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01. Minh Phong. GHI NHẬN SỰ CHUYỂN BIẾN VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐƯA CÔNG 
AN CHÍNH QUY VỀ XÃ / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 18/5/2019.- Số 
5043.- Tr.3. 
 

BÀI 1: DẤU ẤN CÔNG AN CHÍNH QUY Ở XÃ TRỌNG ĐIỂM TỈNH SƠN LA 

Tháng 5/2018, Trung úy Sồng A Bề - cán bộ Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 
nhận quyết định xuống làm Trưởng Công an xã Lóng Luông, một địa bàn trọng điểm đặc 
biệt phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tội phạm về ma túy. Anh cũng là cán bộ chiến sỹ 
chính quy đầu tiên của tỉnh được điều động đảm nhiệm chức danh công an xã. Từ định 
hướng những nhiệm vụ cụ thể, trưởng công an xã Sồng A Bề đã chủ động tham mưu với 
cấp ủy, chính quyền và Ban Công an xã Lóng Luông xây dựng các chủ trương, biện pháp 
công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó chú trọng làm tốt công tác dân vận để có được 
sự tin tưởng của đồng bào đối với lực lượng công an. Một trong những minh chứng cụ thể 
nhất đó chính là sự thành công của chuyên án đấu tranh, xử lý 2 đối tượng truy nã đặc biệt 
nguy hiểm tại xã Lóng Luông vào tháng 6/2018 vừa qua. Sự đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ 
của người dân và cấp ủy chính quyền cơ sở là một trong yếu tố quan trọng giúp chuyên án 
thành công. Từ đây, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn đã có chiều hướng giảm, 
nhiều đối tượng truy nã cũng lần lượt được vận động đầu thú và bị truy bắt. 

Thực hiện chủ trương tăng cường công an chính quy xuống đảm nhận các chức 
danh công an xã, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng các bước đi bài bản, thận 
trọng, khoa học trong việc tăng cường lực lượng công an đi phụ trách xã và bố trí công an 
chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu 
quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân 
lực phục vụ xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an 
tỉnh Sơn La đã ra quyết định thành lập 197 tổ công an phụ trách xã, đảm bảo mỗi xã có 1 
tổ công an phụ trách gồm 3 đồng chí; các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự 
có 4 đồng chí; địa bàn có tính chất đặc biệt phức tạp bố trí từ 5 - 6 đồng chí, có xã bố trí 
mỗi bản 1 đồng chí công an chính quy phụ trách; tiến hành điều động, tăng cường, phân 
công 1.056 đồng chí công an chính quy tăng cường phụ trách xã, thị trấn bám nắm, cơ sở; 
trong đó: 104 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, 952 đồng chí 
công an chính quy phụ trách xã. Công an tỉnh Sơn La được Bộ Công an đánh giá là một 
trong số ít địa phương trong toàn quốc đi đầu trong thực hiện bố trí cán bộ công an phụ 
trách xã và đảm nhận các chức danh công an xã. 

Kết quả bước đầu cho thấy, từ khi bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức 
danh công an xã, công tác nắm tình hình tại địa bàn cơ sở được tăng cường; hiệu quả công 
tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tại 
địa bàn xã được nâng cao rõ rệt; thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng, chống 
tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; công an xã từng bước được 
xây dựng, củng cố vững mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn 
cấp xã được nâng lên. Các vấn đề phức tạp cơ bản được giải quyết kịp thời từ cơ sở; tình 
hình an ninh, trật tự ở cơ sở đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực. 

Để đảm bảo cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an yên tâm 
công tác ở cơ sở, Công an tỉnh đã phối hợp với thường trực các huyện ủy, Thành ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo xây dựng mới và cải tạo nâng cấp trụ sở công an các xã. Đến nay, hầu hết các 
huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đều đã tiến hành khảo sát, bố trí quỹ đất và hỗ trợ kinh phí 
hàng trăm tỷ đồng để xây dựng trụ sở, giúp lực lượng công an chính quy ổn định chỗ làm 
việc, ăn ở để yên tâm tập trung cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Đại tá Phạm 
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Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết: Hiện nay, tại 11 
xã của huyện Quỳnh Nhai, chính quyền cơ sở đã tạo điều kiện cho lực lượng công an tăng 
cường cơ sở có đầy đủ chỗ ở, chỗ làm việc, chỗ ăn nghỉ đảm bảo cho các đồng chí yên 
tâm công tác và đã tạo điều kiện quy hoạch quỹ đất cho 11 cơ sở để phục vụ cho việc xây 
dựng cơ sở vật chất cho công an xã. Hiện nay, huyện Quỳnh Nhai đã khánh thành trụ sở 
Công an xã Pá Ma Pha Khinh với tổng số vốn gần 3 tỷ. Chuyển biến tích cực về tình hình 
an ninh trật tự là thước đo cụ thể nhất đối với hiệu quả việc bố trí công an chính quy về 
các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và đảm nhiệm các chức danh công an xã. Và 
người dân chính là người được thụ hưởng kết quả này rõ ràng nhất như: Giải quyết nhanh 
chóng các thủ tục hành chính của người dân hay giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan 
đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn, tin tưởng hơn 
đối với lực lượng công an. 

Tại trụ sở Công an xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, một trong những xã đầu tiên 
trong toàn tỉnh có trưởng công an là cán bộ công an chính quy, cũng là một trong những 
xã được bố trí số lượng công an chính quy phụ trách đông nhất do đặc điểm, tính chất 
phức tạp của địa bàn. Dù trời đã tối nhưng công việc trong ngày của cán bộ chiến sỹ vẫn 
chưa kết thúc. Ngoài trời, sương mù đã giăng khắp nẻo, một không khí tĩnh mịch bao 
trùm, chỉ có ánh đèn từ các phòng làm việc của cán bộ chiến sỹ công an hắt ra xóa bớt đi 
phần nào không khí âm u của núi rừng Tây Bắc. Chúng tôi thầm chúc cho những đồng đội 
của mình, những cán bộ công an chính quy tăng cường cơ sở luôn chân cứng đá mềm, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, mang lại cuộc sống bình 
yên và hạnh phúc của người dân. 
 

02. Lê Sơn. SẼ LÀM TUYẾN CAO TỐC HÒA BÌNH - MỘC CHÂU / Lê Sơn // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/5/2019.- Số 122.- Tr.12. 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng 
tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư. Mục 
tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các 
tỉnh Tây Bắc, các khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục 
tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần tăng 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

Tuyến đường này cũng sẽ kết nối các khu vực lân cận và dọc tuyến để tạo điều 
kiện phát triển kinh tế, xã hội cho các khu vực này, đặc biệt là sự phát triển Khu du lịch 
quốc gia hồ Hòa Bình và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu khi điều kiện về kết nối giao 
thông thuận lợi và các dự án khác được đầu tư trong khu vực này; kết nối với các khu vực 
chính của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La, thay đổi tình trạng Quốc lộ 6 là đường độc đạo. 

Tuyến đường có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 85km, trong đó trên địa phận 
tỉnh Hòa Bình khoảng 49km (đi qua thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc) và trên địa phận 
tỉnh Sơn La khoảng 36km (đi qua huyên Vân Hồ, huyện Mộc Châu). Điểm đầu tại nút 
giao Quốc lộ 6 tại Km66+700 thuộc địa phận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh 
Hòa Bình (tiếp nối với dự án cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình); điểm cuối tại nút giao với 
Quốc lộ 43 thuộc địa phận bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ đầu tư quy mô nền đường 17m, mặt đường rộng 
14m với 4 làn xe, lề gia cố rộng 0,5m, dải phân cách và an toàn rộng 1,5m, làn dừng xe 
khẩn cấp không liên tục… Giai đoạn 2 hoàn thiện bề rộng nền đường 22m, mặt đường 
rộng 14m với 4 làn xe… 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2019 3

Loại đường ôtô theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ thiết kế 80km/giờ, riêng đối 
với các đoạn qua địa hình khó khăn cho phép thiết kế với vận tốc 60km/giờ. 

Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn 1) khoảng 22.294 tỷ đồng. 
 

Cũng xem: 
03. Ngân Tuyền. DỰ ÁN CAO TỐC HÒA BÌNH - MỘC CHÂU HƠN 22.000 TỶ 
ĐỒNG CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÔNG QUA / Ngân Tuyền // An ninh thủ đô.- Ngày 
22/5/2019.- Số 5598.- Tr.7. 
 

04. Đặng Nhật. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CAO TỐC HÒA BÌNH - 
MỘC CHÂU / Đặng Nhật // Công an nhân dân.- Ngày 22/5/2019.- Số 5047.- Tr.2. 
 

05. Trọng Nghĩa. HƠN 22.000 TỶ ĐỒNG XÂY TUYẾN CAO TỐC HÒA BÌNH - 
MỘC CHÂU / Trọng Nghĩa // Khoa học và đời sống.- Ngày 24/5/2019.- Số 62.- Tr.8. 
 

06. Văn Chiến. GIẢI PHÁP NÀO “TĂNG VỊ NGỌT” CHO MÍA ĐƯỜNG SƠN LA 
/ Văn Chiến // Trang trại Việt.- Tháng 5/2019.- Số 95.- Tr.54-55. 
 

Năm nào cũng vậy, cứ vào vụ sản xuất đường ở Công ty Cổ phần Mía đường 
Sơn La (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La) là vấn đề ô nhiễm nguồn nước lại được 
khuấy lên cao độ. Người kêu ca về mùi hôi, kẻ than thở về nguồn nước trên suối Nậm 
Pàn chảy qua khu vực sản xuất của công ty xuống các khu dân cư không còn con cá 
nào sống được… và tất nhiên là ai cũng nghĩ lỗi do Công ty Cổ phần Mía đường Sơn 
La gây ra. Nhưng khi đến với thực trạng nguồn nước nơi đây, mới thấy nguyên nhân 
không phải đến từ một phía… 

Trao đổi với ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường 
Sơn La, ông Hiếu thành thật: Chúng tôi cũng không dám khẳng định là hoạt động sản xuất 
của công ty không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng việc ảnh hưởng từ 
phía công ty đến môi trường ở mức độ nào thì phải nhờ các cơ quan chức năng với những 
thiết bị kiểm tra, đo đếm hiện đại kết luận giúp. Mới đây nhất là ngày 5/4, đoàn kiểm tra 
của Sở Tài nguyên - Môi trường Sơn La đã phối hợp với các ngành chức năng, địa 
phương kiểm tra việc xử lý nước thải tại công ty vào những ngày sản xuất cao độ nhưng 
chưa hề kết luận suối Nậm Pàn ô nhiễm do nguồn thải của công ty gây ra. Còn phía công 
ty chúng tôi thì luôn ý thức được trách nhiệm của mình với môi trường nên hàng năm 
chúng tôi vẫn đầu tư hàng tỷ đồng cho việc xử lý chất thải; cố gắng để tạo ra môi trường 
sản xuất thân thiện nhất, an toàn nhất… 

Có mặt tại khu xử lý nước thải của Công ty Mía đường Sơn La, nhận thấy 4 hồ 
chứa nước thải với số lượng hàng trăm ngàn m3 đang được công ty áp dụng những giải 
pháp tận thu và lắng lọc, xử lý men vi sinh khá triệt để. Phía đoàn kiểm tra của Sở Tài 
nguyên - Môi trường Sơn La cũng đã trực tiếp giám sát mực nước tại các hồ chứa nhiều 
giờ đồng hồ để đánh giá khả năng “rò rỉ, lọt nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi 
trường” nhưng không hề phát hiện sự nghi vấn nào. 

Vậy nguyên nhân nào dẫn tới những ô nhiễm môi trường, nguồn nước như phản 
ảnh của người dân trên địa bàn trong thời gian qua? Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được 
biết: Con suối Nậm Pàn chảy trên địa phận huyện Mai Sơn, nối dài từ xã Cò Nòi sang xã 
Hát Lót, thị trấn Hát Lót rồi xuyên qua xã Mường Bằng và kéo qua huyện Mường La 
trước khi đổ ra sông Đà. Hành trình đi qua địa phận huyện Mai Sơn (địa bàn đang có 
nhiều nghi vấn ô nhiễm nguồn nước do Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La hoạt động), 
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kéo dài hàng chục km, 2 bên bờ suối san sát nhà dân và khu vực sản xuất, chế biến nông 
sản, thực phẩm, nhà nghỉ… “Chỉ riêng hoạt động xả thải từ hàng ngàn hộ dân và các cơ sở 
chế biến khác ở 2 bên bờ suối Nậm Pàn đã đủ để làm con suối này thành con suối chết 
chứ chưa nói tới lượng thuốc bảo vệ thực vật từ các sườn đồi 2 bên suối trút xuống mỗi 
mùa mưa. Mùa này nước cạn, mỗi hộ dân 1 ngày chỉ bỏ xuống đây 1 thìa xà phòng hoặc 
nước tẩy rửa nhà vệ sinh thì cũng khó có sinh vật nào trên con suối này sống nổi. Mùa 
nồm thế này, nước cạn thì lại càng dễ có mùi. Bởi thế, muốn bảo vệ môi trường và nguồn 
nước ở đây thì phải có sự chung tay của hàng chục ngàn con người đang sinh sống và sản 
xuất quanh 2 bên bờ suối. Có vậy thì doanh nghiệp mới yên tâm làm ăn và những vụ mía 
đường mới thêm vị ngọt” - Lời tâm sự của ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Mía đường Sơn La - đơn vị đang có vùng nguyên liệu mía tới hơn 9.400ha với sự 
tham gia của hơn 10.000 hộ dân trên đất Sơn La quả là đáng để chúng ta phải suy nghĩ. 

Được biết, các lực lượng chức năng vừa qua đã đình chỉ hoạt động sản xuất của 1 
số cơ sở chế biến không đảm bảo vệ sinh môi trường dọc 2 bên suối Nậm Pàn; đồng thời 
tăng cường chỉ đạo cơ sở tuyên truyền, giáo dục và xử phạt những hành vi vi phạm môi 
trường ở đây. Hy vọng thời gian tới, môi trường trên suối Nậm Pàn sẽ tốt hơn và “vị ngọt” 
ở Công ty Cổ phần Mía Đường Sơn La sẽ được cải thiện. 
 

07. N. D. XOÀI TƯỢNG DA XANH SƠN LA LÊN ĐƯỜNG SANG AUSTRALIA / 
N. D // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/5/2019.- Số 123.- Tr.10-11. 
 

Ngày 20/5, tại Hợp tác xã Ngọc Lan (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã 
tổ chức xuất khẩu lô xoài tượng da xanh sang thị trường Australia. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó 
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mai Sơn cho biết: Lô 1,5 tấn xoài tượng da xanh được xuất 
khẩu sang thị trường Australia thông qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt 
Nam. Đây là lô hàng xoài tượng da xanh đầu tiên ở huyện Mai Sơn được xuất khẩu sang 
Australia năm 2019. Sản phẩm xoài được thu hái tại Hợp tác xã Ngọc Lan. 

Theo ông Hải, Australia là một trong những thị trường xuất khẩu khó tính, xoài 
xuất khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định: Về mẫu mã là quả bóng, sạch, 
không sâu bệnh; trọng lượng từ 0,5 - 0,8kg; không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... 
Vừa qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam tổ chức ký kết hợp đồng với 

Hợp tác xã Ngọc Lan (thuôc xã Hát Lót, Mai Sơn) thu mua xoài, sơ chế, đóng gói tại chỗ, 
phục vụ xuất khẩu sang thị trường Australia. 

Huyện Mai Sơn hiện có hơn 2.000ha xoài, chủ yếu là giống xoài tượng da xanh 
Đài Loan. Trong đó, có 800ha đã cho trái, năng suất bình quân từ 7 - 10 tấn/ha, sản lượng 
gần 7.000 tấn. Huyện phấn đấu trong năm 2019 xuất khẩu 1.000 tấn xoài sang các thị 
trường: Australia, Trung Quốc... 

Sản phẩm xoài trên địa bàn huyện Mai Sơn đang duy trì xuất khẩu sang các thị 
trường Trung Quốc, Australia. Thời gian tới, huyện và tỉnh tiếp tục triển khai xuất khẩu 

xoài sang thị trường Mỹ và một số thị trường khác. 
Để đạt mục tiêu trên, huyện Mai Sơn đã tuyên truyền, hướng dẫn các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, sơ chế và đóng gói nông sản. 
Tích cực tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu nông sản, thu hút các doanh 
nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản cho nông dân... 
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08. Thành Đạo. HÁI MẬN Ở NÀ KA / Thành Đạo // Thời nay.- Ngày 23/5/2019.- Số 
976.- Tr.10. 
 

Từ Mộc Châu, chỉ mất 12km theo tỉnh lộ 104 để vào đến thung lũng mận Nà Ka. 
Đã vào mùa quả chín, mận hậu không phụ công người: Đẹp, giòn, ngon ngọt mà vẫn tươi 
roi rói. 

Vào Nà Ka phải đi dọc theo những đồng cỏ và trang trại bò sữa, càng đi sâu vào 
trong thấy những vườn mận hai bên đường xuất hiện càng nhiều. Lấp ló dưới tán mận 
xanh rì là những ngôi nhà của người H’mong làm bằng gỗ, trên lợp mái pơ mu xinh xắn 
và ấm cúng. Từ tỉnh lộ 104 rẽ trái vào, thung lũng mận Nà Ka mở rộng trước mắt với bao 
la mầu xanh của vùng mận trải dài 100ha. Xuống đến chân thung lũng, có bãi đỗ xe, có 
vài hàng quán và những người dân, người chủ vườn mận mỗi người mỗi việc. Chủ vườn 
mận đón khách vào thăm vườn, thu vé, cho khách hái quả tha thiết mời chào, những người 
bán nước giải khát cũng đon đả mời vào uống nước. Phía sâu trong các vườn, người hái 
mận hối hả hái quả, đóng thùng. 

Được Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tư vấn, chúng tôi tìm đến vườn 
nhà chú Bình ở cách bãi đỗ xe vài trăm mét. Khu vườn này có một điểm hết sức đặc biệt, 
bởi đây chính là nơi năm nào cũng chọn để tổ chức ngày hội hái quả. Vườn rộng, đồi cây 
lúp xúp, phù hợp cho đón tiếp đông đảo du khách và bố trí các hoạt động thi hái quả, thi 
ăn quả… Ngay đầu vườn là bãi đất trống để làm sân khấu, phía sau đó là hàng chục cây 
mận được khoanh vùng chuẩn bị cho ngày 25/5 sẽ cho các đội thi hái, cây nào cũng sai 
trĩu, quả chín tím lịm, lớp phấn bạc bạc phủ ngoài rất hấp dẫn. 

Ngồi nghỉ dưới tán mận ở hiên của lán trông coi cho đỡ mệt, chúng tôi tỏa vào 
vườn hái quả. Những làn, giỏ, thang tre, que hái, thôi thì đủ cả, muốn chọn vật dụng nào 
thì chọn. Ngồi trên chiếc thang như ghế để hái quả, thế mà cũng vẫn cảm giác chênh vênh. 
Chọn quả to nhất, ngon nhất hái xuống, tay khẽ lau lớp phấn rồi đưa lên miệng cắn, cảm 
giác ngọt, mềm quả là ngon, ăn quả mận tươi rói hái trên cây, nó khác hẳn ăn quả mận 
mua về nhà, rửa sạch sẽ bày tinh tươm trên đĩa. Hoa trái trên cành tuyệt hơn nhiều! 

Làm ra quả mận là bao mồ hôi, công sức, được giá 25 - 30 nghìn đồng như năm 
nay thì mừng lắm, nhưng bị mất mùa như năm ngoái, hay lại mất giá nữa thì buồn thật sự. 
Mấy năm nay, nhờ có huyện tổ chức ngày hội hái quả mà khách đến nhiều hơn, mận 
ngon, có thương hiệu, bán được giá hơn cũng phấn khởi. Tuy nhiên, nhiều khách vào 
vườn ý thức kém, 20 nghìn đồng/vé vào vườn, mọi người ăn mận thoải mái, chúng tôi 
không tiếc, tuy nhiên, có người ăn một miếng rồi lại vứt quả đi, có người bẻ cả cành, hoặc 
leo cây không cẩn thận làm gẫy cả cành còn đang nhiều quả xanh, xót ruột lắm! 

Rời Nà Ka đem theo những trái mận tươi ngon, lòng không khỏi mừng vì món quà 
vô giá, vì người nông dân giờ đã có thể sống khỏe bằng nghề, nhưng cũng chạnh lòng 
mong mọi du khách đến Mộc Châu hái mận sẽ quan tâm hơn nữa đến việc gìn giữ, bảo vệ 
cây trái trong vườn cho những người nông dân ở Nà Ka. 
 

09. Chương Phượng. TUẦN LỄ MẬN SƠN LA TẠI HÀ NỘI SƠN LA DỰ KIẾN 
XUẤT KHẨU 18 NGHÌN TẤN TRÁI CÂY TRONG NĂM 2019 / Chương Phượng // 
Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 24-25/5/2019.- Số 124+125.- Tr.9. 
 

Ngày 22/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Sơn La đã 
khai mạc “Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La” tại Trung tâm Xúc tiến 
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thương mại nông nghiệp, số 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Sự kiện quảng bá trái 
cây Sơn La tại Hà Nội này sẽ diễn ra đến hết ngày 26/5/2019. 

Tuần lễ mận và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm nay thu hút sự tham gia của 20 
doanh nghiệp, hợp tác xã, với khoảng 35 gian hàng chia thành các nhóm: Mận, xoài, ổi, 
bưởi da xanh, chuối, nhóm rau củ quả và nhóm thực phẩm đã qua chế biến. 

Ông Vũ Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, 
hiện diện tích cây ăn quả của tỉnh Sơn La đạt 58.824ha, tăng 149,2% so với năm 2015. 
Trong đó: Nhãn 14.659ha, xoài 11.580ha, sơn trà 11.365ha, chanh leo 1.390ha, bơ 
1.022ha, cây ăn quả có múi 3.488ha... 

Hiện 37% dân số toàn tỉnh Sơn La đã lấy nghề trồng cây ăn quả làm nghề chính, 
không chỉ xóa đói giảm nghèo mà đã vươn lên làm giàu, với khoảng 84.030 hộ, 445.380 
nhân khẩu tham gia. Sản lượng các loại trái cây thu hoạch toàn tỉnh năm 2018 là 218.026 
tấn, tăng 115,3% so với 2015. 

Trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đã có 41 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trái cây 
theo quy chuẩn VietGAP, với diện tích 549ha, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2015. Đến nay, 
Sơn La đã có 17 sản phẩm nông sản, thực phẩm có thương hiệu, trong đó quả xoài tròn 
Yên Châu được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý. Sản lượng trái cây xuất khẩu của 
tỉnh Sơn La liên tục tăng qua từng năm. Năm 2018, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 
đạt 115 triệu USD, trong đó nông sản đạt 112,6 triệu USD (chiếm 97,9%); đã xuất khẩu 
được 16 loại nông sản, thực phẩm; với 17.511 tấn quả các loại vào thị trường 12 nước 
(Úc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Trung Đông...), tăng 14,7 lần so với 2017, trong 
đó xuất khẩu chính ngạch tăng 15,9 lần so với 2017. 

Giới thiệu về sản phẩm mận, ông Thuận cho hay, tính đến cuối tháng 5/2019, diện 
tích mận cho thu hoạch tại Sơn La đạt 8.715ha; cho sản lượng mận dự kiến đạt 50.747 tấn. 
Chất lượng trái mận được đánh giá cao, có đặc trưng riêng về mẫu mã và hương vị. Sản 
phẩm mận hậu là loại quả sạch, đảm bảo tiêu chuẩn quả an toàn, vùng sản xuất nằm trong 
quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tỉnh Sơn La. Chất lượng trái mận Sơn La được đánh 
giá cao, có đặc trưng riêng về mẫu mã và hương vị. Trọng lượng quả trung bình đạt từ 55 
- 75g, khi chín có màu đỏ vàng hoặc đỏ sẫm, hàm lượng đường trung bình có 7g/quả, 
lượng vitamin C chiếm 10%. Trong hạt mận cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết 
như: protein, chất béo, photpho, sắt, kali, caroten... có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giúp 
sáng mắt. Ngoài sản phẩm quả tươi, mận hậu còn được chế biến thành nhiều sản phẩm 
như: Mứt mận, rượu mận, mận sấy dẻo, siro... đáp ứng nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao 
của người tiêu dùng. 

Ông Vũ Đức Thuận cho biết thêm, vừa qua, tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh 
Sơn La tại Hà Nội diễn ra từ 17 - 21/5 tại siêu thị Big C Thăng Long, bà con đã bán được 
30 tấn xoài, 20 tấn nhãn, 20 tấn chanh leo và cảc sản phẩm khác, thu về 3,5 - 4 tỷ đồng. 
Hy vọng tuần lễ mận diễn ra tại Hoàng Quốc Việt sẽ quảng bá, giới thiêu đến người tiêu 
dùng Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận mận và các sản phẩm nông sản an toàn của 
tỉnh Sơn La đảm bảo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, 
Organic. 

Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt 
Nam cho biết, từ năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương 
và UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức định kỳ các sự kiện 
tuần hàng nông sản với các sản phẩm: Xoài, nhãn, mận hậu và các mặt hàng nông sản, đặc 
sản thế mạnh của tỉnh. Từ các tuần hàng nông sản được tổ chức, nông sản của tỉnh Sơn La 
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đã được người tiêu dùng thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu 
nông sản biết tới và ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh đó, tuần lễ sẽ tạo cơ hội cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp sản suất theo hướng công 
nghệ cao, góp phần tác động đến sản xuất chế biến nông, lâm, thủy sản thực phẩm an 
toàn. 

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đánh giá cao 
những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc sản xuất các sản phẩm an toàn cũng như đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại và nhấn mạnh: Hà Nội với sức mua hơn 10 triệu dân và hệ 
thống thương mại và bán lẻ hiện đại, rất mong muốn được đón nhận các sản phẩm an toàn 
của tỉnh Sơn La để đưa vào phục vụ nhu cầu tiêu dùng của bà con nhân dân trên địa bàn 
Thủ đô. 
 

10. PV. TIN VẮN / PV // Giáo dục và thời đại.- Ngày 24/5/2019.- Số 124.- Tr.2. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
các buổi tập huấn, tọa đàm, xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống sư phạm trong nhà 
trường” để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm trong hoạt động 
giảng dạy, giáo dục và quản lý giáo dục; đồng thời nhận diện, xử lý các tình huống vi 
phạm các quy định về đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của nhà giáo trong hoạt động 
nghề nghiệp. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, phòng/tổ sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà 
giáo và nghiệp vụ sư phạm; về các tình huống ứng xử sư phạm trong, ngoài nhà trường; 
quán triệt thực hiện các văn bản quy định mới liên quan đến đạo đức nhà giáo trong sinh 
hoạt chuyên môn hàng tuần, sinh hoạt công đoàn nhà trường đầu năm học và hàng tháng... 
 

11. Mộc Hương. TỪ VỤ NAM Y SĨ BỊ TỐ SÀM SỠ BÉ GÁI 13 TUỔI: Y ĐỨC BỊ ĐỨT GÃY 
SẼ GÂY BẤT AN CHO NGƯỜI BỆNH / Mộc Hương // Đời sống và pháp luật.- 
Ngày 27/5/2019.- Số 84.- Tr.6. 
 

Một nam kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai (Sơn La) bị tố hiếp 
dâm cháu bé 13 tuổi sau khi chụp X-quang phổi. Cơ quan Công an huyện Quỳnh 
Nhai đang điều tra, làm rõ vụ việc này. 

BÉ GÁI KỂ LẠI SỰ VIỆC, GIA ĐÌNH ĐÒI ĐÁNH NAM Y SỸ 

Bác sỹ La Thị Yêu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai (Sơn La) xác nhận 
thông tin và cho biết, kỹ thuật viên bệnh viện nghi hiếp dâm cháu bé 13 tuổi đang bị tạm 
giữ. Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 21/5, tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện 
Đa khoa Quỳnh Nhai. Anh Mùa A Ch., kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh chụp X-quang 
của bệnh viện được cho là hiếp dâm cháu bé 13 tuổi, trú tại bản Khoang, xã Chiềng 
Khoang, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), sau khi Mùa A Ch. chẩn đoán hình ảnh chụp  
X-quang phổi cho em. Bệnh nhân này sau đó đã báo với người nhà. 

Theo chị Lò Thị Hoạch (mẹ của nạn nhân), sáng 21/5, chị đưa con gái lên Bệnh 
viện Đa khoa Quỳnh Nhai khám bệnh nhưng buổi sáng bác sỹ không kịp khám nên phải 
đợi đến buổi chiều. Do bố mẹ chồng chị cũng đang chữa bệnh tại đây nên chị gửi cháu ở 
lại bảo mẹ chồng đưa đi khám hộ. “Tôi có việc nên cần phải về nhà. Sau đó, người nhà 
báo về bảo cháu bị cán bộ ở đây xâm hại tình dục. Vợ chồng tôi đã đưa cháu đến bệnh 
viện để khám lại”, chị Hoạch chia sẻ. 

Sau khi nghe nạn nhân kể lại sự việc, người nhà của cháu bé đã xông vào phòng 
khám và đòi đánh kỹ thuật viên Ch., gây mất trật tự tại khu vực chụp X-quang. Ban Giám 
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đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai sau khi nhận báo cáo về vụ việc đã chủ động mời 
Công an huyện Quỳnh Nhai đến hỗ trợ giải quyết. 

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai, phía bệnh viện đang tích 

cực phối hợp với cơ quan công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Kỹ thuật viên Ch. 

đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, phía bệnh viện chưa 

được tiếp xúc với cán bộ của mình nên vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an. 
PHÁT HIỆN MẪU NGHI TINH TRÙNG 

Liên quan sự việc ở Bệnh viện Quỳnh Nhai, trả lời báo chí, Giám đốc Sở Y tế Sơn 

La Nguyễn Thị Kim An cho biết, nhận được thông tin phản ánh, sở đã lập tức yêu cầu 

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai báo cáo khẩn một cách chi tiết nhất về vụ việc một nam y 

sỹ Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện bị gia đình bệnh nhân “tố” là có hành vi 

“không đúng mực” với bé gái 13 tuổi, khi bệnh nhi này đến chụp X-quang phổi. 

Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Sơn La, sáng 23/5, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai 

đã có báo cáo giải trình bằng văn bản về vụ việc gửi lên sở nhưng trong báo cáo này 

không hề có chữ “hiếp dâm” mà chỉ nói là có “hành vi không đúng mực”. 

“Bệnh viện cũng đã báo công an. Công an đã mời y sỹ này cùng các bên liên quan 

lên để lấy lời khai, phục vụ điều tra. Chúng tôi vẫn chưa có kết quả kết luận chính thức 

bằng văn bản để xác minh việc có hay không hành vi đó”, Giám đốc Sở Y tế Sơn La nói, 

đồng thời khẳng định quan điểm của ngành Y tế Sơn La là không bao che, giấu giếm 

thông tin vụ việc. 

Trong một diễn biến liên quan, ông Lò Văn P. (ở bản Khoang, xã Chiềng Khoang, 

huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) là ông nội nạn nhân cho biết, khi chứng kiến cơ quan công an 

khám nghiệm hiện trường, tại đây, công an đã thu được mẫu vật nghi là tinh trùng của 

nghi phạm Mùa A Ch.. 

Bà Quàng Thị P. (bà nội cháu bé) người trực tiếp đưa cháu đi chụp X-quang kể: 

“Quá trình cháu vào phòng X-quang, bà ngồi ngoài chờ, lúc này cửa phòng chụp đóng 

kín. Khoảng gần 30 phút sau cháu mới ra, lo lắng sợ cháu mình bệnh nặng nên hỏi cháu 

sao bác sỹ khám lâu thế? Cháu liền khóc và kể việc bị kỹ thuật viên phòng X-quang Bệnh 

viện Đa khoa Quỳnh Nhai hiếp dâm”. 

Bác sỹ La Thị Yêu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho 

biết: “Trích xuất camera ngoài phòng chụp X-quang cho thấy, tổng thời gian từ khi cháu 

bé vào phòng chụp cho đến lúc ra là 26 phút. Trong khi, bình thường một lần chụp  

X-quang chỉ mất từ 5 đến 6 phút”… 
 

12. M. Tú. NGHI ÁN KỸ THUẬT VIÊN CHỤP X-QUANG XÂM HẠI BỆNH 

NHÂN / M. Tú // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 24/5/2019.- Số 144.- Tr.10. 
 

13. Duy Tiến. SỞ Y TẾ SƠN LA XÁC NHẬN CÓ CHUYỆN NAM Y SỸ BỊ TỐ 

SÀM SỠ BÉ GÁI 13 TUỔI / Duy Tiến // An ninh Thủ đô.- Ngày 24/5/2019.- Số 

5600.- Tr.15. 
 

14. N. Diệp. KỸ THUẬT VIÊN HIẾP DÂM BỆNH NHI 13 TUỔI KHI CHỤP X-

QUANG / N. Diệp // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 02/6/2019.- Số 153.- Tr.16. 
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15. Nguyễn Hưng. BỒI THƯỜNG “THỪA” TIỀN TỶ TẠI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA: NHIỀU 
CỰU LÃNH ĐẠO BỊ ĐỀ NGHỊ PHẠT TÙ / Nguyễn Hưng // Công an nhân dân.- 
Ngày 29/5/2019.- Số 5054.- Tr.5. 
 

Sau một tuần Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 
nhiều cựu lãnh đạo sở trong vụ bồi thường “thừa” tiền tỷ tại Dự án Thủy điện Sơn La, 
ngày 28/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La thực hành quyền công tố và giám 
sát hoạt động xét xử đã nêu quan điểm giải quyết vụ án này và đề nghị hình phạt đối với 
các bị cáo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, trong quá trình thực 
hiện Dự án Thủy điện Sơn La, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La Triệu 
Ngọc Hoan, Phó giám đốc Sở Tài chính Sơn La Trương Tuấn Dũng, Phó giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường Sơn La Phan Tiến Diện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện Mường La Phan Đức Chính cùng 13 bị can khác giữ các vị trí chủ chốt các phòng 
hữu quan của sở, ngành tỉnh Sơn La và huyện Mường La đã cố ý làm trái quy định của 
Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng. 

Dự án Thủy điện Sơn La là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội quyết định 
chủ trương và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư. Từ đầu năm 2000, tỉnh 
Sơn La đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá tại khu 
vực mặt bằng công trường tại huyện Mường La và xã Tân Lập (huyện Mộc Châu). Từ đó 
tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ đất đai, cây cối, hoa màu, tài sản trên đất đối với 
các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn 
La và di chuyển dân ra khỏi mặt bằng công trường. Ngày 22/10/2003, UBND tỉnh Sơn La 
có Quyết định số 3708/QĐ-UB về việc thu hồi 2.070ha đất tại một số xã của huyện 
Mường La và xã Liệp Tè (huyện Thuận Châu) tạm giao cho Ban Quản lý dự án Nhà máy 
Thủy điện Sơn La để xây dựng tổng mặt bằng thi công công trình Thủy điện Sơn La, đồng 
thời triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo cơ chế, chính sách hiện hành. Khi trả 
tiền bồi thường, nhiều hộ dân có đất thu hồi tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La 
không đồng ý vì cho rằng còn thiếu nhiều diện tích chưa được hỗ trợ. 

Năm 2014, ông Trương Tuấn Dũng (thời điểm này là Phó chủ tịch UBND huyện, 
kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Mường La) trực tiếp chỉ đạo 
công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho các 
hộ thuộc khu vực trong và ngoài công trường Nhà máy Thủy điện Sơn La. Quá trình chỉ 
đạo tổ chức thực hiện, ông Dũng ký ban hành Kế hoạch số 41 của UBND huyện Mường 
La không đúng với các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Sơn La, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, trong đó nghiêm trọng nhất là việc ông Dũng đã cho phép đơn vị tư vấn đo 
đạc, lập bản đồ địa chính khi không có các thủ tục pháp lý, dẫn tới việc thu hồi đất, bồi 
thường hỗ trợ sai cho hộ dân Đèo Văn Ban (63 tuổi, trú tại xã Mường Chùm, huyện 
Mường La, là Phó bí thư Chi bộ và cũng là bị can trong vụ án này) số tiền hơn 1,2 tỷ 
đồng.  

Ông Phan Tiến Diện thời điểm phạm tội là Phó chủ tịch UBND huyện Mường La 
(sau khi kiện toàn là Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Mường La 
thay ông Dũng) tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. 
Ông Diện biết Kế hoạch số 41 do ông Dũng ký ban hành có nội dung không đúng các văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên nhưng vẫn ký các quyết định phương án thu hồi đất, 
phương án bồi thường hỗ trợ, dẫn đến việc bồi thường hỗ trợ sai cho các hộ dân, trong đó 
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có hộ ông Đèo Văn Ban. Với chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, 
ông Triệu Ngọc Hoan có thẩm quyền ký ban hành bản đồ địa chính do đơn vị chuyên môn 
và Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nhưng đã không thực hiện đúng quy trình, quy 
định, không kiểm tra tài liệu, không nắm được bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký 
đất đai lập có đúng hay không, nhưng vẫn ký xác nhận hỗ trợ cho các hộ dân. 

Các bị cáo khác dù biết Kế hoạch số 41 của UBND huyện Mường La trái với văn 
bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng vẫn 
thực hiện dẫn đến việc thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền lớn. Ngày 11/7/2018, Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án này về 
hai tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 
và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La xác 
định, trong thời gian thực hiện công tác đo đạc, bồi thường, hỗ trợ đất khu vực trong và 
ngoài mặt bằng công trường Nhà máy Thủy điện Sơn La, ngoài vi phạm trực tiếp liên 
quan đến hộ ông Đèo Văn Ban, các bị can khác còn có dấu hiệu vi phạm trong đo đạc, bồi 
thường hỗ trợ đối với các hộ dân tái định cư tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Nội dung 
này cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo 
quy định của pháp luật. 

Quá trình xét xử, một số bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội hoặc chỉ nhận 
một phần hành vi so với nội dung cáo trạng truy tố. Nêu quan điểm giải quyết vụ án này, 
đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, cáo trạng truy tố các bị cáo về hai tội: Cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng là đúng pháp luật. Việc các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm 
tội hoặc chỉ nhận một phần hành vi là để tránh bị pháp luật xử lý. Sau khi phân tích, đánh 
giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử 
tuyên phạt bị cáo Trương Tuấn Dũng, bị cáo Phan Tiến Diện, bị cáo Phan Đức Chính từ 6 
- 7 năm tù; các bị cáo Phan Xuân Khoa, Trần Mạnh Trì và Tòng Văn Thành từ 5 - 6 năm 
tù; bị cáo Đèo Văn Ban từ 4 - 5 năm tù. Các bị cáo khác tùy theo mức độ phạm tội mà bị 
mức án tương xứng với hành vi phạm tội. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 
đối với các bị cáo, phiên tòa chuyển sang phần tranh luận. 
 

Cũng xem: 
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Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng bán lẻ ma túy, huyện Mai Sơn 
(Sơn La) đã tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, xác định rõ những địa bàn 
trọng điểm, vận động quần chúng nhân dân tố giác, đấu tranh với các loại tệ nạn xã 
hội, đặc biệt là tội phạm ma túy. Từ đó, đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp với 
từng đối tượng, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

“CƠN BÃO” MA TÚY 

Huyện Mai Sơn (Sơn La) là một địa danh miền núi nằm phía Tây Bắc, là địa bàn 
có tỷ lệ người nghiện ma túy cao, kéo theo tình trạng hình thành các điểm bán lẻ ma túy. 
Hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn mang tính nhỏ lẻ, nhưng phương thức, thủ 
đoạn tinh vi, kín đáo... “Cơn bão” ma túy, quét qua vùng đất này, biến nơi đây thành 
“điểm nóng” với muôn vàn “vết thương”. 

Thủ đoạn buôn bán ma túy ngày càng tinh vi, hành động liều lĩnh, manh động, đặc 
biệt là hoạt động của các đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn huyện lâu nay đã gây bức 
xúc trong quần chúng nhân dân và việc triệt phá gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng 
thường sử dụng điện thoại, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao dịch, mua bán 
ma túy nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ. Nguồn ma túy chủ yếu do các đối tượng nghiện 
đi mua ở các nơi về sử dụng, chia nhỏ và bán lẻ cho các đối tượng nghiện hút khác để 
kiếm lời. Ngoài ra, còn có các đối tượng ở nơi khác mang ma túy đến địa bàn móc nối, 
tiêu thụ gây nhiều khó khăn trong quá trình phát hiện, bắt giữ. 

Chúng tôi tìm đến xã Hát Lót (huyện Mai Sơn) nơi từng được ví như một “yết 
hầu”, điểm trung chuyển ma túy từ Sơn La đi các địa phương khác. Ông Đào Công Dũng - 
Phó phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Mai Sơn cho biết, trước lợi nhuận khủng, 
hơn nữa, trong hoàn cảnh túng quẫn, nhiều người đã không thoát khỏi sự cám dỗ. Họ 
nhắm mắt đưa chân, bất chấp để làm giàu, dù vẫn biết đó là làm giàu bất chính. Đầu tiên 
do nghiện ngập nặng nên bị dụ dỗ đi buôn hàng, về sau thấy đi buôn được nhiều tiền, nên 
cứ dần lún sâu đến khi bị bắt. 

Để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng bán lẻ ma túy, huyện Mai Sơn đã tăng 
cường công tác nắm tình hình địa bàn, xác định rõ những địa bàn trọng điểm, vận động 
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quần chúng nhân dân tố giác, đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy. Từ 
đó, đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết đẩy lùi tệ nạn 
ma túy trên địa bàn. Huyện tăng cường công tác nắm tình hình ở địa bàn nóng về ma túy, 
đưa vào diện quản lý các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy, tập trung 
cao lực lượng xây dựng kế hoạch tiến hành biện pháp để đấu tranh. 

Bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an trong việc tấn công, trấn áp, triệt phá, xử lý 
nghiêm các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, thì việc quản lý, giáo dục người 
nghiện ma túy, đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc và tạo việc làm giúp 
họ có cuộc sống ổn định sau cai, chống tái nghiện, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể. 

Trên thực tế, những tưởng cuộc đời của một số người mãi chìm trong vũng bùn tội 
lỗi, nhưng nhờ sự động viên của người thân, được sự giáo dục thường xuyên của cán bộ 
an ninh khu vực, họ đã biết quay đầu, tìm lại bản ngã thiện lượng. Đến nay, không ít 
người, ngoài chuyên cần làm ăn, còn là những thành viên của tổ an ninh nhân dân, là nòng 
cốt trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn trong khu vực. 

NÂNG CAO Ý THỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY 

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Tòng Văn Tọa - Hiệu trưởng Trường Trung học 
phổ thông Mai Sơn cho biết: Vừa qua, thực hiện công tác phòng chống ma túy, Viện 
Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn phối hợp cùng Huyện đoàn Mai Sơn, 
Trường Trung học phổ thông Mai Sơn, Tổ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ huyện Mai Sơn đã tổ chức chương trình “Phiên tòa giả định về tội mua bán, tàng 
trữ trái phép chất ma túy” tại Trường Trung học phổ thông Mai Sơn. Chương trình được 
tổ chức với mục đích tuyên truyền pháp luật và giáo dục cho thanh thiếu niên trên địa bàn 
huyện Mai Sơn nói chung và các em học sinh Trường Trung học phổ thông Mai Sơn nói 
riêng về tác hại của ma túy, để từ đó nâng cao ý thức về phòng, chống ma túy. 

Phiên tòa giả định được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa một phiên tòa xét 
xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy có thật với các vai trong 
thành phần: Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, luật sư, bị cáo, cảnh sát hỗ 
trợ tư pháp, người đại diện hợp pháp của các bị cáo... và được thực hiện đúng theo trình tự 
thủ tục tố tụng của một phiên tòa hình sự thật. Chương trình là một buổi học ngoại khóa 
rất ý nghĩa, là bài học để mỗi học sinh của trường hiểu thêm về tác hại của ma túy, cũng 
như trách nhiệm đối với gia đình, với xã hội và đặc biệt là trách nhiệm đối với cuộc đời 
của mỗi em học sinh. 

Thầy giáo Tòng Văn Tọa nhấn mạnh: Qua đây, nhà trường cũng đề nghị các cơ 
quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
của huyện Mai Sơn tổ chức nhiều hơn những chương trình như thế này, để qua đó các em 
có thể hiểu thêm về pháp luật, giúp các em tránh xa những tệ nạn, những tật xấu. 

Có thể thấy, qua chương trình, các em thấy bản thân cần phải có bản lĩnh hơn để 
không bị các đối tượng xấu dụ dỗ, tránh xa các tệ nạn xã hội. Hoạt động này đã gây được 
tiếng vang lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn 
tỉnh, giúp những người theo dõi có thêm hiểu biết về tác hại của ma túy, để từ đó tích cực 
tham gia phòng chống hoạt động buôn bán và sử dụng trái phép các chất ma túy. 

Vì môi trường học đường không ma túy, các trường học đã đa dạng hóa các hình 
thức tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội. Ở Trường Trung học phổ thông Chu Văn 
Thịnh (huyện Mai Sơn) đã phối kết hợp với Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp luật Công an 
tỉnh Sơn La, Công an huyện Mai Sơn, Thư viện tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền pháp 
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luật phòng chống ma túy học đường cho học sinh toàn trường. Thành viên Câu lạc bộ 
Tuyên truyền pháp luật đã khái quát lịch sử của ma túy, những khái niệm cơ bản về các 
loại ma túy phổ biến tại Việt Nam cũng như tác hại, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết về 
ma túy, đồng thời giao lưu cùng học sinh để cung cấp kiến thức, hiểu biết về vấn đề ma 
túy cho các em. 

Những hoạt động tuyên truyền pháp luật về công tác phòng chống tệ nạn xã hội, 
mang đến cho học sinh nhiều hiểu biết, đặc biệt là kiến thức về pháp luật phòng chống ma 
túy, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, giáo 
viên, nhân viên và học sinh. 

 

26. Minh Thịnh. VỤ KỸ THUẬT VIÊN CHỤP X-QUANG Ở SƠN LA HIẾP DÂM BỆNH NHÂN: 
CHỈ LO CHÁU NGHĨ QUẨN / Minh Thịnh // Giáo dục và thời đại.- Ngày 
30/5/2019.- Số 129.- Tr.13. 
 

Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại sáng 29/5, chị Lò Thị H. (mẹ của nạn 
nhân Lò Thị N.) trú tại bản Khoang, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai (Sơn 
La) khẳng định, con gái mình vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, không dám ra 
khỏi nhà vì xấu hổ và sợ hãi. 

NGHẸN NGÀO… 

Ở bản Khoang mọi người vẫn chưa ngớt xôn xao bàn tán về câu chuyện cháu Lò 
Thị N. bị kỹ thuật viên chụp X-quang của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai giở trò “đồi 
bại” trong phòng chụp của bệnh viện. Người tốt thì động viên cháu bé và gia đình nguôi 
ngoai nỗi đau để chờ kết quả điều tra từ phía công an. Kẻ thì đàm tiếu, bình phẩm nghe 
đến... “chối tai”. Cuộc sống của gia đình nữ nạn nhân 13 tuổi đảo lộn hoàn toàn. 

Buổi sáng, chồng lên rừng cắt cỏ cho bò, chị Lò Thị H. vừa hái được mấy quả mít 
định đem ra chợ bán. Thấy phóng viên đến, chị H. vội cất xe máy, diện bộ quần áo gọn 
gàng hơn để tiếp chuyện. 

Kể từ hôm 21/5, khi chuyện không may xảy đến với gia đình, chị H. “kiệm lời” 
hơn. Về nhà, nhìn thấy con luôn trong tình trạng bỏ ăn, hoảng loạn, lòng chị đau như thắt. 
Vợ chồng nhìn nhau rồi âm thầm “rơi lệ”. “Từ hôm ấy đến giờ, cháu nó có ăn, có ngủ 
được đâu. Lúc nào cũng sợ hãi, xấu hổ, không dám ra đường. Có người thì đến động viên 
nhưng còn bọn trẻ con thì cứ “khơi ra” rồi chòng ghẹo con bé là: “Đi khám bệnh rồi bị...”, 
chị H. nói giọng nghẹn ngào. 

“Nhà có hai đứa con, đứa lớn năm nay tròn 17, gia cảnh khó khăn nên phải bỏ học 
giữa chừng. Giờ cháu đi làm thuê kiếm tiền nuôi thân, nuôi gia đình. Còn đứa bé bây giờ 
lại như thế này. Bọn trẻ nó cứ trêu đùa quá trớn, tôi chỉ sợ con tôi nó “nghĩ quẩn” thì khổ 
đời nó. Thế nên lúc nào cũng phải có người ở nhà để trông nom, không dám để nó ở nhà 
một mình”, chị Hiền nói thêm. 

Gần chục ngày nay, quanh khu nhà em Lò Thị N. sống, mấy hộ gia đình lúc nào 
cũng buồn rười rượi như nhà “có đám”. Cụm bản cứ im phăng phắc, chẳng ai làm gì để 
gây ra tiếng động lớn. Ông bà nội cháu N. sống cạnh nhà mấy hôm trước ốm phải vào 
viện điều trị, nay thêm “cú sốc” lớn khiến ông không thể gượng dậy nổi. Khách đến thì 
tiếp chuyện dưới gầm sàn. Anh Bạc Cầm Soạn, Trưởng bản Khoang dẫn tôi đến nhà xong 
cũng tìm một góc ngồi yên lặng. 

Lò Văn L. là bác của N. cứ đi ra, đi vào rồi lại ngồi thở dài vẻ mệt mỏi. Uất ức 
quá, anh L. chỉ cầu mong cho cơ quan chức năng sớm “làm cho ra nhẽ” để kẻ “đồi bại” 
phải chịu tội trước pháp luật. 
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“Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ nó (Mùa A Chớ) có đi đâu qua đây, tạt vào nhà một 
lúc với ý hỏi han sức khỏe của cháu. Họ cũng có ý định “bồi thường” sức khỏe cho cháu 
nhưng gia đình không đồng ý. Chúng tôi muốn cơ quan công an người ta điều tra rõ rồi 
cho nó chịu tội trước pháp luật, bảo đảm công bằng thôi”, anh Lò Văn L. nói. 

KHAI NHẬN HÀNH VI 

Cũng trong sáng 29/5, trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, ông Lò Thanh Thủy, 
Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết, quan điểm của lãnh đạo huyện Quỳnh 
Nhai sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, viên chức vi phạm theo đúng quy định của Nhà nước. 
Ông Thủy cũng cho biết thêm, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm 
rõ. 

Chiều 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳnh Nhai cũng đã tống 
đạt, quyết định khởi tố bị can đối với Mùa A Chớ (sinh năm 1991), kỹ thuật viên chụp  
X-quang Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại cơ 
quan điều tra, Mùa A Chớ khai nhận toàn bộ hành vi đã gây ra cho bệnh nhi Lò Thị N. khi 
nạn nhân mới 13 tuổi 14 ngày. Lời khai của Mùa A Chớ tại cơ quan điều tra cũng trùng 
khớp với tố cáo của cháu bé. 

Trước đó, chiều ngày 21/5, tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa 
huyện Quỳnh Nhai, sau khi Mùa A Chớ chụp X-quang phổi cho bệnh nhân nữ 13 tuổi, 
(trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai), bệnh nhân này đã báo với người nhà là bị 
Chớ hiếp dâm. Ngay sau đó, người nhà bệnh nhi N. đã xông vào phòng khám và yêu cầu 
kỹ thuật viên này tường trình sự việc. Tuy nhiên, họ không những không nhận được lời 
giải thích thỏa đáng, ngược lại còn bị cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai “nhiếc 
móc”. 

Khi sự việc lên đến đỉnh điểm, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chủ động mời công an 
huyện đến hỗ trợ giải quyết vụ việc. Sau đó, các bên liên quan đã được mời lên trụ sở 
công an huyện để lấy lời khai, xác minh. Theo đó, Công an huyện Quỳnh Nhai đã có lệnh 
tạm giữ khẩn cấp đối với Mùa A Chớ vì đã có hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Theo lời kể của cháu bé, khi mới vào phòng thì Chớ bảo cháu đứng chụp, sau đó 
bảo cháu cởi áo nằm lên bàn. Nằm xuống bàn một lúc cháu thấy kỹ thuật viên này sờ vào 
những bộ phận nhạy cảm của mình. Ít phút sau, cháu được Chớ bảo vào phòng rửa phim 
để khám tiếp. Trong phòng rửa phim rất tối và kỹ thuật viên này đã thực hiện hành vi hiếp 
dâm. 
 

27. Hưng Giang. NÔNG THÔN SƠN LA KHỞI SẮC / Hưng Giang, Trần Hồ // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 30/5/2019.- Số 108.- Tr.5. 
 

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới, tỉnh miền núi Sơn La đã biến khó khăn thành động lực, biến tiềm năng, lợi thế 
thành của cải vật chất, ngành nông - lâm - thủy sản có bước phát triển vượt bậc, đời 
sống người dân nông thôn không ngừng nâng cao, nông thôn Sơn La ngày càng khởi 
sắc...   

NÂNG CAO MỨC SỐNG NGƯỜI DÂN 

Thu nhập của người dân nông thôn Sơn La tăng nhanh, bình quân đạt 38 triệu 
đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25,4%. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã 
có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các xã đạt 10,32 tiêu chí; 9 xã đạt từ 15 - 18 
tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. 
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Theo thống kê của ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, 
phong trào “Sơn La chung tay xây dựng nông thôn mới” đã thu hút được sự quan tâm đặc 
biệt của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã và đông đảo người dân tham gia ủng hộ 
nguồn lực, hỗ trợ thực hiện. 

Năm 2018, toàn tỉnh Sơn La đã huy động được trên 525.347 triệu đồng từ các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đạt chuẩn các 
tiêu chí nông thôn mới. Trong đó huy động người dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất, 
tiền bạc, ngày công quy đổi ra tiền để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn là 
145.347 triệu đồng. 

Chỉ tính trong 3 năm (2016 - 2018), cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các địa 
phương trong tỉnh Sơn La đã thi công 2.274 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí 
huy động trên 1.067 tỷ đồng. 

Toàn tỉnh đã có 48 xã đạt tiêu chí giao thông (tăng 35 xã so với năm 2015); 164 xã 
đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 94 xã); 140 xã đạt tiêu chí điện (tăng 37 xã); 56 xã đạt tiêu chí 
trường học (tăng 38 xã); 46 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tăng 29 xã); 149 xã đạt 
tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tăng 119 xã); 60 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư 
(tăng 26 xã)...   

CHÚ TRỌNG KHÂU SẢN XUẤT 

Bước đột phá của Sơn La trong chương trình xây dựng nông thôn mới là việc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động mọi nguồn 
lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức 
sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân. 

Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế sẵn có, Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ trợ xây 
dựng và phát triển vùng sản xuất nông sản hàng hóa phục vụ chế biến, xuất khẩu; đẩy 
mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông 
sản; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến, tiêu thụ nông sản... hình thành nhiều 
vùng nông sản tập trung. 

Nhờ vậy, đời sống nông dân từng bước cải thiện, thu nhập tăng nhanh, năm 2018, 
thu nhập bình quân ước đạt 38 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 25,4%. Cùng 
với đó, trình độ tổ chức sản xuất của nông dân được nâng cao, nhất là liên kết sản xuất 
thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia chuỗi liên kết... phát triển mạnh. 

Ngoài ra, phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các 
phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với việc xây dựng nông thôn 
mới và đô thị văn minh. 

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được đặc biệt chú trọng, thực hiện 
bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Tổ chức các hội thi tìm hiểu chương trình xây dựng 
nông thôn mới bằng hình thức sân khấu hóa theo các chủ đề; tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ 
gấp, xây dựng các cụm pa-nô, áp-phích, băng-rôn đến từng xã, bản, khu dân cư; triển khai 
các mô hình tổ phụ nữ, đoàn thanh niên tự quản đường giao thông nông thôn; tuyên truyền 
các mô hình xây dựng nông thôn mới trên các cơ quan báo chí như báo Nông nghiệp Việt 
Nam, báo Sơn La... 

Qua đó, đã nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến tích cực trong 
tư duy, cách làm, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà 
nước, chuyển sang chủ động, tự giác, tích cực, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. 
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Mục tiêu đến năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
nâng tổng số đạt chuẩn lên 38 xã; bình quân toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã, tăng 1,68 
tiêu chí so với năm 2018. 

Để hoàn thành mục tiêu trên, các huyện, thành phố cần tiếp tục tuyên truyền về ý 
nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm 
nông nghiệp; các mô hình, hợp tác xã, hộ tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tiếp 
tục triển khai các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa, gắn sản xuất với 
tiêu thụ sản phẩm... 
 

28. Hưng Giang. NÔNG THÔN SƠN LA KHỞI SẮC PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP SẠCH, NÂNG CAO THU NHẬP / Hưng Giang, Trần Hồ // Nông nghiệp 
Việt Nam.- Ngày 31/5/2019.- Số 109.- Tr.5. 
 

Tận dụng những thuận lợi của thiên nhiên về khí hậu, đất đai để xây dựng 
nông thôn mới, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã và đang trở thành địa phương đi đầu 
của tỉnh này trong việc đẩy mạnh phát triển một nền nông nghiệp sạch với nhiều sản 
phẩm chất lượng cao, mang tính đặc trưng vùng miền. 

Thời gian qua, với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phát triển kinh tế, 
nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh các phong trào 
thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được các tổ chức, người dân nhiệt tình hưởng ứng, hăng 
hái tham gia. 

Điển hình là phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm 
giàu và giảm nghèo bền vững” ở các khu dân cư. Nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, mở rộng quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ, mạnh dạn đầu tư, 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các mô hình trồng cây ăn 
quả như nhãn, xoài, na, bưởi, cam và rau màu... 

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, nhiều sản phẩm nông sản của huyện đã từng bước 
được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Trong năm 2018, huyện đã xuất được 885 tấn xoài, 
thanh long, na, nhãn chín muộn; xuất chính ngạch trên 300 tấn quả tươi các loại sang 
Trung Quốc, Ảrập Xêút, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Campuchia, tổng giá trị kim ngạch xuất 
khẩu ước đạt gần 12 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, với những đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế của 
người tiêu dùng, Mai Sơn xác định phải chọn hướng đi mới là phát triển nông nghiệp hữu 
cơ để đảm bảo phát triển bền vững. 

Là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo tập 
trung thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tăng năng suất, nâng cao giá trị canh 
tác. Năm 2018, diện tích cây lương thực có hạt toàn huyện đạt 23.108ha, sản lượng gần 
98.000 tấn, giảm gần 7.700 tấn so với năm 2017. Sản lượng lương thực có hạt giảm là do 
huyện vận động bà con chuyển diện tích trồng lúa nương, ngô kém hiệu quả sang trồng 
cây ăn quả chất lượng cao. 

“Đối với cây ăn quả chất lượng cao, huyện mở rộng theo hướng sản xuất nông 
nghiệp sạch, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hiện Mai Sơn có gần 6.400ha cây ăn quả, 
sản lượng 11.350 tấn. Bằng các biện pháp ghép cải tạo, chọn lọc giống, ứng dụng khoa 
học công nghệ vào chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, nên năng suất, chất lượng trái cây 
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được nâng lên”, ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn 
huyện Mai Sơn cho biết. 

Đồng thời, huyện tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp 
tổ chức quảng bá, cấp chỉ dẫn địa lý và công nhận nhãn hiệu đối với các loại nông sản, 
hiện đã cấp chứng nhận 2 mã vùng cho sản xuất  xoài và nhãn tại Hợp tác xã Ngọc Lan và 
Hợp tác xã Nhãn chín muộn với 28,7ha. Ngoài ra, 88 hợp tác xã trồng cây ăn quả trên địa 
bàn đã nối với doanh nghiệp để mở rộng thị trường tiêu thụ, bảo đảm đầu ra ổn định cho 
nông dân. 

Cùng với đó, thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây chanh leo, huyện Mai 
Sơn đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc tổ chức cho bà con các xã Chiềng 
Sung, Mường Bon, Phiêng Pằn, Cò Nòi và Hát Lót trồng trên 165ha chanh leo theo quy 
trình VietGAP. Những diện tích trồng năm đầu cũng đã cho thu hoạch, năng suất từ 8 đến 
10 tấn/ha; những năm tiếp theo sản lượng sẽ tăng lên tùy theo các biện pháp chăm sóc và 
sinh trưởng của các loại cây. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận cao 
của người nông dân, năm 2019, Mai Sơn đang hứa hẹn có những khởi sắc mạnh mẽ trong 
sản xuất nông nghiệp sạch, thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới 
đề ra. 

 Ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện 
Mai Sơn cho hay: Trong năm 2019, huyện Mai Sơn sẽ phối hợp với các sở, ngành và các 
cơ quan liên quan của tỉnh cũng như Tập đoàn Quế Lâm xây dựng 5 mô hình cây ăn quả 
theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên diện tích 25ha, gồm 10ha bưởi, xoài tại xã 
Hát Lót; 5ha thanh long tại xã Nà Bó; 5ha chanh leo tại xã Phiêng Pằn và 5ha lúa tại Cò 
Nòi. 

Để xây dựng thành công các mô hình, Mai Sơn đang tập trung tuyên truyền, vận 
động người dân chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn 
quả và một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp 
với các sở, ngành và các cơ quan liên quan rà soát, cấp chứng nhận VietGAP, 
GlobalGAP, sản phẩm hữu cơ, chứng nhận an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác 
xã; lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng các mô 
hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất hữu cơ. 

Đến nay, toàn huyện Mai Sơn đạt 232 tiêu chí nông thôn mới, bình quân đạt 11,05 
tiêu chí/xã; có 04/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, 
Mường Bon), 06 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 11 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Cùng với việc duy trì 
và giữ vững 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019, huyện Mai Sơn tiếp tục phấn đấu 
xây dựng 2 xã Cò Nòi và Chiềng Sung đạt chuẩn nông thôn mới. 
 

29. Lê Đồng. TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG DI CƯ TỰ DO Ở NẬM LẠNH 
/ Lê Đồng // Biên phòng.- Ngày 31/5/2019.- Số 44.- Tr.6. 
 

Thời gian qua, nhiều gia đình người dân tộc Mông ở xã Nậm Lạnh, huyện Sốp 
Cộp, tỉnh Sơn La đã từ bỏ bản làng di cư tự do đến nhiều địa phương khác nhau và 
ra nước ngoài, gây ra nhiều hệ lụy về mất an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đáng 
chú ý, nhiều trường hợp di cư tự do đã vấp phải những khó khăn trên vùng đất mới, 
nhiều gia đình con em của họ không được đến trường, chăm sóc sức khỏe về y tế 
cũng như không được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2019 18 

Liên tục từ những ngày đầu năm 2019 đến nay, nhiều hộ dân ở xã Nậm Lạnh và 
Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vắng mặt tại địa bàn không rõ lý do. Theo phản 
ánh của nhiều hộ dân nơi đây, những người vắng mặt tại địa phương này phần lớn đã di cư 
sang Lào, có nhiều gia đình di cư sang cả Myanmar, Thái Lan. Phần lớn các hộ dân này đã 
bán hết mọi tài sản, nhà cửa đi “về miền đất hứa” để thực hiện “giấc mơ” đổi đời. 

Theo ông Giàng Khua Dếnh, Trưởng bản Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh: “Cả bản có 56 
hộ/387 khẩu đều là người dân tộc Mông. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 2 hộ/12 khẩu di 
cư sang nước ngoài và hiện, 1 hộ/6 khẩu đã bán hết tài sản với ý định di cư sang nước 
ngoài. Chính quyền bản không ngăn cản được vì họ lén lút đi vào ban đêm, cũng có hộ đi 
theo diện hộ chiếu nên chẳng có biện pháp nào. Họ ra đi cũng vì nhiều nguyên nhân: Do 
đất canh tác bạc màu; điều kiện kinh tế khó khăn; có hộ bị các phần tử xấu lợi dụng để 
kích động dẫn đến phát sinh ảo tưởng về cuộc sống đầy đủ, ấm no ở nơi đến, từ đó rời bỏ 
bản, làng. Khi “giấc mộng” tại nơi ở mới không như mong đợi, họ trở về thì không còn 

bất cứ một thứ tài sản gì, kể cả nhà cửa, ruộng, nương. Như trường hợp gia đình anh Sồng 
A Dệnh, sinh năm 1993 (gia đình anh Dệnh là một trong 8 hộ tại địa bàn xã Nậm Lạnh di 
cư sang Lào vào năm 2017) đã trở về với hai bàn tay trắng”. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại xã Nậm Lạnh, các hộ đồng bào dân tộc Mông di 
cư sang Lào và các nước khác đều có cuộc sống khó khăn, phải làm thuê sống lay lắt qua 
ngày. Phần lớn các gia đình sống lầm lũi trong rừng sâu, con cái không được đến trường, 
không được chăm sóc về y tế. 

Việc ngăn chặn tình trạng di cư tự do luôn là vấn đề nhức nhối, gây đau đầu đối 

với các cấp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Thời gian qua, Bộ đội Biên 
phòng Sơn La cùng với các cấp chính quyền địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều giải 
pháp, tuy nhiên chưa thể giải quyết tình trạng người dân di cư tự do, xuất nhập cảnh trái 
phép trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội 
Biên phòng Sơn La, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn 2 xã Nậm Lạnh và Mường Và 
đã có 5 hộ/24 khẩu di cư đi và hiện có 2 hộ/8 khẩu đã bán hết đồ đạc chuẩn bị di cư đi nơi 
khác. 

Đại úy Quàng Văn Việt, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cho biết: 

“Thực trạng một số hộ dân người dân tộc Mông ở 2 xã Nậm Lạnh và Mường Và di cư ra 
nước ngoài, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp 
ngăn chặn, đồng thời tuyên truyền đến từng hộ dân để họ nắm bắt được các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, đơn vị duy trì các 
tổ công tác tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đơn 
vị cũng tăng cường công tác bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đối 
tượng kích động, lôi kéo bà con vượt biên, di cư tự do”. 

Để giải quyết tình trạng di cư tự do, về lâu dài, các cấp, các ngành cần tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội và các dự 
án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con ổn định cuộc sống, nâng 
cao nhận thức pháp luật về cư trú, không di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh 
đó, có những chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện để người dân cải thiện và nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống; tăng cường đầu tư, thu hút dự án, tạo việc 
làm, tăng thu nhập cho nhân dân ở khu vực biên giới. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2019 19

30. Trần Hồ. ĐI LÊN NHỜ CHĂN NUÔI SẠCH / Trần Hồ, Hưng Giang // Nông 
nghiệp Việt Nam.- Ngày 31/5/2019.- Số 109- Tr.4. 
 

Những năm qua, người dân ở huyện Mai Sơn (Sơn La) sử dụng công nghệ 
biogas vào chăn nuôi đã giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm được chi phí, sử 
dụng triệt để nguồn khí đốt trong sinh hoạt. 

Theo đánh giá của Ban quản lý dự án LCASP huyện Mai Sơn, mỗi năm trên địa 
bàn huyện có 50 - 60 bể biogas được xây mới. Việc xây dựng công trình khí sinh học đem 
lợi ích thiết thực cho nông dân, cung cấp nguồn năng lượng sạch thường xuyên và giá rẻ, 
góp phần giải quyết vấn đề vệ sinh trong chăn nuôi. Khí sinh học sử dụng để nấu ăn và 
thắp sáng, trung bình mức sử dụng khí sinh học 3,5 giờ mỗi ngày để nấu ăn; số lượng đèn 
sinh học chiếu sáng 3,19 giờ chiếu sáng/ngày. 

Ông Nguyễn Hân Hạnh, cán bộ kỹ thuật dự án LCASP huyện Mai Sơn cho rằng, 
để có môi trường tốt hơn, nhà ở sạch sẽ hơn, hiện 100% người dân chưa sử dụng sẵn sàng 
đầu tư xây dựng công trình và coi đó là công nghệ xử lý chất thải chính trong chăn nuôi 
hộ cá thể. 

Ông Hạnh đánh giá: “Dự án các bon thấp triển khai trên địa bàn huyện Mai Sơn rất 
tốt. Đã giải quyết vấn đề môi trường, có khí gas sinh học phục vụ sinh hoạt trong gia đình, 
chị em phụ nữ không phải lên rừng lấy củi, không còn phá rừng nữa. Trước kia chưa có 
biogas chất thải không có chỗ chứa, không xử lý, bốc mùi hôi thối, rừng bị phá. Từ khi có 
biogas đã xử lý tốt các vấn đề trên. Ngoài ra, sử dụng chất thải biogas để làm phân bón, 
nước biogas bơm tưới cho cây ăn quả”. 

Xã Cò Nòi trọng điểm về chăn nuôi của huyện Mai Sơn, đồng bào dân tộc Mường 
ở đây “đổi đời” nhờ chăn nuôi kết hợp kinh tế trang trại. Mỗi năm, trên địa bàn xã có 
khoảng 10 bể biogas được xây mới. 

Minh chứng cho đời sống đi lên như gia đình anh Hà Lê Minh, ở bản Pó Hặc, đang 
chuẩn bị xây nhà mới, một phần nhờ vào cây ăn quả, phần cũng do chăn nuôi mà ra. Năm 
2016 được hỗ trợ kinh phí từ 3 - 5 triệu đồng, anh Minh triển khai xây bể biogas với khối 
lượng hơn 30m3. Từ khi có bể biogas, môi trường được giải quyết, mỗi năm anh nuôi 
khoảng 120 - 130 con lợn.  

Theo anh Minh, xây bể biogas đã làm thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống, 
đem lại cho gia đình nhiều lợi ích trong chăn nuôi, đời sống. Thứ nhất bể biogas phục vụ 
chất đốt; thứ hai phân gio được xử lý dứt điểm; thứ ba nước, chất thải qua xử lý biogas 
dùng bón, tưới cho trang trại 1,5ha cây ăn quả phát triển tốt hơn. 

Anh Minh chia sẻ: “Khi sử dụng biogas tiết kiệm tiền phân bón rất nhiều, 1ha mận 
bón 1 tấn phân NPK, nhưng giờ mình chỉ bón 2 - 3 tạ thôi. Đun nấu nhanh chín, tiết kiệm 
tiền mua gas công nghiệp. Quan trọng nhất xử lý được chất thải, không ảnh hưởng đến 
môi trường, không ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Hiện đồng bào ai chăn nuôi 
nhiều đều xây bể biogas”. 

Cũng như anh Minh, chị Đào Vân Anh, bản Kim Sơn nuôi hơn 100 con lợn, triển 
khai xây bể biogas gần 7 năm, chị Vân Anh cho hay: “Tôi là người dân đầu tiên ở bản xây 
dựng bể biogas. Nhà tôi nuôi 20 con lợn nái, 130 con lợn thịt, nước thải, chất thải đều xử 
lý sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Ngày trước mình chăn nuôi không xây hầm 
biogas ô nhiễm trầm trọng, lãng phí nước, không tận dụng phân gio. Nhà tôi mọi sinh hoạt 
đều dùng khí sinh học, tôi dùng ga dư còn cho hàng xóm nấu rượu, nấu cơm… 

Chị Đỗ Vân Anh: “Đồng bào chăn nuôi xây dựng được biogas thì rất tốt, sạch sẽ, 
mầm bệnh được hạn chế. Ngoài ra, tiết kiệm chi phí rất nhiều, không phải mất tiền mua 
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gas, hay lên rừng lấy củi, phá rừng. Thậm chí, một số đồng bào còn dùng biogas để thắp 
sáng hằng ngày”. 
 

31. Trần Cường. GIẢ DANH THANH TRA BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỐNG 
TIỀN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẠI SƠN LA / Trần Cường // Thanh niên.- Ngày 
01/6/2019.- Số 152- Tr.5. 
 

Gần đây, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La nhận được báo cáo từ Phòng Giáo dục 
- Đào tạo thành phố Sơn La về việc xuất hiện đối tượng giả mạo thanh tra Bộ Giáo dục và 
Đào tạo gọi điện đe dọa các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục của 
thành phố này với mục đích tống tiền. Cụ thể, đối tượng mạo danh xưng tên là Nguyễn 
Tuấn Anh, cán bộ thanh tra của Bộ Giáo dục - Đào tạo, gọi điện yêu cầu hiệu trưởng cung 
cấp số điện thoại của các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang nghỉ chế độ thai sản để đe dọa 
sẽ đình chỉ công tác nếu không chuyển tiền vào tài khoản mà đối tượng này cung cấp. Sở 
Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La yêu cầu phòng giáo dục - đào tạo các huyện, thành phố và 
các đơn vị trực thuộc không cung cấp bất cứ thông tin gì về cán bộ, giáo viên... của đơn vị 
cho các đối tượng không xác định rõ. Trường hợp có thanh tra về thực hiện kiểm tra theo 
kế hoạch thì sẽ có văn bản thông báo tới các đơn vị. Sở Giáo dục -  Đào tạo tỉnh Sơn La 
cũng yêu cầu các đơn vị khi nhận được những yêu cầu bất thường như trên cần xác nhận 
lại thông tin, đồng thời báo cáo về sở, phòng giáo dục - đào tạo, hoặc công an gần nhất để 
được hướng dẫn xử lý. 
 

32. Hải Minh. SAI PHẠM TRONG KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 Ở SƠN 

LA: “CHÚNG TÔI ĐANG LÀM RẤT QUYẾT LIỆT” / Hải Minh // Giáo dục và thời 
đại.- Ngày 01/6/2019.- Số 131- Tr.5. 
 

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó bí thư Thường trực, Trưởng Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Sơn La chia sẻ với báo chí về vụ gian lận điểm thi trong Kỳ thi Trung 
học phổ thông quốc gia 2018 ở địa phương này; ông khẳng định sẽ xử lý đến cùng để 
làm trong sạch đội ngũ cán bộ. 

- Ông có thể cho biết, những phụ huynh là cán bộ, đảng viên có con nằm trong 
danh sách được nâng điểm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 của địa 
phương đã được xử lý đến đâu? 

- Tỉnh ủy đang chỉ đạo quyết liệt việc này, chúng tôi giao cho Ủy ban Kiểm tra, 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy bám theo kết luận của cơ quan điều tra, xác định rõ trách nhiệm của 
ai, đến đâu thì xử lý đến đó, dứt khoát phải xử lý. 

- Có thông tin cho rằng, hiện các cán bộ liên quan đã có bản tường trình, kiểm 
điểm gửi về Tỉnh ủy. Cụ thể việc này như thế nào, thưa ông? 

- Chúng tôi chưa nghe báo cáo. Ban Tổ chức Tỉnh ủy vẫn đang triển khai, chúng 
tôi sẽ làm việc tiếp với từng chi bộ có đảng viên liên quan đến vụ gian lận. Chúng tôi cũng 
kêu gọi các cán bộ, nếu có liên quan đến gian lận điểm thi thì hãy nhận lỗi. Tôi đã nói 
trong cuộc họp là, không ai tự nhiên gắp điểm bỏ tay con mình. Vì thế, nếu có thì nhận đi 
để sau này sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho các đồng chí, còn nếu không nhận, sau này tìm ra 
chứng cứ sẽ là tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, để xử lý vấn đề này sẽ cần một quá trình 
nữa. 

- Những ngày qua, các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin một suất nâng 
điểm thi ở Sơn La có giá hàng tỷ đồng. Vậy thực hư vấn đề này như thế nào? 
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- Tôi đã nghe đồng chí Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Sơn La báo cáo 
rằng, thông tin này mới chỉ là một phía chưa có căn cứ để khẳng định và vẫn cần kiểm 
chứng. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu phải khẩn trương chứng minh, nếu có việc lợi 
dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi thì phải xử lý. Và nếu chứng minh có việc nhận tiền 
thì dứt khoát phải xử lý về tội đưa nhận hối lộ, kiên quyết không coi nhẹ. 

- Vậy còn thông tin về việc nhờ xem điểm, không phải là nhờ nâng điểm và có phụ 
huynh, cán bộ, dù được bị can trả lại tiền nhờ nâng điểm trước đó, nhưng kiên quyết 
không nhận thì sao, thưa ông? 

- Đây là quyền của họ, họ khai thế nào là quyền của họ và tôi chưa thể bình luận gì 
về điều này. Quan điểm tôi là dứt khoát phải tìm ra sự thật, tìm ra chứng cứ rõ ràng. 

- Hiện, có nhiều quan điểm trái chiều về việc công khai hay không công khai danh 
tính người có liên quan đến gian lận thi cử, quan điểm của ông về vấn đề này? 

- Tôi đã chỉ đạo sẽ công khai, nhưng phải có cách, chứ không phải tung hết cả lên. 
Khi chúng ta xem xét xử lý hình sự vụ việc thì cũng là một hình thức công khai. Nếu hành 
vi ở mức xử lý hành chính, kỷ luật theo Luật Cán bộ công chức, viên chức thì cũng là một 
hình thức công khai. Đặc biệt, đảng viên có trách nhiệm phải nêu gương rất lớn, nên càng 
phải xử lý công khai, minh bạch. 

- Đến thời điểm này, tiến trình xử lý sai phạm đến đâu, thưa ông? 
- Chúng tôi đã khai trừ khỏi Đảng 8 người là bị can trong vụ án gian lận thi cử. 

Còn hiện tại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đang hoàn tất cáo trạng để gửi ra Tòa 
án nhân dân Sơn La xét xử. 

Chúng tôi đang làm rất quyết liệt. Trong 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử, thì Sơn La là 
tỉnh đầu tiên truy tố, có kết luận điều tra và sắp đưa ra xét xử. Vì vậy, tôi rất mong dư luận 
ủng hộ và động viên chúng tôi. Tôi khẳng định lại chúng tôi đang làm rất quyết liệt. 

- Có thông tin ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã 
đưa danh sách thí sinh để nhờ Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nâng điểm. Vậy, 
thông tin này có chính xác? 

- Ban Kiểm tra Trung ương đang điều tra làm rõ. Sáng 31/5, đã có cuộc họp để 
kiểm điểm trách nhiệm của ông Hoàng Tiến Đức và ông Phạm Văn Thủy liên quan đến vụ 
việc sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. 

- Nhiều trường hợp là con của cán bộ trong tỉnh, quan điểm của ông về xử lý việc 
này như thế nào? 

- Không có vùng cấm và vùng trống trong xử lý sai phạm. Không có bất kỳ điều gì 
ở đây, chỉ có sự thật thôi. Và xử lý nghiêm minh trên cơ sở căn cứ kết quả điều tra. Điều 
tra đến đâu xử lý đến đó, rõ đến đâu làm đến đó. Chúng tôi đã đưa vụ án này vào diện 
Thường vụ chỉ đạo cao nhất rồi. Bắt phải báo cáo hàng tuần tiến độ điều tra thì mới ra 
được nhanh như thế. 

- Xin cảm ơn ông! 
 

33. Lê Đồng. XÓA “ĐIỂM NÓNG” MA TÚY TRÊN KHU VỰC BIÊN GIỚI SƠN 
LA / Lê Đồng // An ninh biên giới.- Ngày 02/6/2019.- Số 22.- Tr.19. 

 

Hàng chục năm nay, khu vực biên giới tỉnh Sơn La luôn là trọng điểm về tội 
phạm ma túy, các đối tượng hình thành các toán, nhóm mua bán, vận chuyển ma túy 
có vũ trang. Quá trình di chuyển, chúng luôn sẵn sàng nổ súng khi bị lực lượng chức 
năng phát hiện, bắt giữ. Sau những đợt truy quét quyết liệt của Bộ đội Biên phòng 
Sơn La và các lực lượng chức năng, các đối tượng đã co cụm, hoạt động kín đáo với 
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phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn bức 
tranh tổng thể của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới tỉnh Sơn La, phóng viên 
báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Bộ đội 
Biên phòng Sơn La. 

- Đề nghị đồng chí đánh giá khái quát về hoạt động mua bán, vận chuyển của các 
toán, nhóm ma túy có vũ trang trên khu vực biên giới tỉnh Sơn La trong thời gian qua 
cũng như phương thức, thủ đoạn của các đối tượng? 

- Tỉnh Sơn La có 274,056km đường biên giới trải dài qua 69 bản thuộc 17 xã, 6 
huyện biên giới, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (Lào), với địa hình 
núi cao hiểm trở, lại được bao bọc bởi những cánh rừng già, với hàng trăm đường mòn, 
tiểu ngạch, khiến tuyến biên giới nơi đây trở thành địa bàn trọng điểm về hoạt động mua 
bán, vận chuyển ma túy. Phía bên kia biên giới, nguồn ma túy được vận chuyển từ khu 
vực “Tam giác vàng” qua các tỉnh Bắc Lào về tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng. Tại 
đây, ma túy được tập kết ở trong các hang động hoặc trong các nhà dân ở các bản người 
Mông, người Lào sống dọc biên giới, trọng điểm như các bản Muống, Huổi Hiềng, Pưng, 
Pa Háng, Pha Khôm Nọi, khu Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn. 

Lợi dụng tính chất phức tạp của địa bàn và mối quan hệ thân tộc, dòng họ hai bên 
biên giới, các đối tượng hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có vũ 
trang được tổ chức chặt chẽ, với nhiều đối tượng cả trong và ngoài biên giới tham gia, với 
phương thức, thủ đoạn hoạt động không theo quy luật, thời gian nhất định. 

- Để triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia 
được tổ chức chặt chẽ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh, Bộ đội Biên phòng Sơn 
La đã triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí? 

- Xác định công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, 
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã đưa nội dung công tác đấu tranh 
phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy hàng quý, 
hàng năm và xây dựng nghị quyết chuyên đề. Qua đó, đã xây dựng nhiều kế hoạch định 
kỳ, cao điểm, chuyên đề đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đơn vị đã phối hợp với 
các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, phương án lớn để giải quyết 
tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới như: Kế hoạch 1048, Kế hoạch 892, 
Phương án 3597 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Kế hoạch SH09 của UBND tỉnh Sơn 
La, Phương án 279 của Công an tỉnh Sơn La... 

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã tăng cường lực lượng bám nắm tình 
hình địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội 
phạm ma túy. Chú trọng sử dụng biện pháp nghiệp vụ trinh sát, tập trung vào các tuyến, 
địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, trong năm 2018, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã triển khai 
hiệu quả Kế hoạch 892/KH-BTL ngày 26/3/2018 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về 
đấu tranh ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực biên giới 
huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Qua đó, đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi hoạt 
động mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang qua địa bàn.   

- Thực tế cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận 
chuyển ma túy tuyến biên giới tỉnh Sơn La thời gian qua còn gặp không ít khó khăn. Đề 
nghị đồng chí nói rõ hơn về vấn đề này? 

- Thời gian qua, các toán nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động 
với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tính chất ngày càng nguy hiểm, 
với quy mô ngày càng lớn.  Khi thực hiện giao dịch, các đối tượng rất thận trọng, sử dụng 
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nhiều người tham gia, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng theo từng công đoạn cụ thể, 
rõ ràng. Đặc biệt, mỗi lần giao dịch “hàng” với số lượng lớn, chúng thường sử dụng vũ 
khí nóng, trong quá trình giao dịch, nếu xảy ra bất trắc, chúng sẵn sàng nổ súng chống trả 
quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ.  

- Để đạt kết quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, bảo đảm an 
ninh trật tự trên khu vực biên giới, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Bộ đội Biên 
phòng Sơn La sẽ thực hiện những công tác trọng tâm nào? 

- Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, năm 2019 và những 
năm tiếp theo, Bộ đội Biên phòng Sơn La sẽ tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 
địa phương củng cố cơ sở chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật ở các địa 
bàn trọng điểm về ma túy, mở cuộc vận động chính trị tấn công, tố giác, giáo dục, cảm 
hóa tội phạm. Chủ động xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, đổi mới phương thức, tích cực 
nghiên cứu, tìm tòi cách đánh mới, với phương châm “tích cực tấn công, chủ động phòng 
ngừa”, trong đó, chủ động phòng ngừa là chính, đặc biệt, phòng ngừa từ xa, nhằm phát 
hiện, ngăn chặn các đối tượng, đường dây.  

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 
Từ tháng 9/2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các 

lực lượng chức năng điều tra, phát hiện, xử lý 80 vụ/96 đối tượng có liên quan đến ma 
túy, trong đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án. 
Tang vật thu giữ gồm: 55 bánh heroin, 148.791 viên ma túy tổng hợp, 3,3kg ma túy tổng 
hợp dạng đá, 4.837,55g nhựa thuốc phiện, 1 khẩu súng, 3 viên đạn và nhiều tang vật khác 
có liên quan.  

 

34. Trường Giang. NÔNG THÔN SƠN LA KHỞI SẮC: NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU 
LỊCH / Trường Giang, Trần Hồ // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 03/6/2019.- Số 110.- 
Tr.5. 
 

Hiện nay, người dân các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn... của tỉnh Sơn 
La đang đẩy mạnh trồng dâu tây. Đây không chỉ là hướng đi mới, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao, mà các khu vườn trồng dâu tây còn trở thành địa điểm thú vị để thu hút 
khách du lịch đến mua sản phẩm, thưởng thức, tham quan... 

Nhận thấy tiềm năng từ dâu tây, từ chủ trương thúc đẩy phát triển sản xuất để nâng 
cao thu nhập cho người dân nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu căn bản của Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ chỗ chỉ có ít hộ dân trồng dâu tây, đến nay 
cây dâu tây đã được trồng rộng rãi, với quy mô lớn, tập trung tại các huyện Mộc Châu, 
Vân Hồ, Mai Sơn. 

Mộc Châu đã trở thành thủ phủ dâu tây của Sơn La. Với khí hậu luôn mát mẻ, dâu 
tây trồng ở Mộc Châu có chất lượng tốt hơn các nơi khác. Đến nay, toàn huyện có 6 
doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng trăm hộ trồng dâu tây. Ở xã Đông Sang, dâu tây không 
chỉ là cây mang lại thu nhập cao cho người dân mà những cánh đồng trồng dâu tây còn trở 
thành địa điểm du lịch lý tưởng với du khách. Người nông dân, không chỉ sản xuất giỏi 
mà họ còn là hướng dẫn viên du lịch với mức thu nhập khá, lại ổn định. 

Theo người dân cho biết, vài năm trở lại đây, đã có nhiều doanh nghiệp, chủ trang 
trại, hộ cá thể đầu tư vào trồng dâu tây kết hợp làm du lịch. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn 
mới của Đông Sang như được khoác thêm chiếc áo mới: Cuộc sống sôi động, ấm no, hạnh 
phúc. 
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Ông Phạm Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Đông Sang đánh giá: “Dâu tây ở xã 
Đông Sang đang phát triển mạnh, phục vụ người tiêu dùng và khách du lịch. Xã xác định 
cây dâu tây là mô hình nông nghiệp điển hình, nên đưa vào Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) của xã. Cái hay là, dâu tây trồng được trên đất dốc, tận dụng được đất đai, 
tạo nên những triền dâu tây đẹp mê hồn để thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. 
Trong khi đó, hiệu quả kinh tế của dâu tây lại cao hơn nhiều các loại cây trồng khác. 
Nguồn vốn đầu tư thì không nhiều”. 

Điển hình cho mô hình trồng dâu tây kết hợp làm du lịch là vườn dâu tây của anh 
Trần Tuấn Tài, bản Tự Nhiên, xã Đông Sang. Trang trại dâu tây của anh rộng tới 6.000m2. 
Anh Tài đã nhập giống từ Nhật Bản và thực hiện quy trình sản xuất dâu tây của Nhật Bản 
theo hướng sạch, an toàn. Vào cuối tuần, trang trại của anh luôn nhộn nhịp khách du lịch 
tham quan, trải nghiệm. 

Anh Tài cho biết: “Tôi bắt đầu trồng dâu tây theo hướng an toàn từ năm 2018. Mọi 
khâu từ làm đất, chăm sóc cho đến thu hoạch đều đảm bảo, không sử dụng hóa chất, thuốc 
bảo vệ thực vật, nhằm tạo ra sản phẩm sạch và an toàn nhất cho người tiêu dùng. Mặt 
khác, tôi thiết kế trại dâu tây khá lạ, lắng đọng để phục vụ khách du lịch. Mỗi khi du 
khách đến thăm, trở về họ đều không thể quên được trang trại dâu tây của tôi”. 

Nhu cầu của khách hàng về quả dâu tây hiện nay rất cao. Sản xuất ra đến đâu tiêu 
thụ hết đến đó. Vào đầu vụ, dâu to và đẹp, giá khoảng 300.000 đồng/kg, cuối vụ sẽ giảm 
chút ít, xuống còn 250.000 đồng/kg. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các siêu thị tại Hà Nội. 

“Trại dâu tây của anh Tài là một điển hình làm kinh tế kết hợp với du lịch. Hiện 
nay, có nhiều bà con các tỉnh, thành như Điện Biên, Cao Bằng... đã về học tập để làm 
theo. Sản phẩm dâu tây của anh Tài bán ra thị trường đảm bảo sạch, an toàn. Vì thế, 
chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các công ty, doanh nghiệp, người dân về thuê, 
đấu thầu đất, sử dụng nhân lực, cơ sở hạ tầng… để phát triển cây dâu tây trở thành sản 
phẩm truyền thống tiêu biểu của Đông Sang. Để sau này, nói đến dâu tây là nói đến Đông 
Sang” - Ông Phạm Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Đông Sang. 

Đến nay, Mộc Châu có 4 xã là Mường Sang, Chiềng Sơn, Đông Sang và Phiêng 
Luông đạt chuẩn nông thôn mới; 7 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 2 xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu 
chí. Cùng với việc duy trì và giữ vững 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019, huyện 
Mộc Châu tiếp tục phấn đấu xây dựng 2 xã Chiềng Hắc và Tân Lập đạt chuẩn. 
 

35. Quốc Định. XOÀI YÊN CHÂU CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG ANH, MỸ / Quốc 
Định, Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/6/2019.- Số 132.- Tr.7. 
 

Từ đầu vụ đến nay, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu gần 1.500 tấn xoài sang các thị 
trường Australia, Trung Quốc… thông qua các hợp tác xã, doanh nghiệp làm đầu 
mối. Sự chuyển dịch đúng hướng trong sản xuất không chỉ giúp Sơn La biến bất lợi 
thành lợi thế mà còn giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống. 

XUẤT KHẨU TĂNG VỌT 

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Sơn La về tình hình sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, từ đầu vụ đến nay, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu gần 2.500 tấn 
xoài vào các thị trường: Trung Quốc, Australia… giá trị xuất khẩu ước đạt 833.000USD. 

Năm 2019, sản xuất xoài trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục đạt được những kết quả 
đáng mừng. Diện tích xoài cho thu hoạch dự kiến khoảng 15.700ha, sản lượng trên 35.500 
tấn, trong đó đủ điều kiện xuất khẩu hơn 7.500 tấn. Chất lượng xoài năm 2019 được đánh 
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giá cao hơn nhiều so với năm 2018 nhờ các hộ dân và các hợp tác xã trồng xoài đã chủ 
động hơn trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc xoài. 

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Sơn La đã tiêu thụ hơn 15.000 tấn xoài tươi, 
trong đó xuất khẩu đạt hơn 2.500 tấn. Theo khảo sát, hiện giá xoài tương đối ổn định, xoài 
tượng da xanh dao động từ 13.000 - 16.000 đồng/kg; xoài tròn Yên Châu 25.000 - 30.000 
đồng/kg; các giống xoài khác từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đang có 7 hợp tác xã (Đoàn Kết, Hưng Thịnh, 
Đảo Ngọc, hoa quả Thành Đạt, Hoa Mười, Ngọc La, Duy Tuấn) liên kết với một số doanh 
nghiệp (Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Cánh đồng vàng - Lạng Sơn, Công ty Rau quả 
sạch miền Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thái, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và xuất nhập khẩu Hùng Thảo - Bắc Giang) đứng ra thu mua xoài xuất khẩu. 

Để công tác xuất khẩu xoài ra thị trường nước ngoài được thuận lợi, tỉnh Sơn La 
chỉ đạo, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, thu hái, sơ chế, 
đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm xoài. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh vào địa phương thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm xoài. 

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 

Ngoài các thị trường cũ là Australia, Trung Quốc, năm 2019, tỉnh Sơn La đã mở 
rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm xoài tượng da xanh sang Mỹ và Anh. Theo đó, sẽ 
có 10 tấn xoài tượng được xuất khẩu sang 2 thị trường khó tính trên. 

Chị Hà Thị Chinh - thành viên Hợp tác xã An toàn Chiềng Hặc, phấn khởi cho 
biết: “Hợp tác xã An toàn Chiềng Hặc được thành lập từ năm 2017 với 7 thành viên. Mấy 
năm gần đây, tỉnh, huyện đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng thương hiệu, chất lượng hoa 
quả của Sơn La, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất. Cây xoài đã đem lại hiệu 
quả kinh tế cao cho hội viên hợp tác xã và người dân trên địa bàn. Chất lượng, giá trị sản 
phẩm xoài ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu”. 

Phát biểu tại lễ công bố sản phẩm xoài Sơn La xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Anh, 
Australia và Trung Quốc, ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển 
nông thôn đánh giá: Đây là sự kiện vui mừng với ngành nông nghiệp cả nước nói chung 
và nông dân Sơn La nói riêng, khẳng định chất lượng nông sản Việt Nam đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu ngặt nghèo của các thị trường khó tính. 

“Cả hệ thống chính trị Sơn La đã vào cuộc, đặc biệt là phát triển trái cây, trong đó 
có cây xoài. Sơn La đã chọn lựa được những chủng loại trái cây phù hợp với điều kiện khí 

hậu, thổ nhưỡng của tỉnh; chủ động trong tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại. Nhờ 
đó, sản phẩm trái cây của Sơn La nói chung, sản phẩm xoài nói riêng đã có mặt ở nhiều 
nước trên thế giới. Mỹ là một thị trường rất tiềm năng nên tỉnh Sơn La cần chỉ đạo thực 
hiện tốt các khâu để có thể tiếp tục duy trì công tác xuất khẩu xoài sang thị trường khó 
tính này” - ông Doanh nói. 

Ông Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, thông tin: Năm 2019, tỉnh Sơn La 
tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển cây ăn quả theo hướng bền 
vững, gắn với nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tỉnh tập trung lãnh đạo xây 

dựng vùng nguyên liệu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện quy trình sản xuất 
an toàn, tập trung xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế gắn với 
chuỗi giá trị... 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2019 26 

36. Mai Nguyễn. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA ĐỀ XUẤT THAY 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI / Mai Nguyễn // Khoa học và đời sống.- Ngày 
03/6/2019.- Số 66.- Tr.17. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã có tờ trình UBND tỉnh Sơn La xem xét, 
thay Trưởng ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 của tỉnh. 

Ngày 21/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1165/QĐ-
UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Sơn La năm 
2019 do ông Phạm Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm Trưởng ban Chỉ đạo. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó trưởng 
ban Thường trực, cùng các phó trưởng ban và các ủy viên, thư ký.   

Sau khi tỉnh Sơn La ban hành quyết định này, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều, 
trong đó có không ít ý kiến phản đối. 

Lý do là vì năm 2018, ông Phạm Văn Thủy làm Trưởng ban Chỉ đạo thi kỳ thi 
Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh đã để xảy ra vụ việc sai phạm nghiêm trọng về 
gian lận điểm thi. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc, và sự việc chưa 
kết thúc. Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã có tờ trình UBND tỉnh đề xuất ông Lê Hồng 
Minh, Phó chủ tịch tỉnh thay thế ông Phạm Văn Thủy làm Trưởng ban Chỉ đạo thi tỉnh 
năm 2019. 

Được biết, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, toàn tỉnh  Sơn La có 10.608 
thí sinh tham gia dự thi tại 33 điểm thi với 453 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 6 
trường đại học, cao đẳng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La tổ chức kỳ thi. Các 
trường đại học, cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức thi tại tỉnh Sơn La gồm: Đại học Sư 
phạm Hà Nội 2; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại học Kiểm sát Hà Nội; Đại học 
Tài chính - Ngân hàng Hà Nội; Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và Cao đẳng Sư phạm Điện 
Biên. 

Trả lời bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, đại biểu Mai Sỹ Diến (đoàn Thanh 
Hóa) cho biết, việc bố trí ban chỉ đạo thi thuộc thẩm quyền địa phương. Địa phương phải 
căn cứ quy trình, xem trong quá trình chỉ đạo ông Thủy đã làm hết trách nhiệm của mình 
chưa, khi phát hiện sai phạm thì ông có hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm hay 
không.  

Nếu tất cả những cái đó ông Thủy đã làm tốt và nếu lựa chọn một người khác 
không tốt hơn thì phải cân nhắc. Đây là thẩm quyền của địa phương và chúng ta có thể tin 
tưởng ở cấp ủy chính quyền địa phương. 

Cũng chia sẻ bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền (đoàn Phú 
Yên) nêu quan điểm: “Trong khi gian lận thi năm trước còn chưa được giải quyết dứt 
điểm thì việc tỉnh Sơn La tiếp tục phân công ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND 
tỉnh - làm trưởng ban sẽ gây thêm sự hoài nghi”. 
 

Cũng xem: 
37. Ng. Hưởng. THAY TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
2019 TẠI SƠN LA / Ng. Hưởng // Người lao động.- Ngày 01/6/2019.- Số 8277.- Tr.2. 
 

38. Ngọc Diệp. ĐỀ XUẤT THAY TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THI TRUNG HỌC 
PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019 / Ngọc Diệp // Giáo dục và thời đại.- Ngày 
01/6/2019.- Số 131.- Tr.5. 
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39. Trần Hồ. TRỞ LẠI “THÁNH ĐỊA” MA TÚY LÓNG LUÔNG / Trần Hồ, Hưng 
Giang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 06 - 07/6/2019.- Số 113+114.- Tr.8-9. 
 

BÀI 1: KÝ ỨC BÓNG MA THUỐC PHIỆN 

Sau một năm 2 ông trùm ma túy bị tiêu diệt, cuộc sống người dân ở xã Lóng 
Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trở lại yên bình nhưng còn đó nỗi ám ảnh về 
những ông trùm, về bóng ma thuốc phiện. 

GẶP DÂN LÀ BẮT GIỮ 

Chặng đường từ trung tâm xã Lóng Luông vào bản Lũng Xá - Tà Dê có chiều dài 
hơn 4km, đang được làm mới, nham nhở đá sắc lẹm như dao cạo. Trước kia chỉ có con 
đường duy nhất vào bản, một bên vực sâu hun hút, một bên núi đá chông chênh. 

Lò Văn Dê, Bí thư chi bộ kể bây giờ vào bản có 2 con đường mới, một nối với 
Hang Kia - Pà Cò (Hòa Bình) xa hàng chục cây số, một đường vào nữa thì phải đi vòng 
xuống dưới bản Lũng Xá rồi ngược lên Tà Dê. 

Bản Tà Dê có hơn 100 hộ đồng bào Mông sinh sống, là một vùng biệt lập, núi rừng 
trùng điệp bao quanh, cách biên giới với nước bạn Lào khoảng 15km. Người dân nơi đây 
sống chỉ phụ thuộc vào làm nương, chăn nuôi, đi rừng… 

Theo chân Bí thư chi bộ Dê vào bản, chúng tôi bắt gặp từ đầu bản những đứa trẻ 
khép nép sau lưng mẹ, ánh mắt thơ ngây, chốc chốc liếc nhìn chúng tôi; những cụ già, 
thanh niên… nhìn chúng tôi với ánh mắt thăm dò, nói năng dè chừng, cho thấy người dân 
từng kinh sợ những tên tội phạm truy nã đặc biệt về tung hoành vùng đất này. 

Anh Dê cho biết, trước những năm 90, người dân trồng ma túy rất nhiều, hai bên 
đường quốc lộ Lóng Luông mênh mông cây thuốc phiện. 

Sau năm 1993, cây thuốc phiện được chặt phá, các bản khác tái trồng riêng bản Tà 
Dê không người dân nào dám trồng. Nhờ thế, người dân có tỷ lệ người nghiện, tội phạm 
buôn bán ma túy thấp nhất so với các bản khác. 

Tuy nhiên, từ năm 2012 - 2013, bản Tà Dê trở thành “chảo lửa” buôn bán, cất giữ, 
trung chuyển thuốc phiện của những ông trùm ma túy, đặc biệt nhất là 2 đối tượng 
Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. 

Sau khi Bộ Công an bắt giữ 2 đối tượng cộm cán này, người dân trở về cuộc sống 
yên bình nhưng ký ức kinh sợ vẫn còn trong tâm trí người dân. 

Trưởng bản Sồng A Tồng, năm nay 27 tuổi nhưng làm trưởng bản được 3 năm, 
từng đối mặt, từng bị uy hiếp khi can thiệp ranh giới “lãnh thổ” của các ông trùm ma túy. 

Tồng kể về sự lộng hành, ngang ngược của những ông trùm ma túy về đây khiến 
người dân không một ngày được bình yên, lúc thì cầm súng dọa nạt, cho đàn em theo dõi 
nhân dân, thậm chí tạm giữ người không cần lý do... 

“Một số đối tượng về đây nghênh ngang, muốn làm chủ, muốn làm khó cấp ủy 
chính quyền, kể cả người dân. Dân mình không có vũ khí, họ có vũ khí nên thường xuyên 
dọa nạt người dân”, Tồng nói. 

Nếu người dân đi làm nương, đi chăn trâu mà lảng vảng quanh khu vực của mấy 
ông trùm này thì bị đàn em cầm súng xua đuổi, đe dọa, theo dõi… 

“Mình nói đi chăn trâu thì thôi, còn nói lý do khác thì bị tạm giữ, nhiều người đã bị 
tạm giữ rồi. Đến giờ nhiều người dân vẫn lo sợ, hoang mang khi có người lạ đến bản, các 
đối tượng truy nã khác vẫn cho đàn em vào hỏi thông tin”. 

Những năm qua, Tồng đã không dưới một lần chạm mặt các ông trùm và từng bị 
tạm giữ khi đi thực hiện công việc. Năm 2014 - 2015 đang là công an viên, nhận được 
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thông báo của quần chúng có một số đối tượng lạ mặt vào xây dựng nhà ở, anh và trưởng 
bản đi xác minh thông tin nhưng chưa vào tới nơi thì bị chặn lại. 

“Vừa vào tới khu vực xây dựng trái phép, 5 ô tô chặn lại, họ cầm súng bao vây 
không cho chúng tôi đi đâu cả. Họ tra khảo, tạm giữ chúng tôi khoảng gần 1 tiếng. Từ đấy 
chúng tôi không dám đi vào đó nữa, thời điểm đấy dân ai cũng hoang mang. Người dân 
nào có đất, nương rẫy cạnh đấy không còn đi làm nữa”, Tồng nhớ lại. 

SỢ “NHỮNG THANH TUÂN” THỨ HAI 

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lóng Luông, Giàng A Ký, trước khi thực hiện chuyên án 
18TN, 19TN của Bộ Công an, bản Tà Dê lúc đấy là điểm “nóng” nhất về nơi buôn bán ma 
túy, ẩn náu của các ông trùm. 

“Ngoài 2 đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, lúc bấy giờ 2 bản 
có 20 đối tượng truy nã đặc biệt, sống trong dân cũng có, trong rừng cũng có. Địa hình 
hiểm trở, lại có đường tiểu ngạch giáp với Lào nên buôn bán, vận chuyển ma túy về đây 
dễ. Lực lượng chức năng khó vây bắt các đối tượng ẩn náu, những ông trùm biến nơi đây 
thành căn cứ hoạt động”. 

Trước khi Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt, thì ở Lũng Xá - 
Tà Dê, còn có những ông trùm từng “làm mưa, làm gió” như Tráng A Tàng (Tàng 
Keangnam) hay Sồng A Lâu. 

Bản Tà Dê trở thành “thánh địa” ma túy, một phần các bản có 1 - 2 dòng họ chung 
sống với nhau, quây quần như một gia đình thu nhỏ nên tố giác tội phạm khó. Đồng thời, 
bọn tội phạm lợi dụng lòng tin người dân, đặc biệt thanh niên mới lớn thích khám phá, 
biến họ thành “con mồi”. Các thanh niên này đều từng thử thuốc phiện ít nhất một lần. 

Bí thư Ký luôn bất an, đau đáu còn có những Thanh Tuân thứ hai đang hiện hữu rõ 
ở Lũng Xá - Tà Dê nói riêng và Lóng Luông nói chung: “Đến bây giờ một số đối tượng bị 
bắt đi, một số đối tượng còn lại, ẩn náu. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt, 
nay cơ bản tạm ổn. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề phức tạp có thể xảy 
ra bất cứ lúc nào”. 

Từ ngày 27 đến 29/6/2018, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát 
cơ động và các đơn vị chức năng đã tổ chức lực lượng phá án tấn công vào nơi ở của 
Nguyễn Thanh Tuân (sinh năm 1983 - có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái 
phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, 
tức Thuận chuột, có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy). 

Tại bản Tà Dê, các đối tượng xây dựng nhà ở kiên cố, có hầm trú ẩn, mua nhiều vũ 
khí quân dụng, lựu đạn, chung quanh nhà rất nhiều bình gas, bình xăng, nuôi chó dữ và 
có hệ thống camera chung quanh. 

Thuận ở trong nhà một mình cố thủ, chống trả lại lực lượng chức năng đã bị tiêu 
diệt trước. Còn tại nhà của Nguyễn Thanh Tuân cùng 2 đàn em, bọn chúng tiếp tục xả 
súng, ném lựu đạn và các vật liệu khác về phía lực lượng công an. Ban Chuyên án đã điều 
xe bọc thép tấn công trực diện vào hang ổ, tiêu diệt Tuân và đàn em. 

Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường 49 khẩu súng các loại; 17 quả lựu đạn; 
hơn 7.000 viên đạn các loại… Khi biết lực lượng công an bao vây, chúng tính toán đến 
việc chống đối khi đặt ngay ở cổng ra vào có 4 bình gas, kẹp giữa có 1 can xăng 3 - 5 lít 
và cả lựu đạn. 
 

BÀI 2: HỒI SINH MẢNH ĐẤT NGHÈO TÀ DÊ 

Ma túy dần qua đi như cơn ác mộng, vùng đất này đang dần hồi sinh, vươn 
mầm xanh giữa núi rừng Tây Bắc. 
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ĐỒNG BÀO CÒN NGHÈO LẮM 

Chỉ một buổi chiều ở bản Tà Dê, chúng tôi đã có những góc nhìn, cảm nhận riêng 
về mảnh đất được xem là “thánh địa” ma túy này, một vùng đất khắc nghiệt, những con 
người chất phác và nghèo đói vẫn bủa vây. 

Bí thư Chi bộ bản Tà Dê, Lò Văn Dê khẳng định, người dân không hề liên quan 
đến ma túy, chỉ một số đối tượng móc nối, cấu kết được với các đường dây lớn. Những 
đối tượng truy nã tập trung ma túy về đây, cất giữ khi có mối thì tiêu thụ đi, trở thành địa 
bàn mang tiếng dư luận. 

Nắm được điểm yếu đấy nên tội phạm truy nã lộng hành, biến Tà Dê thành căn cứ 
hoạt động công khai, thách thức người dân, chính quyền. 

Bí thư Dê dẫn chúng tôi đi thăm gia đình nghèo Sồng Thị Chao (bản Tà Dê) một 
gia đình có chồng phạm tội đi tù, con trai lấy vợ từ năm 14 tuổi. Thế nên mới 37 tuổi mà 
chị Chao đã có cháu nội 4 tuổi. Đứng trước ngôi nhà chị như thước phim đen trắng, ngôi 
nhà cấp 4 xập xệ, ngả màu đen xám, đứa con trai út ngồi một góc ở hiên nhà, đứa cháu trai 
không mặc quần đi chập chững quanh sân. Chị Chao đứng tựa bên hiên, mặt thẫn thờ. 

Trong nhà không bàn ghế, không ti vi, chỉ có 2 cái giường trên nền nhà bằng xi 
măng rách toác. Chị không nói được tiếng Kinh, Bí thư Dê trở thành phiên dịch cho chúng 
tôi. 

Một mình chị phải nuôi 5 người con và một đứa cháu, không có một mảnh đất cắm 
dùi. 

Gia đình chị, cũng như bao người dân nơi đây chỉ trông chờ vào các đợt cứu đói 
của Nhà nước. 

“Có những tháng giáp hạt, không có gì ăn, đợt tết nhà tôi được cấp trên hỗ trợ một 
tháng gạo, 15kg/khẩu”, chị Chao nói với giọng buồn rầu. 

Theo chị Chao, mặc dù là con cả nhưng con trai của chị vẫn quanh quẩn trong bản, 
chưa có gan đi làm. Có vợ, có con rồi nhưng vẫn phụ thuộc vào chị. 

“Gia đình phải tính từng bữa ăn, ăn bữa này phải tính toán bữa mai. Nhà không có 
một bao thóc, chỉ có mấy bao ngô dành cho lợn thôi. May mắn người Mông đông anh em, 
hết gạo thì chú bác, anh em, hàng xóm láng giềng họ giúp đỡ. Gia đình không tăng gia sản 
xuất, không có chỗ ăn chỗ để, không làm được gì thêm nữa, vì toàn bộ đất không sản xuất 
được. Tôi vẫn còn có con nhỏ, cháu nhỏ vì các con nhỏ ở nhà không biết vấn đề mô tê gì 
cả. Nếu mà xuống xuôi làm việc thì con cái ở nhà hư hỏng ngay”. 

Bản Tà Dê hơn chục trường hợp như thế này. Có trường hợp chồng đi tù, vợ ở nhà, 
có trường hợp vợ đi tù còn chồng ở nhà. Trường hợp thê lương hơn thì chồng đi tù, vợ bỏ 
đi nơi khác, con cái quá nhỏ không biết làm ăn, nhà đóng cửa, phải đi ở nhà cô dì, chú 
bác.   

VƯƠN CHỒI GIỮA VÙNG “ĐẤT CHẾT” 
Dù còn những hộ nghèo như chị Chao, nhưng nhìn toàn cảnh thì đất Tà Dê biệt 

lập, chịu đựng bao nhiêu kinh hoàng, sợ ma túy, sợ các ông trùm, sợ cái nghèo, giờ đang 
dần vươn mình, đâm chồi non giữa đá sỏi cằn cỗi. 

Trường bản luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ nô đùa, đường bản các em học sinh 
tung tăng đến lớp. Bên những sườn đồi đàn trâu, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ, trong các vườn 
mận, đào, vườn táo cho quả trĩu cành… 

Nói về kinh tế địa phương, Bí thư Đảng ủy xã Giàng A Ký giọng trầm xuống, 
trước đây người nghiện ma túy rất nhiều, có những bản chỉ toàn phụ nữ và trẻ em, do các 
đối tượng nghiện ma túy, vi phạm pháp luật, đang thi hành án tại các trại giam. Phần lớn 
các bản ở Lóng Luông, lao động chính giờ còn lại phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra đất đai, khí 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2019 30 

hậu thì người dân không quen với canh tác khoa học, kỹ thuật chỉ có thói quen truyền 
thống, nên năng suất, chất lượng không được tốt. 

Bí thư Ký phân trần: “Bây giờ ma túy vẫn còn, các đối tượng nghiện ma túy vẫn 
có. Xã đang có chủ trương phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động 
các đối tượng từ bỏ ma túy, để đời sống đồng bào được ổn định, chăm lo phát triển kinh 
tế. Kinh tế xã không chỉ khó khăn về ma túy mà ra, còn khó khăn từ xuất phát điểm thấp 
về nông nghiệp, trước đây nền nông nghiệp chủ lực của xã là cây ngô. Ngô mất giá, phân 
bón, giống ngô tăng lên, bà con nông dân phải thay đổi cơ cấu cây trồng. Dù chưa thể 
thích nghi kịp được với những thay đổi, dù mức sống thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao 21% nhưng 
đã khá lên một chút so với trước đây”. 

Để có được thay đổi, xã, huyện có những chương trình phát triển kinh tế đều ưu 
tiên cho Lũng Xá - Tà Dê. 

“Xã đang thực hiện các mô hình kinh tế của huyện đầu tư, tập trung chuyển đổi 
cây trồng từ trồng lúa, trồng ngô chủ yếu chuyển sang tập trung trồng chanh leo. Xã có 
30ha chanh leo cho kết quả khá tốt. Riêng bản Tà Dê đất canh tác rất ít, không có nước, 
trồng các loại cây khác không có hiệu quả. Huyện đã hỗ trợ cho Lũng Xá - Tà Dê 6.000 
cây mơ và trông chờ vào mô hình cây chanh leo”, Bí thư Ký chia sẻ thêm. 

“Trưởng bản Sồng A Tồng:“Bản Tà Dê nhiều thứ thay đổi rồi, hộ nghèo giảm, 
trình độ dân trí người dân nâng lên, biết được nhiều khoa học, kỹ thuật canh tác, con 
cháu bây giờ đi học hết. Cấp 3 ngày trước chỉ vài người thôi, bây giờ đa số được đi học, 
kể cả đại học, cao đẳng ở dưới xuôi”. 

Theo cơ quan công an Sơn La, từ năm 2016 đến nay, lực lượng chức năng đã phá 
hơn 200 vụ án về ma túy, thu giữ gần 700kg heroin, hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp. 
Súng ống, lựu đạn vô số kể. 

“Ngoài những đối tượng buôn bán ma túy còn có cả những nhóm vũ trang người 
nước ngoài. Chúng trang bị súng ống, lựu đạn, sẵn sàng bắn trả, thậm chí rình mò tìm 
cách trả thù lực lượng phòng chống ma túy”, một cán bộ công an Sơn La nói. 

Theo thống kê của Công an tỉnh Sơn La, trong 3 năm qua, 14 đối tượng nước 
ngoài bị tiêu diệt hoặc bắt giữ. Cơ quan chức năng thu gần 500 bánh heroin, nặng đến 
1,7 tạ và hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, súng, lựu đạn. 

Còn tại huyện Vân Hồ, từ tết đến nay, công an huyện đã phát hiện và bắt giữ 18 vụ 
về ma túy, thu hơn 20 bánh heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. 




