỏ. Những bài múa gậy, song quạt, múa khăn piêu kết thúc trong tiếc 
nuối. Ai cũng trầm trồ: “Các cụ múa đẹp quá, đều quá, hoành tráng quá!”. 

Ông Lường Văn Đính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Được thành lập từ năm 
2017 theo quyết định của UBND thị trấn, câu lạc bộ hoạt động ngày càng sôi nổi, hiệu 
quả, trở thành điểm sáng, làm sôi động cả một vùng dân cư. Thành viên của câu lạc bộ có 
54 người, ban chủ nhiệm 5 ủy viên được phân công phụ trách từng mảng hoạt động. Mỗi 
bài dưỡng sinh, văn nghệ đều có trang phục riêng, do các thành viên tự nguyện đóng góp 
mua sắm. 

Ngay từ khi ra mắt, ban chủ nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, trình chính quyền 
địa phương phê duyệt. Để đẩy mạnh phong trào, câu lạc bộ tổ chức cho hội viên luyện tập 
dưỡng sinh, văn nghệ hằng ngày, hằng tuần, tạo sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe, tinh 
thần cho hội viên. Thường xuyên kết nối, tổ chức mời về hoặc đi giao lưu với các đơn vị 
bạn trong và ngoài huyện. Trong năm 2018, câu lạc bộ chọn đội tuyển tham dự Hội thi 
Thể dục dưỡng sinh - Văn nghệ người cao tuổi thị trấn, đoạt giải nhất và được tham gia 
hội thi cấp huyện. 

Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được giao lưu, tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm 
làm ăn, giáo dục con cháu và cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các mảng hoạt động kiện 
toàn theo từng tổ, phối hợp khá nhịp nhàng trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động 
của câu lạc bộ. Đầu năm 2018, câu lạc bộ được bà Đỗ Thị Nụ, Chủ tịch Hội Người cao 
tuổi thị trấn cho mượn 20 triệu đồng trong vòng 3 năm không lấy lãi. Với số tiền này, đã 
giải ngân cho 4 thành viên vay, bổ sung nguồn vốn đầu tư, phát triển kinh tế, tăng thu 
nhập cho gia đình. Ngoài phần kinh phí ít ỏi ban đầu, còn có nguồn thu từ việc hái chè 
thuê hằng năm, cũng có 15 - 20 triệu đồng, nhập vào làm tăng vốn quỹ. Các đoàn thể 
trong tiểu khu cũng gom góp chút đỉnh, gọi là hỗ trợ để câu lạc bộ có đồng ra đồng vào 
hoạt động. Bởi, đặc thù của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở tỉnh Sơn La và huyện 
Mộc Châu là vốn quỹ ban đầu hoàn toàn từ nguồn tự vận động xã hội hóa, không có sự hỗ 
trợ nào từ dự án hay từ phía chính quyền. Nên mỗi câu lạc bộ ra đời, hội người cao tuổi 
cấp trên và cơ sở nỗ lực vận động, phấn đấu để có phần kinh phí ít nhất 30 triệu đồng. 

Các hoạt động chăm lo cho hội viên thực hiện chu đáo, tình nghĩa, tạo sự gắn kết 
cộng đồng và gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội. Thành viên ốm đau được động viên; 
hội viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ khi tết đến xuân về hoặc 
các dịp lễ tết. Chăm sóc, chia sẻ với những hoàn cảnh yếu thế không nơi nương tựa như 
làm việc gia đình, quét dọn, nấu cơm, trò chuyện, làm vơi bớt cô đơn trong cuộc sống của 
người cao tuổi. Tiễn đưa chu đáo, nghĩa tình những thành viên xấu số qua đời. Vào  
những khi mùa vụ gặt hái, thu hoạch trái cây… các thành viên câu lạc bộ còn tích cực hỗ 
trợ, đổi công cho nhau hoặc tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi 
trường sống xanh sạch đẹp trong cộng đồng dân cư. 
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Theo ông Lê Hữu Đê, Phó trưởng ban Thường trực Ban đại diện Hội Người cao 
tuổi tỉnh Sơn La, đây chỉ là 1 trong những câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên của 
tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2017, thành lập 10 câu lạc bộ ở thành phố Sơn La và các huyện 
Mộc Châu, Mai Sơn với 500 thành viên. Đến năm 2020, có ít nhất 20 câu lạc bộ ở 12 
huyện, thành phố với 1.000 thành viên trở lên, trong đó có 700 người cao tuổi; một nửa 
thành viên được vay vốn nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống và tất cả câu lạc bộ được 
tập huấn, giám sát theo quy chế. 

 

25. Thanh Hà. KHẮP NƠI CHĂM SÓC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO 
TUỔI  / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 03/5/2019.- Số 72.- Tr.2. 
 

Huyện Quỳnh Nhai có trên 4.800 hội viên người cao tuổi, trong đó 783 người cao 
tuổi được trợ cấp, 51 người cao tuổi được bảo trợ xã hội, trên 4.100 người cao tuổi được 
cấp thẻ bảo hiểm y tế, 10 hộ người cao tuổi được hỗ trợ xóa nhà tạm. Hội nỗ lực xây dựng 
các loại quỹ chăm sóc người cao tuổi và có 33 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể 
thao, thu hút đông đảo hội viên tham gia. 

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, người cao tuổi gương mẫu hiến trên 
4.100m2 đất, 6.232 ngày công và 224 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; trồng gần 7.000 
cây các loại. Hơn 2.600 người cao tuổi còn sức khỏe tham gia lao động sản xuất, tăng thu 
nhập cho bản thân, hỗ trợ con cháu và gia đình. Có 22 hợp tác xã, 28 gia đình người cao 
tuổi được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình kinh tế mới, góp phần 
từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung, có ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và công nghệ cao… 
 

26. Vũ Quang. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ HÁT LÓT, SƠN LA  / Vũ Quang // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 04/5/2019.- Số 124.- Tr.1, 3. 
 

Ngày 03/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, 
Quốc hội Khóa XIV tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La. 

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh 4 tháng đầu năm 2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thông báo với cử 
tri về dự kiến tại chương trình Kỳ họp thứ Bảy tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án 
luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật và xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, 
ngân sách Nhà nước, giám sát tối cao... Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La 
cũng đã báo cáo với cử tri kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với những 
kiến nghị, phản ánh của cử tri tỉnh Sơn La. 

Cử tri xã Hát Lót đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư đường bê tông nội 
đồng dài 11km để xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; kiến nghị chính quyền địa 
phương sớm thu hút kêu gọi đầu tư mở nhà máy chế biến hoa quả trên địa bàn xã để tiêu 
thụ sản phẩm cho người dân; đầu tư xây dựng cầu treo cho bản Lọng Khoang, bản Nà Ban 
và nâng cấp đường điện cho một số tuyến bản, tiểu khu như Tiểu khu 10, bản Nà Si, bản 
Nà Hạ, bản Nậm Lạ, bản 428. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận các kiến nghị, phản 
ánh của cử tri xã Hát Lót và trực tiếp giải đáp một số nội dung; đồng thời, giao Đoàn đại 
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biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phân loại kiến nghị của cử tri để gửi đến cơ quan có thẩm 
quyền xem xét, giải quyết. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, trước mắt, lãnh 
đạo tỉnh Sơn La cần tập trung làm sớm đường điện riêng cho 12 hộ nằm trong vùng di 
dân, tái định cư; ưu tiên làm đường giao thông liên xã, bảo đảm bà con di dân tái định cư 
có cuộc sống ổn định, về nơi ở mới khá hơn nơi ở cũ. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao những kết quả mà xã Hát 
Lót đạt được trong thời gian qua. Địa phương đã phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, thực 
hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững… 
Chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo nhân dân phát triển diện tích cây ăn quả, tuyên 
truyền vận động nhân dân thành lập các hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nhân 
dân, đẩy mạnh việc cấp chứng chỉ VietGAP mã số vùng trồng áp dụng khoa học kỹ thuật 
trong việc bao trái xoài… Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong 
muốn, chính quyền địa phương tiếp tục cố gắng, phấn đấu phát huy lợi thế sản xuất nông - 
lâm nghiệp, hướng tới một vùng sản xuất hàng hóa tập trung của tỉnh Sơn La và khu vực 
Tây Bắc. 

Liên quan đến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Bảy của Quốc hội tới đây, Phó 
chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của 
Quốc hội sẽ đôn đốc các bộ, ngành gửi tài liệu bảo đảm đúng tiến độ, quy định; cải tiến 
gửi tài liệu qua mạng điện tử tiến tới Quốc hội điện tử, cung cấp thông tin đầy đủ, công 
khai, minh bạch cho báo chí… 

Nhân dịp này, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng quà 
cho các gia đình chính sách; thăm mô hình trồng cây nông nghiệp trên địa bàn xã Hát Lót. 
 

Cũng xem: 
27. PV. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG TIẾP 
XÚC CỬ TRI TẠI TỈNH SƠN LA  / PV // Công an nhân dân.- Ngày 04/5/2019.- Số 
5029.- Tr.1. 
 

28. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG KIỂM TRA, THỊ SÁT CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TẠI THÀNH 
PHỐ SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 05/5/2019.- Số 125.- 
Tr.1,2. 
 

Ngày 4/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đã đi thị sát tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa Sơn La. 

Báo cáo với Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại diện lãnh đạo thành phố Sơn 
La cho biết, công trình Bệnh viện Đa khoa Sơn La chính thức khởi công xây dựng cuối 
năm 2017 tại bản Sẳng, phường Chiềng Sinh. Đây là một trong những dự án trọng điểm, 
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Ngay từ khi triển 
khai, dự án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, của tỉnh. Công trình 
dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào năm 2020. 

Công trình Bệnh viện Đa khoa Sơn La được xây dựng trên diện tích 9,06ha, có quy 
mô 550 giường, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính 
phủ và các nguồn vốn khác. Bệnh viện được đầu tư hoàn chỉnh có cơ sở vật chất trang 
thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện hạng I, với nhiều hạng mục, gồm 8 dãy nhà cao từ 
2 đến 7 tầng dành cho các khoa chức năng và các hạng mục phụ trợ khác. Cùng với đó, 
trong khuôn viên được thiết kế với cây xanh, thảm cỏ tạo không gian xanh thoáng mát, 
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cảnh quan đẹp phục vụ bệnh nhân trong thời gian điều trị. Hiện dự án được triển khai 
đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ khắc phục tình trạng 
quá tải và có khả năng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật điều trị bệnh nhân tuyến tỉnh và các 
tỉnh lân cận, cũng như các tỉnh của nước bạn Lào khi có yêu cầu. Là một trong những dự 
án trọng điểm triển khai trên địa bàn thành phố được tỉnh đánh giá đảm bảo tiến độ theo 
kế hoạch, phải kể đến cố gắng của chủ đầu tư trong việc phối hợp với thành phố tập trung 
tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. 

Cùng với việc kiểm tra, giám sát nhà thầu thi công, công tác chuẩn bị nguồn nhân 
lực được tỉnh, Sở Y tế chú trọng triển khai chuẩn bị các điều kiện khi các công trình được 
bàn giao. Từ năm 2011 đến nay, sở đã liên kết với các trường đại học y đào tạo cho 203 
sinh viên chuyên ngành y hệ chính quy theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ sử 
dụng; tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành của Trung ương, Bệnh viện 
Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Đại học Y... trong việc đào tạo cán bộ, hỗ trợ chuyên môn 
kỹ thuật; điều động các bác sỹ, kỹ thuật viên trong ngành đi đào tạo chuyên sâu sau đại 
học.  

Sở đã tổ chức thực hiện tốt Đề án 1816 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận các bác sỹ có 
trình độ cao từ tuyến Trung ương về làm việc có thời hạn tại Sơn La, cùng với chính sách 
khuyến khích bác sỹ, y sỹ đại học về công tác tại tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 sẽ cơ bản đáp 
ứng nguồn nhân lực cho bệnh viện đi vào hoạt động phục vụ nhân dân ngay khi cơ sở vật 
chất hoàn thiện. 

Kiểm tra, thị sát tiến độ thi công Bệnh viện Đa khoa Sơn La, Phó chủ tịch Thường 
trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, việc đầu tư mới đồng bộ về cơ sở vật chất, được 
trang bị các thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên sâu, Bệnh viện 
Đa khoa Sơn La 550 giường được thực hiện rất tốt, bảo đảm tiến độ đề ra. Khi bệnh viện 
đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian chẩn đoán và nâng cao hiệu quả điều trị, đảm bảo 
chất lượng, độ chính xác cao trong khám, điều trị bệnh, nhất là đối với các thiết bị dùng 
trong cấp cứu hồi sức, góp phần giảm tải tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên 
và hỗ trợ tích cực các bệnh viện tuyến huyện, đáp ứng nhu cầu các dịch vụ chữa bệnh cho 
nhân dân. Đồng thời, khi bệnh viện đi vào hoạt động có khả năng hỗ trợ chuyên môn kỹ 
thuật điều trị bệnh nhân tuyến tỉnh và các tỉnh lân cận, cũng như các tỉnh của nước bạn 
Lào khi có yêu cầu. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, lãnh đạo thành phố Sơn La và Sở Y tế 
cần thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra bảo đảm tiến độ công trình; đặc biệt cần bảo đảm 
chất lượng công trình đạt đúng tiêu chuẩn. Cùng với đó, cần tiếp tục đào tạo cán bộ y, bác 
sỹ có trình độ chuyên môn, tay nghề cao; có giải pháp thu hút các bác sỹ giỏi về công tác 
khi bệnh viện đi vào hoạt động. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Sở Y tế 
cần tiếp tục nghiên cứu, tăng cường việc liên kết giữa các bệnh viện Sơn La với các bệnh 
viện Trung ương; nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng. 

+ Cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đã đi kiểm tra thực địa tuyến 
đường tránh thành phố Sơn La. 
 

29. Hoàng Quý. SƠN LA: LÀM TỐT CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỀ 
NHÀ Ở / Hoàng Quý // Dân tộc và phát triển.- Ngày 10/5/2019.- Số 1516.- Tr.7. 
 

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tỉnh Sơn La luôn 
quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, nhất là thực 
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hiện nghiêm Quyết định số 22/2013 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 
người có công với cách mạng về nhà ở. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng nghìn 
hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng được hỗ trợ xây, sửa nhà ở 
khang trang, kiên cố, ổn định cuộc sống, từ đó, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã 
hội trên địa bàn. 

Đến thăm gia đình ông Mùi Văn Dục ở bản Châu Phong, xã Suối Bàng (huyện Vân 
Hồ, Sơn La) một trong những hội viên Hội Cựu chiến binh được hỗ trợ xây nhà. Ông Dục 
từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang giúp nước 
bạn Lào tại chiến trường Xiêng Khoảng. 

Ông Mùi Văn Dục chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, đời sống rất khó khăn, cả 
đời tằn tiện cũng chỉ đủ ăn. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội Cựu chiến 
binh tỉnh và Công ty Thủy điện Sơn La giúp thêm 25 triệu đồng, tôi đã làm được ngôi nhà 
kiên cố rộng 60m2, trị giá 100 triệu đồng”. 

Cũng giống như nhiều hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở, gia đình ông 
Mùi Văn Khậu (ở bản Châu Phong) trước đây cũng gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Trước 
khi có ngôi nhà mới được xây từ nguồn vốn của Quyết định 22, bao năm nay, mỗi mùa 
mưa bão, vợ chồng ông Khậu cùng người con tật nguyền phải ở trong ngôi nhà tranh tre 
dột nát, không biết đổ sập lúc nào… 

Ông Lò Cầm Hoàng, Chủ tịch UBND xã Suối Bàng cho biết xã có 12 bản, 3.500 
nhân khẩu, là địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện đặc biệt khó khăn. 
Nhờ có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 17 hộ thuộc nhóm đối tượng người có công khó 
khăn về nhà ở đã được giúp đỡ; trong đó, 8 nhà làm mới, 9 nhà sửa chữa nâng cấp, với 
tổng số tiền được hỗ trợ là 500 triệu đồng. 

Để việc triển khai có hiệu quả, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 
số 22/2013/QĐ-TTg, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở giám sát các hộ gia đình 
được hưởng chế độ thực hiện đúng quy định; trong quá trình thực hiện, các bản đã phối 
hợp với các tổ chức đoàn thể, như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, 
Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng nhân 
công, khai thác vật liệu cát, sỏi, đá, gỗ tại chỗ với tổng cộng 225 ngày công. Từ năm 2014 
đến nay, xã đã hoàn thành việc hỗ trợ 17 nhà ở cho người có công, trong đó, xây mới 8 
nhà, sửa chữa 9 nhà, với tổng số tiền 500 triệu đồng. 

Theo ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cho biết toàn 
tỉnh Sơn La có 9.850 hộ người có công được hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, có 5.377 hộ đã 
được hỗ trợ làm xong nhà ở (trong năm 2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm được nhà ở cho hơn 
1.700 hộ, trong đó làm mới gần 600 hộ, sửa chữa hơn 1.000 hộ; có 3.635 hộ đã được làm 
xong từ trước ngày 30/12/2017). 

Có thể nói thời gian qua thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở, hàng 
nghìn hộ gia đình người có công với cách mạng đã được ở trong những ngôi nhà an toàn, 
sạch đẹp. Để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công về 
nhà ở, thời gian tới, các ngành, chính quyền địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hoạt động trên, tổ chức nhiều hơn nữa các 
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhằm huy động nguồn lực từ cộng đồng. 
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