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01. PV. TIN VẮN / PV // Nhân dân.- Ngày 14/4/2019.- Tr.8. 
 

Vào lúc 12 giờ 25 phút ngày 12/4, tại bản Nà Lìu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã 
(Sơn La), Công an huyện Sông Mã đã bắt quả tang hai đối tượng về hành vi tàng trữ trái 
phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là: Thào Thị Sông, sinh năm 1982 và Mùa A Nu, 
sinh năm 1991, cùng trú tại bản Phiêng Phụ A, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn. Tang vật 
thu giữ gồm 400 viên ma túy tổng hợp, một gói heroin cùng một số vật chứng liên quan 
khác. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Giàng A Tủa, sinh 
năm 1966, trú tại bản Huổi Sẳng, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã. 

Liên quan đến vụ án, lực lượng công an đã thu giữ: 6.800 viên ma túy tổng hợp, 
một cân điện tử, 44,5 triệu đồng, cùng một số tang vật liên quan. Hiện vụ việc đang được 
cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 
 

Cũng xem: 
02. PV. BẮT 3 ĐỐI TƯỢNG, THU HƠN 7.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / PV // 
Quân đội nhân dân.- Ngày 14/4/2019.- Tr.8. 
 

03. PV. DẤU ẤN LÂM THAO Ở “THỦ PHỦ” NGÔ SƠN LA / PV // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 17/4/2019.- Số 92.- Tr.16. 
 

 Sơn La là tỉnh có diện tích trồng ngô, cây ăn quả lớn nhất khu vực miền Bắc. 
Từ nhiều năm nay, bà con nông dân nơi đây đã biết vận dụng tiến bộ kỹ thuật để 
canh tác ngô, cây ăn quả trên những sườn đồi rộng lớn, mang lại giá trị kinh tế cao. 
Góp sức làm nên những triệu phú, tỷ phú trên mảnh đất này, không thể thiếu dấu ấn 
của phân bón Lâm Thao. 

GIÚP NGƯỜI NGHÈO VƠI GÁNH NẶNG 

Sơn La có khoảng 160.000ha trồng ngô, hàng năm, cho sản lượng trên 700.000 tấn. 
Với diện tích ngô lớn, phân bón đã và đang đóng góp phần quan trọng tạo nên năng suất 
và hiệu quả kinh tế từ cây trồng này. 

Ông Nguyễn Văn Tiến, nông dân xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La chia 
sẻ: “Gia đình tôi canh tác ngô từ đời cha ông, với diện tích hơn 5ha, thu hoạch chủ yếu để 
bán ngô hạt cho các công ty thức ăn chăn nuôi. Do trồng nhiều ngô nên gia đình tôi và bà 
con ở đây luôn để ý đến việc dùng phân bón. Mấy năm nay, chúng tôi thường xuyên sử 
dụng phân bón Lâm Thao, ở đây, chúng tôi hay gọi vui là phân 3 lá cọ, bởi chất lượng 
phân rất tốt và giá cũng hợp lý, đặc biệt là nông dân có thể mua được phân trả chậm nên 
mọi người cũng đỡ được phần nào áp lực về kinh tế”. 

Trong khi đó, ông Vì Văn Thưởng, cũng ở huyện Yên Châu cho biết, gia đình ông 
sử dụng phân bón Lâm Thao bón cho ngô và các loại cây trồng khác đã hơn 10 năm nay. 
“Thấy phân bón tốt cho ngô, sắn, lại có chính sách mua trả chậm nên tôi đã vận động bà 
con trong bản và các vùng lân cận mua về dùng. Đã mấy năm nay, tôi không chỉ mua 
phân bón Lâm Thao cho riêng nhà mình dùng mà còn làm đại lý phân phối cho công ty” - 
ông Thưởng nói. 

Ông Thưởng cũng cho biết, các sản phẩm phân bón của Công ty Cổ phần Supe 
Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao có nhiều ưu điểm tốt cho cây trồng, giá thành rẻ và đặc 
biệt là có chính sách trả chậm, theo đó bà con nông dân có thể đăng ký mua phân bón từ 
đầu mùa vụ, tới khi thu hoạch nông sản mới phải trả tiền. Nhờ chính sách này mà rất 
nhiều hộ nông dân không phải lo lắng về việc thiếu tiền mua phân bón mỗi khi vào vụ sản 
xuất, đặc biệt là đã có nhiều hộ nông dân nghèo được hưởng lợi từ chương trình này. 
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ĐỒNG HÀNH VỚI NÔNG DÂN 

Ông Vũ Xuân Hồng - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa 
chất Lâm Thao khẳng định, là đơn vị sản xuất, cung ứng phân bón lớn, công ty luôn mong 
muốn mang đến cho bà con nông dân cả nước nói chung và nông dân các tỉnh miền núi 
phía Bắc nói riêng những sản phẩm phân bón chất lượng nhất. Đặc biệt, phân bón Lâm 
Thao sẽ tiếp tục nỗ lực để phục vụ bà con nông dân trồng ngô, đảm bảo bằng những sản 
phẩm phân bón chất lượng, phù hợp nhất. 

“Nhiều năm nay, sản phẩm phân bón Lâm Thao được đông đảo bà con Sơn La tin 
dùng. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ không để bà con phải lo lắng về vấn đề phân bón giả và 
sẽ tiếp tục đồng hành cùng nông dân ở “thủ phủ” ngô, giúp bà con trồng ngô đạt năng suất 
cao nhất” - ông Hồng khẳng định. 

Theo ông Hồng, hàng năm công ty đều cử cán bộ về cơ sở để mở các lớp tập huấn 
về kỹ thuật sử dụng phân bón Lâm Thao tại các xã, huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
công ty cũng cam kết sẽ là đơn vị trọng điểm hỗ trợ bà con trong việc chọn mua và thực 
hiện quy trình bón phân bón cho cây trồng… 
 

04. Y. Anh. TRẢ 25 THÍ SINH SƠN LA VỀ ĐỊA PHƯƠNG / Y. Anh // Người lao 
động.- Ngày 18/4/2019.- Số 8238.- Tr.3. 

 

Ngày 17/4, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết sau khi nhận danh sách thí sinh 
được nâng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 từ Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn 
La, cục đã chuyển danh sách này về các trường trực thuộc Bộ Công an. 

Sau khi rà soát, đã có 25 thí sinh bị phát hiện trúng tuyển do gian lận điểm. Bộ 
Công an đã bàn giao số thí sinh này về đơn vị sơ tuyển tại Sơn La và xử lý theo đúng quy 
định. Trong số này, có 7 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh 
trúng tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường 
Đại học Phòng cháy chữa cháy. Theo Cục Đào tạo, đối chiếu quy chế thi trung học phổ 
thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các thí sinh bị buộc thôi học do gian 
lận điểm năm nay vẫn được tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Tuy 
nhiên, việc các thí sinh này có được tham gia đăng ký sơ tuyển vào các trường công an 
nhân dân hay không thì Bộ Công an phải xem xét vì việc xét tuyển vào ngành còn phải 
tính đến các yếu tố khác như: Phẩm chất chính trị, đạo đức… 
 

Cũng xem: 
05. PV. 25 THÍ SINH GIAN LẬN ĐIỂM THI BỊ BỘ CÔNG AN TRẢ VỀ SƠN LA / 
PV // Khoa học và đời sống.- Ngày 22/4/2019.- Số 48.- Tr.17. 
 

06. T. Vương. BỘ CÔNG AN TRẢ 25 THÍ SINH SƠN LA LIÊN QUAN ĐẾN GIAN 
LẬN ĐIỂM THI VỀ ĐỊA PHƯƠNG / T. Vương // Lao động.- Ngày 18/4/2019.- Số 
86.- Tr.2. 
 

07. Minh Quang. TIẾP TỤC TRẢ 25 THÍ SINH SƠN LA GIAN LẬN ĐIỂM THI 
VỀ ĐỊA PHƯƠNG / Minh Quang // Đại đoàn kết.- Ngày 18/4/2019.- Số 108.- Tr.13. 
 

08. Lê Lan. TIN VẮN / Lê Lan // Đời sống và pháp luật.- Ngày 22/4/2019.- Số 64.- 
Tr.2. 
 

Liên tiếp 8 vụ cháy rừng ở Sơn La, Lai Châu vì nắng nóng gay gắt. Văn phòng Ủy 
ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, 
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trong 2 ngày 18 và 19/4 đã xảy ra liên tiếp 8 vụ cháy rừng tại các tỉnh Sơn La và Lai 
Châu. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết quá nắng nóng cộng với việc người dân bất cẩn 
khi đốt nương làm rẫy. 

…Tại Sơn La, 7 vụ cháy liên tiếp đã xảy ra tại các xã Mường Hung (huyện Sông 
Mã), xã Chiềng On (huyện Yên Châu) và địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp 
Cộp. Thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh Sơn La đến chiều 19/4 cho thấy các vụ cháy đã thiêu rụi trên 29ha rừng ở tỉnh miền 
núi này. 
 

09. Thanh Thuận. BIỂU TƯỢNG CỦA Ý CHÍ CÁCH MẠNG Ở NHÀ TÙ SƠN LA / 
Thanh Thuận // An ninh biên giới.- Ngày 05/5/2019.- Số 18.- Tr.22. 
 

Tọa lạc trên đỉnh đồi Khau Cả (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Di tích Nhà 
tù Sơn La được Nhà nước xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 
2408/QĐ-TTg ngày 31/12/2014, là điểm đến ưa thích của du khách bốn phương. 
Chính tại nơi đây, ý chí cách mạng, khí tiết của những người chiến sỹ cộng sản đã 
tỏa sáng và thắp lên ngọn lửa đấu tranh cách mạng nơi núi rừng Tây Bắc. 

Những ngày cuối tháng 3, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La luôn tấp nập 
bước chân của nhiều đoàn khách du lịch, đặc biệt là những đoàn viên thanh niên đến tìm 
hiểu về lịch sử truyền thống của cha anh. Người người háo hức đến đây bởi đã nghe nói 
về câu chuyện cây đào Tô Hiệu, về tinh thần đấu tranh cách mạng quyết liệt của những 
người chiến sỹ cộng sản kiên trung nơi nhà tù được mệnh danh là “địa ngục trần gian” 
này.  

Nhà tù Sơn La được xây dựng năm 1908, trên ngọn đồi Khau Cả. Đứng từ đỉnh đồi 
này có thể nhìn bao quát toàn cảnh thị xã Sơn La. Nhà tù được xây dựng với diện tích ban 
đầu là 500m2, là nơi giam giữ tù thường phạm. Sau 3 lần xây dựng thêm, diện tích nhà tù 
lên đến 2.170m2. Nhà tù được xây dựng chủ yếu bằng đá lẫn gạch, mái lợp tôn, giường 
nằm cho tù nhân xây bằng đá, mặt láng xi măng, mép ngoài được gắn hệ thống cùm chân 
dọc theo chiều dài của sàn. Những xà lim ngầm, xà lim chéo, trại hai giam, trại ba giam, 
những phòng giam đặc biệt chỉ rộng 1,2m2 cùng hàng trăm hiện vật như còng tay, xích 
sắt, bàn kẹp sắc nhọn... là những chứng tích sống về tội ác dã man của thực dân Pháp đã 
gây ra tại đây.  

Theo chân cô thuyết minh viên Lò Thị Thắm, du khách được nghe kể về những 
gian khổ, khó khăn, sự đe dọa tính mạng của người tù bị giam cầm tại Nhà tù Sơn La. 
Trước đây, quanh khu vực Nhà tù Sơn La còn là vùng rừng núi hoang vắng. Vào mùa hè, 
do bị ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam, các phòng giam ở đây nóng như lò nung, còn mùa 
đông lại buốt lạnh thấu xương vì gió mùa Đông Bắc. Trong mỗi phòng giam đều có hố xí 
nổi được xây cao hơn sàn nằm, không có nắp đậy, không có nước dội, không được vệ sinh 
thường xuyên. Với lối thiết kế như vậy, môi trường ở mỗi phòng giam bị ô nhiễm nặng 
nề, làm bệnh tật phát sinh và lây lan rất nhanh chóng trong tù nhân. Do không thể chém 
giết cùng một lúc hàng loạt chiến sỹ Việt Nam yêu nước, nên thực dân Pháp đã thực hiện 
âm mưu hết sức thâm độc là lợi dụng khí hậu khắc nghiệt, kết hợp với chế độ ăn uống 
kham khổ, chế độ lao tù hà khắc, cực nhọc... để giết dần, giết mòn cả thể xác lẫn tinh thần 
của người tù cộng sản. Thực dân Pháp muốn lấy nơi “rừng thiêng nước độc”, lợi dụng 
vùng rừng núi xa xôi cách trở, biệt lập với thế giới bên ngoài để làm nhụt ý chí đấu tranh 
của những người chiến sỹ yêu nước. Người ta vẫn còn truyền lại câu ca: “Nước Sơn La, 
ma Tạ Bú”, hay “Ai lên Hát Lót, Chiềng Lề, khi đi thì dễ khi về thì không” hoặc “Hãi 
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hùng thay đất Sơn La/ Mặt vàng, bụng ỏng, màu da mạ chì”... Chỉ tính trong giai đoạn 
1930 - 1945, Nhà tù Sơn La đã giam cầm 1.007 chiến sỹ cách mạng và những người yêu 
nước.  

Trong tình hình mọi sự liên lạc với bên ngoài bị cắt đứt, không thể liên lạc được 
với Trung ương Ðảng và bị cô lập giữa chốn lao tù khổ sai, nhưng những người cộng sản 
vẫn hướng về Ðảng, tổ chức hoạt động bí mật, biến nơi ngục tù thành trường học cách 
mạng, rèn luyện ý chí và bổ sung cho Đảng, cho cách mạng những chiến sỹ, đảng viên 
cộng sản kiên trung. Các đảng viên cộng sản tại đây đã thành lập được chi bộ Đảng do 
đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Bí thư. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, những người tù 
chính trị thường xuyên tổ chức các cuộc đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau như: 
Đưa ra yêu sách, thương lượng, biểu tình phản đối, tuyệt thực; trung bình vài ba tháng lại 
tổ chức một cuộc đấu tranh... 

Xúc động hơn cả khi cô thuyết minh viên Lò Thị Thắm đứng bên bức tượng tạc 
hình người kham khổ đặt ngay cửa vào nhà trưng bày, nhắc đến tình cảnh bi đát của người 
chiến sỹ cách mạng trong mùa hè năm 1941 sau cuộc đấu tranh “chống khủng bố”. Không 
những tù nhân bị giam cầm trong hầm tối, mà còn bị địch bỏ đói và bắt nhịn cả uống. 
Sang ngày thứ ba, cơ thể mọi người đã suy kiệt, chỉ còn nằm thiêm thiếp đợi chết. Khi 
không có nước, những người tù phải uống cả nước tiểu của mình và của bạn. Rất may, đến 
sáng ngày giam thứ tư, một anh lính có cảm tình với cách mạng đã nhân lúc vắng người, 
tụt xuống hầm mang cho mọi người vài ca nước. Câu chuyện trở thành giai thoại được 
nhắc đi nhắc lại để thế hệ sau biết được tội ác dã man của kẻ thù và tinh thần quật cường 
của các chiến sỹ cộng sản bị giam cầm, tù đày tại Nhà tù Sơn La. 

Ngày nay, di tích xưa không còn lại nhiều, chỉ còn là một bãi gạch tan hoang, 
những nền móng nhà, những bức tường nhà ngục đổ nát là minh chứng cho tội ác dã man 
của kẻ thù. Bởi năm 1952, trước khi rút khỏi Sơn La, thực dân Pháp đã ném bom xuống 
khu vực nhà tù để xóa dấu vết tội ác. Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá nơi này 
khiến Nhà tù Sơn La gần như bị phá hủy hoàn toàn. Một số hạng mục nhà ngục đã được 
Bảo tàng Sơn La khôi phục để du khách phần nào thấy được tội ác của kẻ thù. Ngày nay, 
mỗi năm, Nhà tù Sơn La đón tiếp hàng trăm ngàn lượt du khách đến tham quan, nghiên 
cứu, học tập... 

Còn lại nguyên vẹn tại đây là cây đào Tô Hiệu tượng trưng cho tinh thần đấu tranh 
kiên cường của người bí thư chi bộ của những chiến sỹ cách mạng bị cầm tù ở đây. Chị 
Lò Thị Thắm cho biết: “Đồng chí Tô Hiệu cũng là người có công lao to lớn, giúp các 
đồng chí ở đây viết tài liệu để học tập, biến nhà tù đế quốc này thành trường học cách 
mạng, nơi đào tạo các cán bộ cốt cán cho cách mạng sau này”. Ngày nay, cây đào Tô Hiệu 
ở Nhà tù Sơn La vẫn luôn xanh tươi, trổ hoa rực rỡ khi xuân về... 
 

10. Hà Hoàng. TẶNG ĐIỂM TRƯỜNG MƠ ƯỚC CHO BẢN NGHÈO PÚNG 
KHOAI / Hà Hoàng, Thanh Tùng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/5/2019.- Số 108.- 
Tr.6. 
 

Tại xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, báo Nông thôn ngày 
nay/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) vừa tổ chức lễ khánh 
thành và trao tặng công trình Điểm Trường Mầm non Púng Khoai. 

Tại lễ khánh thành, nhà báo Phan Huy Hà - Phó tổng biên tập báo Nông thôn ngày 
nay/Dân Việt cho biết, thiện nguyện là hoạt động thường xuyên của báo. Riêng tại tỉnh 
Sơn La, những năm qua báo Nông thôn ngày nay đã tổ chức nhiều hoạt động thiện 
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nguyện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Trong 2 năm qua, báo Nông thôn ngày nay cùng các 
nhà hảo tâm, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã trao hàng trăm suất quà cho các hộ 
gia đình khó khăn bị thiên tai lũ quét tại huyện Mường La, tặng chăn ấm cho đồng bào 
dân tộc Xinh Mun ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu... 

Từ cuối năm 2018 đến nay, báo đã kết nối, khảo sát, thiết kế và xây dựng Điểm 
Trường Púng Khoai với các phòng học, nhà vệ sinh, đến đầu tháng 5/2019 hoàn thành và 
đưa vào sử dụng. “Chúng tôi mong muốn thời gian tới, các thầy cô, chính quyền địa 
phương và các em học sinh sẽ gìn giữ và chăm sóc điểm trường luôn sạch đẹp, phấn đấu 
thi đua dạy tốt học tốt, tạo điều kiện cho các thế hệ con em vùng cao yên tâm học tập” - 
nhà báo Phan Huy Hà bày tỏ. 

Cô giáo Hà Thị Loa - giáo viên mầm non Điểm trường Púng Khoai cho biết: 
“Trước đây các em phải học trong căn phòng lợp mái fibro ximăng, vào mùa hè thì trời rất 
nóng nực, mùa đông lạnh buốt. Điểm trường mới khang trang được khánh thành, đưa vào 
sử dụng sẽ giúp cho các em yên tâm học tập, chúng tôi có điều kiện công tác tốt hơn”. 

Điểm Trường Mầm non Púng Khoai được xây dựng gồm 2 phòng học, nhà vệ sinh, 
sân bê tông, bể chứa nước, 30m đường bê tông. Kinh phí xây dựng điểm trường hơn 600 
triệu đồng, do báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt kêu gọi Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn 
Vingroup) tài trợ.  

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó chủ tịch UBND huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La, cho hay: “Huyện rất phấn khởi trước những tình cảm đặc biệt của 
Nông thôn ngày nay/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm dành cho địa phương. Điểm Trường 
Mầm non Púng Khoai được xây dựng kiên cố, đẹp, khang trang vừa khánh thành - đáp 
ứng những nhu cầu thiết thực đối với học sinh ở vùng cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn”. 

Được biết, bản Púng Khoai, xã Chiềng Đông, có 100% dân số là đồng bào dân tộc 
Mông, và 100% số hộ thuộc diện nghèo. Người dân ở đây mưu sinh chủ yếu dựa vào nông 
nghiệp, đời sống rất khó khăn.  
 

11. Nguyễn Cường. TRIỂN LÃM ẢNH “BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN 
TỘC TÂY BẮC” / Nguyễn Cường // Công an nhân dân.- Ngày 06/5/2019.- Số 5031.- 
Tr.6. 
 

Ngày 5/5, tại Quảng trường Tây Bắc (thành phố Sơn La), Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La phối hợp với Ban Quản lý Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức 
Lễ khai mạc triển lãm ảnh “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc”, nhân kỷ niệm 60 
năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, 
chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). 

Triển lãm đã giới thiệu 350 bức ảnh về Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Tây Bắc 
nói chung, Sơn La nói riêng do Ban Quản lý Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ 
tịch và tỉnh Sơn La dày công sưu tầm. Các bức ảnh đã được trưng bày trên những thiết bị 
chuyên dụng giúp khách tham quan hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp và những công lao to 
lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước. Triển lãm cũng đem đến cho 
người xem một bức tranh toàn cảnh về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của 
địa phương; đó là kết quả của quá trình phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh.  
 

Cũng xem: 
12. T. Minh. BÁC HỒ VỚI NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC / T. Minh // Đại 
biểu nhân dân.- Ngày 06/5/2019.- Số 126.- Tr.8. 
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13. T. B. THÀNH PHỐ SƠN LA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II / T. B 
// Khoa học và đời sống.- Ngày 06/5/2019.- Số 54.- Tr.13. 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định công nhận thành phố Sơn La là đô 
thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La. 

Theo đó, thành phố Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế 
của tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 302km về phía Tây Bắc. Phía Tây và phía Bắc giáp huyện 
Thuận Châu, phía Đông giáp huyện Mường La, phía Nam giáp huyện Mai Sơn. Định 
hướng của thành phố Sơn La trong thời gian tới là xây dựng đô thị hiện đại mang bản sắc 
văn hóa các dân tộc đặc thù của tiểu vùng Tây Bắc, đồng thời là một trong những trung 
tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, động lực tăng trưởng kinh tế vùng dọc 
Quốc lộ 6 của tỉnh. 
 

14. Ngọc Lê. ĐƯA MỘC CHÂU THÀNH TRUNG TÂM BÒ - SỮA LỚN / Ngọc Lê // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 07/5/2019.- Số 109.- Tr.11. 
 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh mục tiêu này khi dẫn đầu đoàn 
công tác của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tới thăm và làm việc tại Công ty 
Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Sơn La). 

Tại buổi làm việc, ông Trần Xuân Thao - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Giống bò sữa Mộc Châu cho biết, đàn bò sữa của Mộc Châu Milk từ 8.000 con năm 2010, 
đã tăng lên 25.000 con năm 2018, năng suất sữa bình quân 25,18kg/con/ngày. Doanh thu 
năm 2018 của công ty đạt hơn 2.500 tỷ đồng. 

Những kết quả này đã khẳng định mô hình phát triển của công ty là hoàn toàn đúng 
đắn và bền vững: Mô hình chuỗi liên kết sản xuất từ chăn nuôi hộ, kết hợp với các trại 
chăn nuôi tập trung quy mô lớn, gắn với nhà máy chế biến và công tác thị trường. 

Bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà Mộc Châu Milk đạt được, Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, trong điều kiện 
Việt Nam không phải là đất nước có điều kiện tối ưu về nuôi bò sữa, qua câu chuyện của 
Công ty Sữa Mộc Châu - doanh nghiệp đi tiên phong trong chăn nuôi bò sữa, Việt Nam đã 
chứng minh rằng chúng ta không chỉ làm tốt ngành sữa mà tới đây, Việt Nam sẽ là một 
trong những cường quốc trong khu vực về sữa. Hiện tổng đàn bò sữa của Việt Nam đạt 
290.000 con, cho sản lượng khoảng 1 triệu tấn/năm, đứng thứ hai trong khối ASEAN. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay, ông đánh giá cao mô hình phát triển của 
Mộc Châu Milk trên nhiều khía cạnh: Đột phá trong ứng dụng khoa học công nghệ, xây 
dựng hệ quy trình chăn nuôi bò sữa, từ đó đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, mô hình liên kết của Mộc Châu Milk là điển hình về liên 
kết chuỗi sản xuất 

“Công ty có 2.600 cán bộ, liên kết với gần 600 hộ trang trại, bình quân một hộ nuôi 
45 con bò. Cùng với đó, công ty liên kết với 3.000 lao động cung ứng thức ăn, nguyên liệu 
tươi cây ngô, cây cỏ... cho đàn bò, hình thành chuỗi liên kết trong cả tổ chức sản xuất và 
trong quản trị. Có thể nói, Mộc Châu Milk đang thực hiện chuyển đổi lao động, chuyển 
đổi nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, gắn kết đặc thù, góp phần đảm bảo an sinh, 
đảm bảo đời sống cho người lao động” - Bộ trưởng khẳng định. 

Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề nghị chính quyền tỉnh 
Sơn La tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu phát triển mạnh mẽ hơn 
nữa, gắn với du lịch, vươn tầm hội nhập thị trường quốc tế... 
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Theo Bộ trưởng, Mộc Châu là vùng đất có thời tiết đẹp nhất Việt Nam, phù hợp 
nhất để chăn nuôi bò sữa, đất đai phì nhiêu màu mỡ, lại có bề dày kinh nghiệm, do đó phải 
tiếp tục phát triển năng suất bò sữa. Tỉnh Sơn La phải quan tâm thực sự để Mộc Châu trở 
thành “suối vàng trắng” của tỉnh. Nhắc đến cao nguyên Mộc Châu, đến Sơn La là nhắc 
đến sản vật sữa tươi quý giá mang tầm khu vực, quốc tế. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng thời bày tỏ kỳ vọng Mộc Châu sẽ trở thành 
trung tâm bò - sữa lớn nhất của Việt Nam. Để điều này sớm trở thành hiện thực, Bộ Nông 
nghiệp Phát triển nông thôn khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng bà con 
nông dân nơi đây. 

Hiện nay, tổng đàn bò của Mộc Châu Milk đạt trên 25.000 con, cung cấp gần 
100.000 tấn sữa tươi/năm. Công ty đặt mục tiêu đưa tổng đàn bò lên khoảng 32.000 con 
vào năm 2020, sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đạt 150.000 tấn. 
 

15. Mạnh Hải. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN 
MỀM QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN / Mạnh Hải // Lao động.- Ngày 08/5/2019.- Số 103.- 
Tr.5. 
 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm 
quản lý đoàn viên công đoàn cho 43 cán bộ công đoàn. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 
Hoàng Ngân Hoàn cho biết, việc tập huấn sử dụng phần mềm quản lý giúp các cấp công 
đoàn quản lý đoàn viên tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên của các cấp công 
đoàn. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, sau khi tập huấn, công đoàn cấp trên trực 
tiếp cơ sở triển khai tới các công đoàn cơ sở để công tác quản lý đoàn viên sớm được thực 
hiện. 

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cán bộ của Ban Tổ 
chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giúp cán bộ Công đoàn Sơn La nắm bắt sử 
dụng các tính năng cơ bản của phần mềm: Truy cập, tạo một nhóm, cấp công đoàn mới, 
tạo mới đoàn viên, thêm mới đoàn viên từ một danh sách… 
 

16. Văn Chiến. NUÔI LỢN ĐÚNG CÁCH, GIỮA THỜI DỊCH VẪN THU TIỀN TỶ 
/ Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/5/2019.- Số 111.- Tr.10-11. 
 

Đó là cách làm và là chia sẻ của anh Trần Như Kiên - Giám đốc Hợp tác xã 
Nông nghiệp Phương Nam, ở bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu (Sơn 
La). Hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi con “ăn cơm nằm”, anh Kiên gặp thất bại 
thảm hại trong 2 năm đầu. Sau thất bại đó, lứa lợn nào anh cũng trúng nhờ chịu khó 
tìm hiểu thông tin trên báo đài để xử lý các tình huống bất lợi. 

TỪ BÀI HỌC NHỚ ĐỜI 

Hơn 10 năm trôi qua nhưng anh Trần Như Kiên vẫn nhớ như in thất bại liên tiếp 
của 2 năm đầu nuôi lợn nái, lợn thịt thương phẩm. Đó là hồi năm 2006, anh Kiên bắt tay 
vào nuôi 10 con lợn nái với hơn 100 con lợn con, do chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc, 
phòng trừ dịch bệnh nên đàn lợn cứ chết dần. Không nản chí, anh tiếp tục mua đàn khác 
về nuôi, nhưng cũng chỉ được một thời gian sau đó, đàn lợn chết sạch. 

“2 năm trời, bao vốn liếng tích cóp, vay mượn dồn vào nuôi lợn đều mất trắng, tôi 
lâm cảnh nợ nần chồng chất. Lúc đó, tôi mới biết nguyên nhân khiến đàn lợn nhà tôi bị 
chết hết con này đến con khác là do bị dịch. Bài học nhớ đời này đã giúp tôi nhận ra rằng, 
làm gì cũng cần phải có kiến thức và thông tin, nhất là đối với nghề có nhiều rủi ro như 
nuôi lợn” - anh Kiên nhớ lại. 
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Sau thất bại đó, anh Kiên mày mò tìm hiểu, tích lũy kiến thức nuôi lợn qua sách, 
báo và tham quan, học hỏi cách làm chuồng trại, chăm sóc đàn lợn tại một số trang trại 
lớn ở Hà Nam, Hà Nội… 

Nắm vững kiến thức, cuối năm 2008, anh Kiên mạnh dạn vay tiền mua 17 con lợn 
nái và 100 con lợn thịt về nuôi. Đàn lợn được vợ chồng anh chăm sóc cẩn thận, tiêm 
vaccine phòng bệnh, cho ăn đều đặn mỗi ngày 2 bữa sáng và chiều tối. Anh Kiên còn 
thường xuyên dọn dẹp vệ sinh chuồng trại mỗi ngày nhằm hạn chế dịch bệnh xảy ra. 

Công sức của 2 vợ chồng anh bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Khi đàn lợn nái 
lần lượt đẻ cũng là lúc anh xuất chuồng lứa lợn thương phẩm đầu tiên và thu được hơn 
500 triệu đồng. 

Liên tiếp những lứa lợn sau đó, lứa nào anh Kiên cũng trúng vì bán được giá cao. 
Anh tiếp tục mở rộng chuồng trại, tăng quy mô đàn lợn. Mấy năm gần đây, anh Kiên duy 
trì đàn lợn nái 160 con và khoảng 1.500 con lợn thương phẩm. 

THU LÃI ĐỀU TAY 

Trao đổi với phóng viên, anh Kiên cho biết: “Từ năm 2008 đến nay, năm nào tôi 
cũng thu lãi đều từ xuất bán lợn hơi ra thị trường. Ngay cả thời điểm giá lợn hơi giảm 
mạnh như đầu năm 2017, tôi cũng lãi gần nửa tỷ đồng. Sở dĩ tôi nuôi lợn trúng liên tiếp là 
nhờ nắm bắt, phân tích kịp thời thông tin trên báo, đài về giá lợn các loại cũng như tình 
hình dịch bệnh chung trong cả nước, từ đó tôi có kế hoạch tăng, giảm đàn phù hợp. Thông 
tin là một trong những yếu tố quyết định đến thành công trong nuôi lợn của tôi...”. 

Nói có sách, mách có chứng, anh Kiên kể cho chúng tôi nghe cách anh nuôi lợn 
thời dịch tả lợn châu Phi. “Vào khoảng trung tuần tháng 2/2019, sau khi nghe đài báo 
thông tin Đài Loan xét nghiệm mẫu bánh mì mang từ thành phố Hồ Chí Minh sang có thịt 
lợn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, tôi phán đoán chắc chắn nước ta sẽ xuất 
hiện loại dịch này. Và nếu công bố dịch, chắc chắn giá lợn hơi sẽ giảm nên tôi quyết định 
bán đàn lợn thương phẩm của gia đình. Chỉ trong vài ngày, tôi đã bán cho thương lái 
khoảng 30 tấn lợn hơi với giá hơn 50.000 đồng/kg, thu hơn 1,5 tỷ đồng. Nếu không nắm 
bắt được thông tin, không đi trước một bước thì lứa lợn đó, tôi lỗ nặng. Bởi chỉ ít ngày sau 
đó, nhiều tỉnh đã công bố dịch tả lợn châu Phi, trong đó có Sơn La. Theo đó, giá lợn cũng 
giảm xuống”. 

Theo anh Kiên, từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Sơn La, ngoài việc thường 
xuyên phun thuốc sát trùng bên trong chuồng và xung quanh khu vực nuôi lợn của gia 
đình, anh không cho người lạ vào khu vực nuôi nhốt lợn các loại. 

Sở dĩ tôi nuôi lợn trúng liên tiếp là nhờ nắm bắt, phân tích kịp thời thông tin trên 
báo, đài về giá lợn các loại cũng như tình hình dịch bệnh chung trong cả nước, từ đó tôi 
có kế hoạch tăng, giảm đàn phù hợp. Thông tin là một trong những yếu tố quyết định đến 
thành công trong quá trình nuôi lợn của tôi...” - Anh Trần Như Kiên. 
 

17. Thảo Minh. LÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU DỰ HỘI TRÀ / Thảo Minh // Du 
lịch.- Ngày 09/5/2019.- Số 38.- Tr.7. 
 

Là sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức thường niên của huyện Mộc Châu (Sơn 
La), Hội trà cao nguyên Mộc Châu lần thứ IV sẽ diễn ra trong hai ngày 10 - 11/5/2019. 

Theo Ban Tổ chức, hội trà năm nay sẽ có các hoạt động thi hái chè; không gian 
trưng bày giới thiệu sản phẩm trà; không gian trưng bày ảnh đẹp Mộc Châu; tham quan 
các đồi chè đẹp. Điểm mới là điểm nhấn quan trọng của hội trà năm nay là hoạt động “Thi 
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sao chè bằng phương pháp thủ công”, với mong muốn giúp nhân dân và du khách hiểu rõ 
hơn về quy trình chế biến chè thủ công bằng tay khi chưa có máy móc công nghệ hiện đại. 

Lễ khai mạc Hội trà cao nguyên Mộc Châu năm 2019 được tổ chức vào lúc 8h 
ngày 11/5/2019 tại cánh đồng chè của Công ty Cổ phần Vinatea Mộc Châu. Tối cùng 
ngày sẽ có các hoạt động giao lưu văn nghệ “Tiếng hát người làm chè” gồm các tiết mục 
ca, múa, tấu nhạc cụ,…độc đáo do chính những công nhân của các công ty, doanh nghiệp, 
hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh chè thể hiện. 

Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh chè quảng bá đặc 
sản của cao nguyên, đồng thời tạo cơ hội hợp tác thúc đẩy các sản phẩm du lịch nông 
nghiệp, từ đó quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển thương 
hiệu Khu du lịch quốc gia Mộc Châu cũng như mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa 
phương. 
 

18. Dinh Dinh. MỘC CHÂU, SƠN LA: NÉT ĐẸP VĂN HÓA THƯỞNG TRÀ TRÊN 
CAO NGUYÊN / Dinh Dinh // Đời sống và tiêu dùng.- Ngày 09/5/2019.- Số 302.- 
Tr.1, 4. 
 

Cao nguyên Mộc Châu (tỉnh Sơn La) là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với 
các điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu rất thích hợp cho cây chè phát triển. Các sản 
phẩm từ cây chè không chỉ cung cấp nguyên liệu cho những sản phẩm chè xanh trứ 
danh, đem lại nguồn kinh tế lớn cho người dân, mà còn là một nét văn hóa độc đáo, 
riêng có ở núi rừng Tây Bắc đang từng bước khẳng định vị trí trong nước và quốc tế. 

Uống trà từ lâu đã là nét truyền thống văn hóa lâu đời, không thể thiếu trong các 
gia đình người Việt. Trong đó, văn hóa trà Mộc Châu mang nhiều nét độc đáo, nổi bật và 
ghi dấu ấn riêng. Nét văn hóa ấy hòa cùng không gian văn hóa các dân tộc Mộc Châu gắn 
với hình ảnh những cô gái dân tộc thiểu số cần cù, khéo léo. Khi pha trà họ đặt cả tâm tư, 
tình cảm và sự tỉ mỉ, khéo léo vào ấm trà. Cách pha trà của các cô gái ấy không cầu kỳ mà 
lại mộc mạc, chân thành nhưng cũng đầy tinh tế như chính những con người vùng đất cao 
nguyên. 

Đến Mộc Châu, du khách không những được trải nghiệm, thưởng ngoạn những 
danh thắng thiên nhiên ban tặng mà còn có thể được tìm hiểu thêm về các loại chè phong 
phú đa dạng của Mộc Châu như: Bạch trà Trăm năm, trà Ôlong thượng hạng, Bạch Trà 
nén… và đặc biệt là đặc sản chè Shan Tuyết. Mỗi loại chè được sản xuất theo công nghệ 
khác nhau, mang đến cho người thưởng thức những hương vị riêng có. 

Hằng năm cứ sau vụ đông xuân, người nông dân trồng chè tại Mộc Châu thường 
làm công việc đốn chè (cắt cành chè già) để chờ vụ sau (vụ xuân hè) sẽ có chè búp mới. 
Thời điểm tháng 3 và tháng 4 hàng năm khi các búp chè non đâm chồi, cũng là lúc đồi chè 
ở Mộc Châu được thay màu áo mới, màu xanh non dễ chịu. Đây cũng là thời điểm đồi chè 
ở Mộc Châu đẹp nhất, thời gian thích hợp để ngắm đồi chè Mộc Châu là vào thời khắc 
bình minh và hoàng hôn. 

Cùng thời điểm này sẽ diễn ra Ngày Hội trà trên cao nguyên Mộc Châu, đây vừa là 
dịp giới thiệu, quảng bá sản phẩm trà Mộc Châu vừa tôn vinh, tạo cơ hội để những người 
sản xuất, kinh doanh chè được giao lưu, học hỏi; đồng thời cũng là dịp để du khách đến 
Mộc Châu có kỷ niệm đẹp khi đứng giữa không gian bao la của đất trời cao nguyên, tìm 
hiểu nghệ thuật pha trà, thưởng thức một ly trà ngon để cảm nhận được hết cái tinh túy 
của đất trời chắt lọc trong mỗi chén trà. 
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Theo các nghệ nhân pha trà nơi đây, búp chè là nguồn nguyên liệu khởi đầu cho 
quá trình chế biến thành công sản phẩm chè ngon. Chính vì vậy, yêu cầu kỹ thuật đối với 
người làm chè là hái chè phải đảm bảo 1 tôm với 2 đến 3 lá non. Người hái chè giỏi, vừa 
hái vừa phải tạo tán để điều tiết sinh trưởng của cây chè, đồng thời đảm bảo được năng 
suất, chất lượng búp cho lứa tiếp theo. Để có một ấm trà ngon, trước tiên phải lưu ý đến 
các bước: Nhất thủy, nhị trà, tam pha, tứ bình, ngũ quần anh. 

Cây chè được trồng tại Mộc Châu từ năm 1958, đến nay trên địa bàn huyện Mộc 
Châu đã có trên 1.800ha, sản lượng hàng năm đạt 23.000 tấn chè tươi. Chè Mộc Châu 
được sản xuất theo quy trình sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm và giữ được hương vị đặc 
trưng, riêng có nên không chỉ được khách hàng trong nước ưa chuộng mà còn xuất khẩu 
đi nhiều nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Pakistan và Afghanistan... Những đồi chè trải dài 
bất tận vào vụ chè xuân với màu xanh mỡ màng, sức sống mãnh liệt luôn là điểm thu hút 
du khách. Mỗi khi có dịp đến với Mộc Châu, tận hưởng làn gió cao nguyên nhẹ nhàng và 
thưởng thức một ly trà giữa cao nguyên bạt ngàn, khiến cho du khách không khỏi say mê, 
tận hưởng. 

Tổng Công ty Chè Việt Nam - Vinatea hiện đang là nhà sản xuất có quy mô và địa 
bàn hoạt động lớn nhất ngành chè tại Việt Nam với tổng diện tích trồng chè gần 4.700ha, 
các vườn chè năng suất cao, chất lượng tốt, các nhà máy chế biến hiện đại, hệ thống phụ 
trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh hoàn chỉnh cùng đội ngũ cán bộ, công nhân có trình 
độ chuyên môn và tay nghề cao. Tổng sản lượng tiêu thụ của Vinatea ước đạt hơn 10.000 
tấn/năm, trong đó, vùng nguyên liệu Mộc Châu đóng góp sản lượng trên 3.000 tấn/năm. 
Dự kiến sản lượng trong các năm tới sẽ tiếp tục tăng do Vinatea mở rộng mảng chè 
thương mại và đẩy mạnh khai thác các vùng nguyên liệu chè mới. Theo kế hoạch, Vinatea 
sẽ phát triển ngành trà thành tổ hợp sản phẩm nông nghiệp - ẩm thực - văn hóa - du lịch, 
đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp quan trọng nhất và lâu năm nhất của ngành 
chè Việt Nam. 

 

19. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN VÀ 
XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI / Xuân Trường // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 
09/5/2019.- Số 1279.- Tr.6. 
 

Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phát triển từ 600 
đến trên 1.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh trên 44.000. 100% số xã, 
phường, thị trấn; đại đa số thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, 
doanh nghiệp Nhà nước có đủ số lượng cựu chiến binh theo quy định của Điều lệ Hội 
thành lập chi hội. 

Các cấp hội thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ về số lượng, 
không ngừng nâng cao chất lượng. Đến nay, các cơ sở kiện toàn đủ 458 đồng chí. 100% 
chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở là đảng viên, 95% Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh cơ sở có trình độ lý luận trung cấp trở lên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 
2.681 hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy đảng và các chức vụ chính quyền trên địa 
bàn. Trong đó, bí thư chi bộ chiếm 50%, bí thư đảng ủy cơ sở 17%; có 963 hội viên cựu 
chiến binh được bầu vào Hội đồng nhân dân 3 cấp. 
 Năm 2018, toàn tỉnh có 13 tổ chức hội cấp trên cơ sở (huyện, thành phố, khối 487) 
với 279 tổ chức hội cơ sở. Kết quả bình xét tổ chức hội cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch 
vững mạnh” tăng từ 89,9% năm 2014 lên 98,5%, trong đó cơ sở đạt trong sạch vững mạnh 
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xuất sắc 15%; cựu chiến binh gương mẫu từ 90,76% lên 97,3%; hộ hội viên đạt gia đình 
văn hóa từ 93,3% lên 97,9%. 
  

20. Hoàng Văn. BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TÂY BẮC: 60 NĂM KHẮC GHI 
LỜI NGƯỜI DẠY / Hoàng Văn // Kinh tế nông thôn.- Ngày 10/5/2019.- Số 19.- Tr.9. 
 

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói 
chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2019), 
UBND tỉnh Sơn La đã khánh thành Tượng đài Bác Hồ. 

NHỚ LỜI BÁC DẠY 

Nhân chuyến lên Tây Bắc và dự Lễ Kỷ niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ (ngày 7/5/1959) tổ chức trọng thể tại tỉnh Sơn La (lúc đó là thủ phủ hành chính Khu 
tự trị Thái - Mèo), Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Tố Hữu, Thứ trưởng 
Bộ Tuyên truyền, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch và đoàn đại biểu Chính phủ đã có 
những cuộc trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. 

Biết tin Bác đến thăm đồng bào các dân tộc Tây Bắc, nhân dân các dân tộc Sơn La 
đã vượt núi cao, suối sâu, đường rừng hiểm trở để được gặp Người tại Khu tự trị Thái - 
Mèo, huyện Thuận Châu (Sơn La). Những nơi Bác dừng chân trong chuyến công tác, tình 
cảm yêu thương lớn lao của vị Cha già dân tộc còn khắc ghi mãi trong tâm trí nhân dân. 

Trong chuyến thăm, Bác đã căn dặn: “Tôi mong rằng đồng bào, bộ đội và cán bộ 
Khu tự trị đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã thi đua càng ra sức thi đua hơn nữa, để 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước, để làm cho Khu tự trị ngày càng giàu có, để góp phần 
củng cố miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Đồng bào Khu tự trị đã từng cùng bộ 
đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay, 
đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một 
thắng lợi to hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no 
ấm, đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc yên vui”. 

Nhân chuyến thăm này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng, Chính phủ khen 
ngợi những thành tích của quân và dân Tây Bắc đạt được trong chiến đấu và sản xuất; 
đồng thời thay mặt Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho quân, dân, 
Đảng Khu tự trị Thái - Mèo về những thành tích trong kháng chiến và những tiến bộ trong 
hòa bình. Kết thúc bài nói chuyện, Người ân cần chúc đại biểu các dân tộc vùng Tây Bắc: 

Người người mạnh khỏe 
Đoàn kết chặt chẽ 
Hăng hái thi đua 
Thành công vui vẻ. 
ĐỊA CHỈ ĐỎ VỀ DU LỊCH 

Qua các chặng đường lịch sử, tình cảm và lời dạy của Bác đã truyền lửa cách 
mạng, khích lệ các thế hệ quân và dân các dân tộc Tây Bắc vượt qua khó khăn, thách thức, 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn, thời kỳ cách mạng. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, nhân dân các tỉnh Tây Bắc tiếp tục 
đoàn kết, đồng lòng, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đổi mới toàn diện 
và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những thành tựu đó là niềm tự hào, là ngàn hoa dâng 
lên Bác kính yêu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Tây Bắc được đón Bác về thăm. 

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, 
nói chuyện với cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La 
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(7/5/1959 - 7/5/2019), Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn là 
khánh thành Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Quảng trường thành 
phố Sơn La. 

Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gồm các dự án: Quảng 
trường rộng khoảng 3ha, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động chính trị - văn 
hóa của khu vực Tây Bắc và tỉnh Sơn La trong các ngày lễ lớn; đồng thời là nơi sinh hoạt 
cộng đồng thường xuyên của nhân dân, nhất là nhân dân thành phố Sơn La.  Đền thờ Bác 
Hồ đặt trong khuôn viên là nơi dâng hương, được quy hoạch ở bên trái của Tượng đài Bác 
Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ là nơi dâng 
hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh 
phúc của nhân dân. Bảo tàng tổng hợp, trong đó có nội dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
lưu giữ, trưng bày các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh Sơn La. 

Tượng đài Bác Hồ được đúc bằng đồng, cao 7,9m, thể hiện được thần thái, trang 
phục của Bác Hồ vào thời điểm lịch sử Bác về thăm, nói chuyện với đồng bào, cán bộ, 
chiến sỹ các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La. Bệ tượng bằng bê tông cao 4,7m, được ốp 
bằng đá xanh Thanh Hóa. 

Bức phù điêu bằng đá xanh Thanh Hóa, điểm cao nhất 18m, dài 54m, mô phỏng 
theo hình tượng bông hoa ban cách điệu có 5 cánh, loại hoa đặc trưng của núi rừng Tây 
Bắc; mặt trước khắc họa một số hình ảnh đặc trưng của 6 tỉnh Tây Bắc; mặt sau thể hiện 
một số lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống, kiến trúc, cảnh quan nổi bật của tỉnh Sơn La. 

Công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội vô cùng to lớn, góp phần giáo 
dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, truyền thống yêu nước của các 
thế hệ hôm nay và mai sau, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và quyết tâm mãi mãi 
đi theo con đường của Bác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của 
Người của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Sơn 
La - Tây Bắc. 

Công trình còn là địa chỉ đỏ về du lịch cho khách tham quan trong và ngoài nước 
đến chiêm ngưỡng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần làm thay đổi diện 
mạo thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN 

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La và Khánh 
thành tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc vào tối ngày 7/5/2019, ông 
Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cho biết, thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính 
quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã không ngừng 
phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ra sức thi đua, xây dựng đời sống văn hóa 
mới, nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan 
trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu 
vực trung du và miền núi phía Bắc.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng 
chúc mừng, biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các 
dân tộc Tây Bắc và tỉnh Sơn La đã đạt được trong những năm qua. 

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại 60 năm thực hiện lời dạy của Bác, từ 
vùng đất gặp vô vàn khó khăn, giao thông cách trở, kinh tế - xã hội kém phát triển, đời 
sống bà con các dân tộc còn nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, Tây Bắc đã hoàn toàn khác xưa, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực gắn 
với thị trường và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. 
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Tây Bắc đã trở thành trung tâm thủy điện lớn nhất của cả nước, giao thông đi lại 
thuận lợi hơn; bệnh viện, trường học được xây dựng ở khắp các địa phương, nhất là hệ 
thống trường dân tộc nội trú đã tạo cơ hội cho con em các dân tộc được học tập, tạo nguồn 
nhân lực quan trọng cho các địa phương trong vùng. 

Cùng với đó, chương trình xây dựng nông thôn mới được các tỉnh Tây Bắc thực 
hiện với nhiều cách làm sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực của Nhà nước và nhân dân. 
Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thủy sản. Đời 
sống đồng bào các dân tộc không ngừng cải thiện; công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh 
xã hội được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Truyền thống và bản sắc văn hóa đồng bào 
các dân tộc được gìn giữ và phát huy. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thế trận quốc phòng toàn 
dân được củng cố; chủ quyền quốc gia được bảo đảm vững chắc; quan hệ đối ngoại được 
mở rộng, góp phần xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và củng cố hệ thống chính trị được quan tâm 
và đạt kết quả quan trọng. Sơn La và các tỉnh Tây Bắc hôm nay đã đổi mới, phát triển 
từng ngày, diện mạo nông thôn, thành thị tươi đẹp muôn phần so với 60 năm trước đây. 

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ cùng Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói 
chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc càng khắc sâu thêm lời dạy của Bác, đoàn kết, 
đồng lòng, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu và nhân dân 
ta đã lựa chọn; không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm 
hoàn thành mong muốn của Bác, xây dựng vùng Tây Bắc ngày càng phát triển, góp phần 
cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập. 
 

21. Quang Long. “QUÀ TẶNG” THIÊN NHIÊN GIỮA NÚI RỪNG MỘC CHÂU / 
Quang Long // Biên phòng.- Ngày 10/5/2019.- Số 38.- Tr.8. 
 

Cao nguyên Mộc Châu, Sơn La từ lâu được biết đến như là một vùng đất rộng 
lớn và đẹp nhất nhì ở Việt Nam. Nơi đây được nhiều người ví như Đà Lạt của vùng 
núi Tây Bắc với khí hậu trong lành, cảnh quan núi rừng kỳ vĩ, những con đường uốn 
lượn ôm sát sườn núi, những lớp sương mù dày đặc khiến cảnh vật nơi đây đẹp lạ, 
mê mẩn lòng người. Đến Mộc Châu, người ta dễ dàng tìm được một không gian yên 
tĩnh với những đồi chè xanh ngút ngàn, những vườn đào, vườn mận chín đỏ rực luôn 
sẵn sàng đợi bàn tay của lữ khách hái ăn thỏa thích. 

Không chỉ vậy, ở ngay trong lòng cao nguyên Mộc Châu còn xuất hiện một kiệt tác 
thiên nhiên làm nao nức các khách du lịch khi đến đây, đó chính là thác Dải Yếm, có tên 
gọi khác là “thác Nàng” hay “thác Bản Vặt”. Thác Dải Yếm nằm cách trung tâm huyện 
Mộc Châu khoảng 5km theo hướng Quốc lộ 43 đi Cửa khẩu Lóng Sập, thuộc địa phận xã 
Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Thác Dải Yếm nằm trên dòng suối Vặt, khởi nguồn từ hai khe nước là Bó Co Lắm 
và Bó Tá Cháu ở bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Đây là một bản của người 
Thái có lịch sử rất lâu đời. Suối Vặt chảy khoảng 5km thì kết hợp với một dòng suối lớn 
bắt đầu từ bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Tại nơi hợp lưu của hai con suối 
này, dòng nước gặp một núi đá vôi chảy xuống tạo thành những thác nước sinh động, 
huyền ảo mang vẻ đẹp thuần khiết, hoang sơ giữa khung cảnh thiên nhiên yên vắng của 
núi rừng Tây Bắc.  
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Thác Dải Yếm ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu gắn liền với câu chuyện tình của đôi 
trai gái và đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị đoàn kết Việt - Lào ở vùng biên giới phía Tây 
Bắc. Đấy là một câu chuyện đẹp nhưng kết thúc lại không có hậu. Cho đến ngày hôm nay, 
khi nhắc đến thác nước tuyệt đẹp này, người dân nơi đây thường kể về giai thoại chuyện 
tình của một đôi trai gái. Truyền thuyết kể rằng, có một đôi trai tài gái sắc mồ côi và yêu 
thương nhau, nhưng vì chiến tranh, hai người phải tạm chia xa. Chàng trai lên đường giúp 
nước bạn Lào đánh giặc và nơi hai người nói lời tạm biệt cũng chính là đỉnh của dòng thác 
này. Chàng trai đi xa, người con gái ở nhà chung thủy đợi chờ ngày người yêu mình thắng 
trận trở về. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chàng trai vẫn không trở về, người con gái 
vẫn không nguôi hy vọng một ngày người thương của mình sẽ quay trở lại. Hằng ngày, cứ 
mỗi buổi chiều tà, khi công việc trên nương rẫy đã xong, người con gái lại lên đỉnh của 
ngọn thác ngóng chờ về phía bên kia biên giới. Rồi một ngày, trời bỗng nổi gió âm u, mưa 
lớn kéo dài, cô gái vẫn mạnh mẽ tiến về ngọn thác để ngóng chờ chàng trai, nhưng khi 
bầu trời trong xanh trở lại thì mọi người vĩnh viễn không còn nhìn thấy cô gái đâu nữa. Vì 
thế, thác Dải Yếm có tên gọi như ngày nay cũng bởi sau khi mất tích, trên ngọn cây ở thác 
vẫn còn vương lại chiếc dải yếm. Thương xót cho số phận cũng như ngưỡng mộ tình yêu 
của đôi trai gái, người dân nơi đây đã đặt tên thác nước này là Dải Yếm. 

Thác Dải Yếm cao khoảng hơn 100m và được chia thành hai phần. Thác nước phía 
trên rộng hơn 70m và có 9 tầng, tượng trưng cho “9 bậc tình yêu” trong truyền thuyết, 
thác nước phía dưới chỉ có 5 tầng. Ngăn cách giữa hai phần thác là một bãi đất phẳng cực 
kỳ thuận tiện cho việc tham quan, ngắm nhìn cảnh đẹp của khách du lịch. 

Dưới dòng suối Bó Sập là hàng ngàn phiến đá có nhiều hình dạng khác nhau trông 
rất lạ mắt, những cây cổ thụ rất to, lớn hơn một người ôm, các rễ cây mọc đan xen nhau 
hòa quyện xuống lòng suối. Nếu du khách muốn khám phá nhiều hơn thì có thể leo lên 
đỉnh thác sẽ được chiêm ngưỡng một thảm thực vật vô cùng phong phú. Không chỉ vậy, từ 
đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra ngắm nhìn toàn bộ cao nguyên, núi rừng hùng vĩ. 
Thác Dải Yếm thường đẹp nhất vào khoảng tháng 4 đến tháng 10 hằng năm, thời điểm 
này lưu lượng nước đổ về suối Vặt rất lớn, dòng chảy mạnh tạo nên một màn nước trắng 
xóa, trông vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Thác ngày đêm đổ xuống không ngừng nghỉ, hơi 
nước bốc nghi ngút như sương mờ. 

Đến thăm thác Dải Yếm, du khách còn được đắm mình trong lễ hội xên bản, xên 
mường, được thưởng thức các điệu xòe, lời ca, tiếng hát truyền thống làm say đắm lòng 
người của các dân tộc huyện Mộc Châu nói riêng và nhân dân các dân tộc Sơn La nói 
chung; được hòa mình vào khung cảnh lặng lẽ, ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc 
thiên nhiên, phong cảnh núi rừng được kết hợp với sức sáng tạo và bàn tay khéo léo của 
con người. Địa hình đồi núi nơi đây trùng điệp tựa như những bức tranh được sắp đặt bố 
cục hài hòa thơ mộng, ẩn mình trong làn mây của hơi nước bay lên bồng bềnh như một 
thành phố cổ tích khiến cho du khách cảm thấy thoải mái dễ chịu khi đến nơi đây. 
 

22. Văn Chiến. “KHƠI” ĐƯỢC SỨC DÂN, MƯỜNG CƠI RỘNG MỞ NHIỀU CON 
ĐƯỜNG / Văn Chiến, Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 10/5/2019.- Số 112.- 
Tr.14. 
 

Nhờ biết cách khơi gợi sức dân trong làm đường giao thông nông thôn, đến 
nay xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã hoàn thành tiêu chí giao thông 
trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các tuyến đường nội 
bản, liên bản trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, cứng hóa... 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 10 năm 2019 15

DỒN TOÀN LỰC CHO 4 TIÊU CHÍ CÒN LẠI 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi 
phấn khởi cho hay: “Sau nhiều năm phấn đấu, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
cùng với sự chung tay góp sức của người dân, đến thời điểm này, xã Mường Cơi đã hoàn 
thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang dồn sức thực hiện nốt 4 tiêu chí còn lại để 
cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Khó thực hiện như tiêu chí giao thông, đến nay 
xã cũng đã hoàn thành”. 

Theo ông Hải, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Mường Cơi đã và đang 
phát triển rộng khắp các bản, được người dân nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia, 
chứ không còn èo uột, rời rạc như những năm đầu triển khai. Cũng nhờ đó, diện mạo của 
xã đã có sự thay đổi nhanh chóng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không 
ngừng cải thiện. Sự thay đổi rõ nét nhất phải kể đến đó là mạng lưới giao thông nông thôn 
trên địa bàn xã. 

“Năm 2013, tức là sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, xã Mường Cơi vẫn chưa đạt được chỉ tiêu nào trong tiêu chí 
giao thông. Trong tổng số hơn 20km đường trục bản mới chỉ có hơn 0,5km được cứng 
hóa...” - ông Hải nhớ lại. 

Tuy vậy, việc thực hiện tiêu chí giao thông đối với xã Mường Cơi không dễ dàng 
chút nào. Khó khăn là vậy, nhưng trong “cái khó ló cái khôn”, cấp ủy, chính quyền xã 
Mường Cơi đã đưa ra cách làm độc đáo và hiệu quả cao, đó là làm theo kiểu “nhỏ giọt”, 
tức là làm trước một đoạn đường ngắn. 

Được Nhà nước hỗ trợ ximăng, cán bộ, đảng viên trong xã chịu trách nhiệm tuyên 
truyền, vận động gia đình, người thân, bà con lối xóm nơi mình sinh sống, đóng góp cát, 
sỏi, công sức làm trước một đoạn đường nội bản. 

KHƠI NGUỒN LỰC TRONG DÂN 

Theo ông Hà Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã Mường Cơi, cách làm đường giao 
thông nông thôn theo kiểu “nhỏ giọt” đã khơi được nguồn lực trong dân. Vào thời điểm 
cuối năm trước, xã Mường Cơi lại chỉ đạo các bản đăng ký thực hiện các chỉ tiêu trong Bộ 
tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung, tiêu chí giao thông nói riêng trong 
năm sau. 

Theo ông Phương, cũng chính từ cách làm đó đã tạo nên sự đua tranh, học hỏi giữa 
bản nọ với bản kia, thúc đẩy phong trào làm đường nội bản phát triển sôi nổi, rộng khắp. 
Có nhiều đoạn đường nội bản, vì chưa đăng ký thực hiện nên không được hỗ trợ xi măng, 
người dân trong bản đã tự bàn nhau góp tiền mua xi măng, cát, sỏi để làm đường. 

Điển hình như tuyến đường liên bản từ Quốc lộ 37 vào 3 bản Văn Tân, Tân Cơi và 
bản Kiềng. Người dân 3 bản đã góp tiền của, công sức để làm đoạn đường chung từ Quốc 
lộ 37 vào tới ngã ba của 3 bản. Tiếp theo, đoạn đường từ ngã 3 rẽ vào bản nào thì bản đấy 
làm. Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng của người dân trong xã. 

Nhờ cách làm hay, đến nay hầu hết các tuyến đường trục bản của xã Mường Cơi 
đã được bê tông hóa, tỷ lệ đường ngõ xóm đã cứng hóa đạt hơn 84%. Nhiều tuyến đường 
nội đồng cũng được cứng hóa với sự tham gia tích cực của người dân, góp phần thúc đẩy 
kinh tế - xã hội của xã phát triển. 
 

23. Quốc Định. RỪNG CÂY QUÝ CỦA LÃO NÔNG LÈO VĂN CHÂU / Quốc Định 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/5/2019.- Số 113.- Tr.8-9. 
 

Giữa những triền đồi xanh ngát vườn cây ăn quả, có một khu rừng sưa đỏ 
rộng chừng 2ha của lão nông Lèo Văn Châu (sinh năm 1959, ở bản Mòn, xã Cò Nòi, 
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huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng trầm trồ ngạc nhiên. 
Khu vườn đã khiến cho mảnh đất thanh vắng trở nên nhộn nhịp người ra vào chiêm 
ngưỡng, gạ mua. 

GIỮ RỪNG SƯA CHO CON CHÁU 

Giữa cái nắng oi ả của tháng 5, chúng tôi tìm đến nhà ông Châu để được tận mắt 
chiêm ngưỡng khu rừng sưa đỏ quý giá của ông. Trên con đường bê tông nhỏ dẫn vào bản 
Mòn, dừng hỏi đường vào nhà ông mấy đứa trẻ đang nô đùa ai nấy đều chen vai nhanh tay 
chỉ hướng, ông Châu là người hiền lành, cần cù, chịu khó, sống đoàn kết với mọi người 
nên được bà con dân bản quý mến biết đến. 

Tới nơi, thấy ông Châu dáng người hiền lành, da ngăm đen vì cháy nắng, giọng nói 
dõng dạc, đôi chân nhanh nhẹn, đang bận rộn với công việc chăm sóc những bầu cây 
giống Sa Chi chuẩn bị hạ xuống đất trồng. Thấy chúng tôi gạn hỏi muốn được thăm quan 
rừng sưa đỏ, ông tặc lưỡi đứng dậy phủi tay, không chút ngần ngại dẫn ngay chúng tôi 
sang quả đồi trước nhà để xem.  

Vừa đi ông vừa chỉ trỏ kể chuyện về quãng thời gian cây sưa đỏ được trồng trên 
mảnh đất của ông. Ông kể rằng: “Rừng sưa đỏ này tôi trồng cách đây gần 10 năm. Thời 
điểm đó, tôi cũng không hề hay biết cây sưa lại có giá trị đến như vậy. Ban đầu xem qua  
tivi, nghe đài, thấy nói sưa là cây gỗ quý nên tôi tò mò tìm giống về trồng thử. Được mọi 
người mách tại khu nhà máy giấy cũ (nay đã giải thể) gần thị trấn Hát Lót (huyện Mai 
Sơn) có vườn ươm loại giống cây này. Tôi liền đi mua một lúc 800 cây về trồng, mỗi cây 
giống khi đó chỉ lớn bằng ngón tay”. 

“Do thiếu kinh nghiệm trồng và kỹ thuật chăm sóc loại cây này nên khi trồng, cây 
bị chết gần một nửa, hiện chỉ còn hơn 400 cây sống và phát triển ở khu đất rộng gần 2ha 
của gia đình. Những cây còn sống giờ đều đã to bằng bắp đùi người lớn, nhiều cây có lõi 
đỏ chót to bằng bắp tay” - ông Châu nói. 

Sưa đỏ được đánh giá là một trong những loại cây gỗ quý bậc nhất, giá bán đắt như 
vàng. Thế nên thời gian qua, tại khu rừng sưa của ông Châu có rất nhiều người đến thăm 
quan và gạ mua, nhưng ông không bán vì ông muốn giữ lại khu rừng sưa này cho con 
cháu đời sau. Và cũng là để cây phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ môi trường. 

TRỒNG VƯỜN XEN DƯỚI TÁN SƯA 

Ông Châu nói rằng, trước đây vùng này toàn rừng là rừng, trong rừng có nhiều cây 
gỗ quý như: Nghiến, đinh, lát... có những cây gỗ to đến vài người ôm không xuể. Nhưng 
do cuộc sống mưu sinh, bị cái đói, cái nghèo rình rập, mà người dân trong bản đã phá 
rừng làm nương rẫy, lấy gỗ làm nhà... Bây giờ, nhìn đâu cũng chỉ thấy đồi núi trọc lốc, 
nắng cháy, không lấy một bóng cây. Vì thế tôi luôn ấp ủ trồng cây gây rừng, để có những 
cánh rừng xanh tỏa bóng mát. 

Quá trình trồng sưa đỏ đã cho ông Châu nhiều kinh nghiệm, “cây sưa phát triển tự 
nhiên, không phải chăm bón gì, khi nào thấy cây biểu hiện bị bệnh sâu đục thân thì xử lý 
bệnh cho cây, nếu không cây sẽ chết. Cách phòng tốt nhất là dùng vôi trắng bôi quanh 
thân cây hoặc bơm thuốc vào vết sâu đục cho sâu chết. 

Theo ông Châu, trồng cây không biết đến khi nào mới có hiệu quả kinh tế, nên để 
phát triển kinh tế ổn định cuộc sống gia đình, dưới tán sưa ông Châu trồng xen các loại 
cây ăn quả, nào là cà phê, mận, xoài, nhãn… cách này không làm ảnh hưởng đến quá trình 
phát triển của cây sưa mà vẫn tạo ra thu nhập. Ngoài ra, để tiện chăm sóc và bảo vệ khu 
rừng sưa đỏ ông Châu dựng một ngôi nhà sàn nhỏ làm trang trại ở luôn tại chỗ. 

Ngoài việc trồng cây ăn quả dưới tán sưa, ông còn lên những quả đồi hoang để 
khai khẩn trồng thêm cây ngô, cây mía, chăn nuôi lợn, gà... kết hợp với ươm cây giống để 
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bán cho bà con trong vùng. Ước tính thu nhập của gia đình được vài trăm triệu mỗi năm. 
Kinh tế gia đình ổn định lại càng tiếp thêm động lực cho ông Châu giữ gìn và bảo vệ rừng 
sưa đỏ của mình. 

 

24. Cầm Đinh. LẬP HỢP TÁC XÃ ĐƯA DÂU TÂY VÀO SIÊU THỊ LỚN / Cầm 
Đinh, Hoa Quỳnh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 11/5/2019.- Số 113.- Tr.11. 
 

Với mong muốn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dâu tây cho nông dân, 
anh Nguyễn Văn Nam ở bản Xuân Quế (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã 
tập hợp các hộ dân thành lập Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế. 

Anh Nam kể: Bản Xuân Quế này đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, trồng cây gì 
cũng xanh tốt, tuy nhiên trồng cây nông nghiệp truyền thống như ngô, mía không còn phù 
hợp bởi hiệu quả kinh tế thấp. Từ ngày cây dâu tây bén rễ vùng đất này, đời sống kinh tế 
của người dân ngày càng khấm khá lên. 

“Cây dâu tây trồng ở đất này đã có từ lâu, do trước đây người dân chủ yếu trồng 
các loại dâu địa phương nên quả ăn không ngon, vị chua nên ít người mua. Sau khi giống 
dâu tây Nhật HaNa được đem về trồng cho chất lượng hơn hẳn, quả ăn rất ngon, giòn, 
ngọt. Tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến dâu tây Nhật HaNa ở Xuân Quế. Thấy cây 
dâu tây mang lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2015, tôi quyết định mở rộng diện tích trên 
5.000m2 đất”. 

Năm đó, dâu tây được mùa bán được giá cao, đem thu nhập về cho gia đình anh 
Nam hơn 500 triệu đồng. “Hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần các loại cây trồng khác, thế là 
phong trào trồng dâu tây lên cao” - anh Nam chia sẻ. 

Khi diện tích dâu tây tăng bắt đầu gặp khó khăn về đầu ra. Với mong muốn liên kết 
sản xuất theo chuỗi, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, anh Nam nảy ra ý tưởng tập hợp các 
hộ trồng dâu tây nhỏ, lẻ để thành lập hợp tác xã. Vì vậy năm 2018, anh đứng ra thành lập 
Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế, với 12 thành viên, tổng diện tích dâu tây hơn 8ha. 

Để phát triển hợp tác xã, anh Nam cùng các thành viên bàn bạc tìm giải pháp nâng 
cao hiệu quả sản xuất. Qua đó, vận động các thành viên áp dụng khoa học kỹ thuật, sử 
dụng công nghệ trong sản xuất, đồng thời phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp 
huyện và các công ty mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ thuật sản xuất cho các thành viên. 

Khi sản phẩm nhiều, anh Nam cùng các thành viên hợp tác xã bàn nhau đưa dâu 
tây xuống chào hàng tại các siêu thị lớn, cửa hàng hoa quả sạch tại Hà Nội. Ban đầu, do 
sản phẩm chưa có thương hiệu nên bị khách hàng từ chối. Không nản chí, đến mùa anh lại 
đưa sản phẩm xuống Hà Nội chào hàng, dần dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng 
tại các siêu thị. 

Đầu năm 2018, thông qua hội nghị xúc tiến thương mại của tỉnh Sơn La về quảng 
bá các mặt hàng nông sản tại Hà Nội, trong đó có dâu tây, sản phẩm dâu tây của Hợp tác 
xã dâu tây Xuân Quế nhận được nhiều đơn đặt hàng của các siêu thị lớn như Vinmart, Big 
C… Giá bán 1kg dâu tây vào các siêu thị này 190.000 - 200.000 đồng/kg. 

Đến nay, hợp tác xã đã hoàn tất thủ tục về tem nhãn truy xuất nguồn gốc, chứng 
nhận vệ sinh an toàn thực phẩm với sản phẩm dâu tây. Những thành công bước đầu đã tạo 
cơ hội cho các thành viên yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập. 

Theo anh Nam, xây dựng được thương hiệu đã khó nhưng giữ được thương hiệu 
càng khó hơn. Với phương châm sản xuất nông sản sạch, chất lượng sản phẩm là mục tiêu 
hàng đầu, hợp tác xã tăng cường liên kết đào tạo nâng cao kỹ thuật sản xuất, cam kết giữa 
các thành viên sản xuất sạch, an toàn, không sử dụng thuốc kích thích... 
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Hợp tác xã đã đăng ký sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 
5ha. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn liên kết với các nhà đầu tư cung ứng cây giống, các 
doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn, để sản xuất theo 
chuỗi từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. 

 

25. Quốc Định. ƯƠM “HOA TÌNH YÊU” Ở THUNG LŨNG CÒ NÒI / Quốc Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/5/2019.- Số 114.- Tr.9. 
 

Vườn hoa hồng của bà Lê Thị Minh, bản Tân Thảo (xã Cò Nòi, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La) ai đi qua cũng thích thú bởi khu vườn đẹp, hoa hồng nở đỏ rực. 
Chỉ trồng và chăm hoa hồng trên diện tích đất 6.000m2 trong thung lũng mà mỗi 
năm bà Minh thu cả trăm triệu đồng. 

ĐEM “NGHỀ GIA TRUYỀN” SANG ĐẤT KHÁCH 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, bà Minh cho biết: “Tôi quê gốc 
ở Mê Linh (Hà Nội), vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa. Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ 
truyền nghề nhưng do ở quê đất chật người đông, hơn nữa Mê Linh là vùng đất ven đô của 
Hà Nội bị ảnh hưởng nhiều của quá trình đô thị hóa, đất trồng hoa dần nhường chỗ cho 
các công trình xây dựng. Vì thế gia đình tôi quyết rời quê lên Sơn La để tiếp tục nghề 
trồng hoa hồng”. 

“Ban đầu gia đình tôi thuê đất ở bản Ái (xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La) để 
trồng hoa hồng, bởi thời tiết ở vùng này rất thích hợp với cây hoa hồng. Hơn 10 năm gắn 
bó với nghề trồng hoa hồng và đang “ăn nên làm ra”, trận lũ năm 2017 đổ về đã làm ngập 
và phá nát khu vườn hoa của gia đình...” - bà Minh cho hay. 

Vì vườn hoa ở gần bờ suối, năm đó bà Minh bị thiệt hại nặng. Sau lần đó gia đình 
bà tính chuyển đi nơi khác trồng hoa hồng. Qua tìm hiểu và được giới thiệu của một số 
người quen ở vùng đất Tân Thảo (xã Cò Nòi, Mai Sơn) có khí hậu rất thuận lợi có thể 
trồng được hoa hồng. Từ đó, gia đình bà chuyển đến thuê đất trồng hoa ở đây. 

Sau khi cải tạo đất bà Minh chuyển toàn bộ giống hoa hồng ở Chiềng Xôm về 
trồng tại Tân Thảo. Tuy nhiên vùng này lại rất khan nước vào mùa khô, mà trồng hoa 
hồng phải có nước tưới hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, bà Minh thuê thợ khoan 
giếng. Có nguồn nước tưới, công việc trồng hoa hồng trở nên thuận lợi hơn. Sau 6 - 7 
tháng trồng hoa hồng đã bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên. 

MỖI NĂM LÃI 200 TRIỆU ĐỒNG 

Theo bà Minh, đất và khí hậu ở vùng Tân Thảo rất phù hợp với trồng hoa hồng, vì 
nơi đây có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, nhiều sương, có thể cho hoa cả 4 mùa, trong khi đó ở 
quê chỉ trồng được một mùa. Đặc biệt là chất lượng hoa hồng ở đây tốt, bông to, tươi lâu. 
Kể từ khi chuyển đến vùng đất mới trồng hoa hồng gia đình tôi đã thu được vài vụ, đã bù 
được số chi phí ban đầu. Tất cả số hoa hồng này đều được chở ngược về Mê Linh để bán 
tại Hà Nội và một số thành phố lớn khác như Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương... 

So với những cây trồng khác thì trồng hoa hồng có hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều 
lần. Tuy nhiên trồng hoa hồng phải có kinh nghiệm, kiến thức về hoa, điều này không 
phải ai cũng biết và làm được. Hoa hồng thường mắc các bệnh đốm đen, phấn trắng... nên 
phải thường xuyên theo dõi, khi thấy cây biểu hiện bệnh phải phun thuốc ngay cho cây. 

“Ngoài ra, muốn cho cây hoa sinh trưởng và phát triển tốt, cần chú ý bón phân 
đúng thời gian quy định liều lượng, khi nào nên bón phân gì, bổ sung thêm chất gì... mỗi 
thời kỳ bón khác nhau, đủ dinh dưỡng cây sẽ phát triển tốt. Thường xuyên bấm tỉa cành lá 
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cho hoa hồng, mỗi cây chỉ nên để 2 - 3 nhánh, để cây tập trung dinh dưỡng vào nuôi hoa” 
- bà Minh chia sẻ. 

Hiện nay, bà Minh đang có 6.000m2 đất trồng hoa hồng, năm vừa qua khu vườn 
cho thu hoạch hơn 2 vạn bông hồng. Giá bán hoa tùy từng thời điểm, hiện tại hoa có giá 
1.000 đồng/bông vào những dịp lễ, tết, hoa bán giá cao hơn 2.000 - 3.000 đồng/bông. Từ 

trồng và bán hoa hồng trừ chi phí năm vừa rồi bà Minh lãi hơn 200 triệu đồng. Nghề trồng 
hoa hồng đang mang lại thu nhập khá cho gia đình, không những thế vườn hoa của bà 

Minh còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 - 3 lao động địa phương có thu nhập 
ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.  
 

26. Tuệ Linh. BƯỞI DIỄN “BÉN DUYÊN” ĐẤT CHIỀNG MUNG / Tuệ Linh // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/5/2019.- Số 115.- Tr.8-9. 
 

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc bưởi Diễn, lão nông 

Nguyễn Hữu Trình ở tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) bỏ 

túi hơn 100 triệu đồng mỗi năm. 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Trình kể: Tôi lên tiểu khu Nà Sản từ năm 1998, 

cuộc sống lúc bấy giờ khó khăn chồng chất khó khăn. Để đảm bảo sinh kế cho gia đình, 
ban ngày tôi đi phụ hồ, cắt cỏ cho bà con trong vùng. Thời gian rảnh, vợ chồng tôi trồng 
thêm rau màu đem ra chợ bán kiếm tiền nuôi các con ăn học. 

Khi cuộc sống dần ổn định, gia đình ông Trình chuyển sang trồng cà phê. Thời 

gian đầu mới trồng, cà phê được mùa được giá, cuộc sống gia đình ông Trình cũng đủ ăn 

đủ mặc. Về sau, ông thấy loại cây này tiêu tốn nhiều công chăm bón, gia đình không thể 

quán xuyến được mà phải thuê thêm nhân công ở ngoài dẫn đến nguồn thu không đủ bù 

chi phí. Vì vậy, năm 2006 ông quyết định chuyển sang trồng bưởi Diễn. 

Để có giống bưởi chất lượng tốt, ông Trình về huyện Quốc Oai (Hà Nội) - quê gốc 

của ông mua hơn 80 cây bưởi Diễn đem lên trồng tại mảnh đất Nà Sản. 

Theo ông Trình, để bưởi Diễn phát triển tốt và cho sai quả phải áp dụng đúng kỹ 

thuật phòng trừ sâu bệnh và bón phân. “Khi hái quả xong phải tỉa cành; dùng phân chuồng 

ủ hoai mục với lượng một gốc từ 30 - 40kg, bón phân Hà Lan, phân đầu trâu, phân Việt 

Nhật, mỗi năm dùng một loại khác; dùng thuốc sinh học phun trừ nhện đỏ và sâu bệnh hại 

khác” - ông Trình tiết lộ. 

Nhờ được chăm sóc tốt thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Nà Sản, bưởi Diễn 

nhà ông Trình sinh trưởng và phát triển rất tốt. Sau 3 năm trồng và chăm sóc, bưởi bắt đầu 

bói quả. Để có sản phẩm bưởi Diễn cho chất lượng tốt, ông Trình chăm bón cây phát triển 

đến năm thứ 5 mới thu quả. 

“Đến nay, vườn bưởi Diễn chúng tôi có 100 gốc. Bình quân mỗi gốc cho hơn trăm 

quả. Với giá bán trung bình 14.000 đồng/quả, mỗi năm thu được trên 150 triệu đồng. Sau 

khi trừ chi phí, tôi lãi khoảng 100 triệu đồng. Bưởi Diễn nhà tôi là một trong những vườn 

có tuổi đời lâu nhất ở đất này nên cứ đến mùa, đặc biệt là dịp tết thương lái đánh xe đến 

tận vườn đặt hàng” - ông Trình cho biết thêm. 

Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bước đầu mô hình trồng bưởi 

Diễn của ông Trình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng cà phê.  
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27. Thanh Hà. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI THỊ TRẤN MỘC CHÂU, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN 

LA: XÃ HỘI HÓA NGUỒN LỰC ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ / Thanh Hà // 
Người cao tuổi.- Ngày 14/5/2019.- Số 77.- Tr.5. 
 

Hội Người cao tuổi đến các chi hội ở thị trấn Mộc Châu luôn nhận được sự quan 
tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Đội ngũ cán 
bộ làm công tác hội được bổ sung, kiện toàn, thay thế kịp thời. Nội dung hoạt động tiếp 
tục đổi mới, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của người cao tuổi. Vị thế, uy tín của 
hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. 

Các chi hội quan tâm xây dựng quỹ, tạo nguồn lực mạnh để hoạt động hiệu quả. 
Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục củng cố, phát triển, số thu trong 
năm đạt 64,2 triệu đồng. Quỹ Phụng dưỡng ông bà, cha mẹ có 135,7 triệu đồng, do các 
hội viên vận động con cháu trong gia đình, dòng họ xây dựng nhằm chăm lo khi ốm đau, 
qua đời hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống cho người cao tuổi. Số dư chân 
quỹ 183,2 triệu đồng. Nguồn quỹ góp phần tích cực chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi, hỗ 
trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo vươn lên trong cuộc sống. 
Đã có hàng chục người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn được tặng quà nhân các dịp lễ tết và 
“Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”. 

Hội người cao tuổi từ thị trấn đến các chi hội người cao tuổi tiểu khu thường xuyên 
tuyên truyền, động viên người cao tuổi tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện 
nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền phân công; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, 
xây dựng đô thị văn minh, trồng hoa đường phố và nơi công cộng. Nhiều hội viên tích cực 
tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí sôi nổi nâng cao 
đời sống tinh thần cho người cao tuổi và gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, hội thi bóng chuyền 
hơi, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, văn nghệ người cao tuổi năm 2018 do hội người cao 
tuổi huyện tổ chức có sự ủng hộ đóng góp về vật chất, tinh thần của gia đình, cá nhân 
người cao tuổi làm kinh tế giỏi là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, góp phần quan trọng làm 
nên thành công của hội thi. 

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thị trấn Mộc Châu cho biết: 
Toàn hội có 15 chi hội người cao tuổi với 1.250 hội viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị tư tưởng của hội đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho người cao tuổi 
về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng 
củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Đa số cán bộ, hội viên người cao tuổi đều 
gương mẫu thực hiện, đưa pháp luật, nghị quyết của Đảng và của hội vào cuộc sống. 

Trong dịp Tết Nguyên đán, các chi hội phối hợp với ban quản lý tiểu khu tổ chức 
chúc thọ mừng thọ, tặng quà người cao tuổi, thiết thực động viên người cao tuổi sống vui, 
sống khỏe, sống hạnh phúc; đồng thời giáo dục các thế hệ trẻ phát huy truyền thống “Kính 
lão trọng thọ” của dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm phụng dưỡng đối với ông bà, 
cha mẹ. 

Hiếm có hội cơ sở nào lại nhiều câu lạc bộ như ở thị trấn Mộc Châu, cả thảy 35 
câu lạc bộ. Tất cả các chi hội đều thành lập câu lạc bộ văn nghệ - thể dục thể thao, câu lạc 
bộ phụng dưỡng với hàng chục đội bóng chuyền hơi, văn nghệ, cờ tướng, dưỡng sinh, đi 
bộ. Riêng hội thành lập 4 câu lạc bộ cờ tướng, thơ tình cao nguyên, khiêu vũ thể thao, văn 
thể. Các câu lạc bộ duy trì hoạt động sôi nổi, nội dung phong phú, thu hút đông đảo người 
cao tuổi tham gia; thường xuyên tổ chức giao lưu tạo không khí phấn chấn, vui nhộn trong 
cộng đồng dân cư… 
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Đặc biệt hơn, khi tham gia giải văn nghệ thể thao bất kỳ do hội người cao tuổi cấp 
trên tổ chức, đội tuyển của người cao tuổi thị trấn luôn đoạt giải cao, trở thành niềm tự 
hào của phong trào ở cơ sở. Và ông Nguyễn Văn Hòa “bật mí”: “Chúng tôi đã phát huy 
cao độ, tranh thủ sự ủng hộ tích cực của hội viên, đặc biệt là những hội viên làm kinh tế 
giỏi để xã hội hóa nguồn lực, đạt hiệu quả cao trong các hoạt động”. 
 

28. Phương Mai. CHÚ TRỌNG, THỰC HIỆN TỐT CÁC CÔNG TÁC PHỐI HỢP 
LIÊN NGÀNH / Phương Mai // Pháp luật và xã hội.- Ngày 15/5/2019.- Số 135.- Tr.15. 
 

Thời gian qua, các cơ quan thi hành án dân sự Sơn La đã chủ động xây dựng kế 
hoạch công tác, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương 
để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác được giao. 

Theo đó, các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn tỉnh bám sát kế hoạch công tác, 
tập trung cao độ công tác giải quyết việc thi hành án, đề cao trách nhiệm của người đứng 
đầu và chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Tính đến ngày 26/4/2019, các 
cơ quan thi hành án dân sự Sơn La đạt kết quả về việc là 74,47%, về tiền đạt tỷ lệ 16,84%. 

Đặc biệt, công tác quản lý; công tác thực hiện cơ chế một cửa; công tác đào tạo, 
bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người 
lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân, niêm yết thủ tục 
hành chính được các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh chú trọng tăng cường. 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành quy chế tiếp công dân; quyết định ban 
hành nội quy tiếp công dân; thông báo lịch tiếp công dân và chỉ đạo chi cục thi hành án 
dân sự các huyện, thành phố xây dựng và ban hành quy chế, nội quy, thông báo cho phù 
hợp với quy định mới. Đặc biệt, các cơ quan thi hành án dân sự tiếp 127 lượt công dân 
đến giải quyết việc thi hành án và không có trường hợp nào đến phản ánh, kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo. Về công tác bổ nhiệm cán bộ, cục đã thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, 
điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức. 

Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp 
với cấp ủy, chính quyền địa phương và công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân 
sự, đặc biệt với các cơ quan nội chính. Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh chủ động 
tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác. 
Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ngân hàng Nhà nước 
chi nhánh tỉnh Sơn La; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện 
Kiểm sát nhân dân tỉnh về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự theo quy 
chế phối hợp. 

Tuy nhiên, một số tồn tại, khó khăn cũng được các cơ quan thi hành án dân sự trên 
địa bàn tỉnh nhìn nhận đó là tỷ lệ thi hành án về tiền cao hơn cùng kỳ năm 2018 nhưng 
thấp hơn bình quân 7 tháng đầu năm. 

Số việc phải thi hành phức tạp, tranh chấp dân sự lớn; vụ phá sản phải thi hành với 
số lượng tiền và đối tượng phải thi hành án lớn; một số bản án, quyết định của tòa án 
tuyên chưa rõ ràng, khó thi hành; nội dung trả lời của tòa án không đáp ứng yêu cầu kiến 
nghị của cơ quan thi hành án về việc giải thích những điểm chưa rõ, dẫn đến công tác thi 
hành án còn bị kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm… 

Để đạt kết quả tích cực hơn trong những tháng cuối năm, các cơ quan thi hành án 
dân sự tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ 
trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo 
bộ, tổng cục và địa phương về công tác thi hành án dân sự, hành chính. Trọng tâm là việc 
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tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được Tổng cục Thi hành án dân sự phê 
duyệt bảo đảm hoạt động của cơ quan, đơn vị được thường xuyên, sát thực và hiệu quả. 

Song song với đó, tập trung nguồn lực giải quyết các việc có giá trị lớn như án tín 
dụng ngân hàng, án phá sản, tranh chấp dân sự, thi hành phần dân sự trong các bản án 
hình sự có giá trị phải thi hành lớn để nâng cao kết quả thi hành án về giá trị. 

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành; rà soát, sửa đổi Quy chế phối 
hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự ở cấp huyện; tổ chức ký kết quy chế phối 
hợp giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác thi 
hành án dân sự; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp với ngân hàng, Bảo hiểm xã hội 
tỉnh… 
 

29. Nguyễn Trang. CHIỀNG KHOANG CẢ XÃ NHẬP CUỘC ĐỂ CÁN ĐÍCH 2019 
/ Nguyễn Trang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/5/2019.- Số 97.- Tr.5. 

 

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, nhiệm vụ chung của toàn Đảng, 
toàn dân và cả hệ thống chính trị xã hội. Chiềng Khoang là xã thứ 5 được huyện 
Quỳnh Nhai (Sơn La) chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. 

Xã Chiềng Khoang có 19 bản với hơn 1.640 hộ, đồng bào dân tộc Thái chiếm 90% 
dân số. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, tạo đà phát triển kinh 
tế - xã hội, là động lực đổi thay diện mạo nông thôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong xã đã thể hiện rõ sự quyết tâm và đề ra những biện pháp, việc làm cụ thể bám sát 
tiềm năng, lợi thế của xã. 

Đến nay, xã Chiềng Khoang đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Với mục tiêu 
phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể xã Chiềng Khoang đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 
hướng dẫn và  triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt phù hợp với tình hình thực tế. 

Ông Nguyễn Văn Huy - Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới xã Chiềng Khoang cho biết, năm 2018 vừa qua, xã đã đạt được những kết quả 
nổi bật trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đó là hoàn thành 6 chỉ tiêu với 15 tiêu chí 
thành phần, nâng lên tổng số tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã từ 8 lên 14 tiêu chí. 

Đáng lưu ý đó là 2 kết quả được lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai hết sức ghi nhận, đó 
là việc giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 20% xuống còn 15% và xây dựng đường giao thông nông 
thôn. Hiện xã đã hoàn thành việc xây dựng đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã 
đến các bản, cơ bản đã bê tông hóa cứng, tất cả các trung tâm bản ô tô đều có thể đi đến. 

Năm 2019 xã được phân bổ hơn 21 tỷ đồng, trong đó, vốn trực tiếp và lồng ghép 
hơn 16 tỷ đồng, vốn ngân sách 670 triệu đồng và nhân dân đóng góp hơn 5 tỷ đồng để 
thực hiện xây dựng nhà đa năng, nhà hiệu bộ và các phòng học chức năng cho trường tiểu 
học và trung học cơ sở; xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ và chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho các hợp tác xã trên địa bàn; thực hiện các mô hình khuyến nông, hỗ 
trợ kinh phí đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn và xây dựng đường giao 
thông bê tông theo Nghị quyết 77 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

Hiện nay, xã đang tập trung các giải pháp triển khai thực hiện 5 tiêu chí chưa đạt, 
là cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hộ nghèo, y tế xã, trường học. Trong đó, tiêu chí 
môi trường được xác định là tiêu chí khó thực hiện nhất, một phần do tập quán sản xuất, 
chăn nuôi, phần nữa do diện tích đất ở hẹp nên việc xây dựng chuồng trại gặp khó khăn. 

Ông Lò Văn Soái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng 
Khoang, cho biết: “Về tiêu chí số 17, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xuống từng bản tổ 
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chức vận động nhân dân đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn và tuyên truyền bà con đào hố 
rác, làm các công trình vệ sinh, đã xây được 2 lò đốt rác tại bản Đông và nhân rộng ra các 
bản”.  

Về xóa đói giảm nghèo, qua thống kê, xã còn 23 nhà tạm. Huyện đã làm việc với 
ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã; đồng thời, giao cho các phòng, tổ chức đoàn 
thể của huyện phối hợp với xã, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ xóa nhà 
tạm. Đối với tiêu chí về y tế, xã đã được phê duyệt xây dựng trạm y tế tại bản He, hiện 
đang tiến hành giải phóng mặt bằng. 

Còn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đến nay, xã có 3 nhà văn hóa bản đưa vào sử 
dụng, 2 nhà văn hóa đang thi công; 5 nhà văn hóa đang khảo sát vị trí mặt bằng để xây 
dựng, theo kế hoạch đến hết tháng 11 sẽ xây dựng xong các nhà văn hóa bản. Cùng với 
việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, xã tập trung duy trì và nâng cao chất 
lượng các tiêu chí đã đạt được. 

Bản Đông được xã chọn làm điểm nông thôn mới, thời gian qua ban quản lý và các 
đoàn thể bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Ông Tòng Văn Hịa, 
trưởng bản cho biết thêm: Bản có 97 hộ, hiện còn 7 hộ nghèo. Trước kia, tuyến đường nội 
bản dài hơn 2km này chỉ rộng có 1m, ô tô không vào được, việc đi lại, trao đổi hàng hóa 
gặp không ít khó khăn. Để làm được tuyến đường rộng 3,5m như hôm nay, người dân 
hiến hơn 1.000m2 đất, góp hơn 100 ngày công lao động. Không những thế, 100% số hộ 
trong bản đã có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; 100% số hộ đã di chuyển gia súc, gia cầm 
ra khỏi gầm sàn.  

Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức đoàn thể xã Chiềng Khoang tiếp tục vận động nhân dân đổi mới phương thức 
sản xuất, trong đó tập trung vào chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, phát triển các mô 
hình kinh tế để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tập 
trung triển khai thực hiện các hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã. 
 

30. Hà Hoàng. TRỒNG DƯA CHUỘT TRÊN CAO NGUYÊN: DỄ BÁN, TIỀN “TƯƠI” / Hà 
Hoàng, Hoài Nam // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/5/2019.- Số 117.- Tr.13. 
 

Dù lợi nhuận từ trồng cây dưa chuột không cao như nhiều loại cây trái khác, 
nhưng đối với gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, bản Tự Nhiên (xã Đông Sang, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La), dưa chuột lại là cây trồng mang lại thu nhập tốt và dễ 
bán… 

DỄ TRỒNG, DỄ BÁN 

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huyền (bản Tự Nhiên) cho biết: “Nhà tôi 
trồng dưa chuột trên 500m2 đất vườn được 10 năm. Cách chăm sóc dưa chuột rất đơn giản, 
tôi chỉ mua giống khi bắt đầu trồng vụ đầu tiên, sau đó thì có thể tự để giống…”. 

Theo bà Huyền, cây dưa chuột không tốn nhiều công sức chăm sóc như các loại 
cây trồng ngắn ngày khác, vốn đầu tư không đáng kể. Để đảm bảo cho vườn dưa phát 
triển tốt và cho sai quả, bà Huyền đầu tư máy bơm, lắp đặt thêm hệ thống nước tưới tự 
động tạo môi trường thuận lợi cho dưa chuột phát triển. Giống dưa chuột bà Huyền trồng 
chủ yếu là giống dưa truyền thống, có vị thơm, giòn, ngon nên rất được thị trường ưa 
chuộng. 

Theo bà Huyền, dưa chuột là cây ưa ẩm, đòi hỏi tương đối nhiều nước. Sau khi 
trồng cây con xuống đất, nếu trời nắng nhà vườn phải tưới nước 3 lần/ngày, tùy theo thời 
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tiết mà tưới nước cho phù hợp. Việc tưới nước hợp lý là yếu tố quyết định đến năng suất 
và chất lượng của trái dưa chuột. 

“Dưa chuột rất dễ trồng và chăm sóc, thời vụ ngắn, từ ngày xuống giống đến khi 
thu hoạch chỉ khoảng 1 tháng. Phân bón thích hợp nhất với cây dưa chuột chủ yếu là phân 
chuồng kết hợp phân hữu cơ. Trong quá trình chăm sóc, người trồng dưa chuột cần 
thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trị kịp thời, đảm bảo 
hiệu quả, năng suất cao...” - bà Huyền nói. 

Chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc dưa chuột, bà Huyền cho hay: “Khi bắt đầu gieo hạt 
dưa chuột xuống đất đến khi cây dưa chuột cứng cáp, tôi tiến hành làm giàn cho cây dưa 
leo lên. Để đảm bảo chất lượng và tăng năng suất cho dưa chuột, tôi tỉa bớt những nhánh 
phụ tới khi thân chính bò lên gần tới đỉnh giàn”. 

Thông thường bà Huyền để từ 5 - 6 nhánh phụ trên một cây và ngắt bỏ chồi của 
thân chính, để cây phát triển ra hoa đậu quả sớm. Chính vì vậy mà vườn dưa chuột rộng 
500m2 của gia đình bà đều trĩu quả. 

THU NHẬP ỔN ĐỊNH, TỪNG BƯỚC LÀM GIÀU 

Nhờ chuyển dịch cơ cấu cây trồng ngắn ngày phù hợp, mô hình trồng dưa chuột 
của bà Huyền đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm dễ tiêu thụ, nguồn thu nhập ổn 
định, từng bước giúp gia đình bà vươn lên làm giàu ở địa phương. 

“Một năm, tôi trồng được 2 lứa dưa chuột, mỗi vụ thu về 20 triệu đồng. Sau khi trừ 
chi phí, gia đình tôi có lãi 40 triệu đồng/năm. Ngoài trồng dưa chuột, tôi còn trồng thêm 
500m2 cà chua, cho thu nhập 40 triệu đồng/năm. Tính tổng thu nhập bình quân 1 năm từ 
dưa chuột và cà chua, gia đình tôi thu lời 80 triệu đồng. Từ lúc gia đình tôi chuyển sang 
cây trồng ngắn ngày đến nay, cuộc sống kinh tế đã khấm khá lên hẳn, không còn chật vật 
như trước kia” - bà Huyền phấn khởi nói. 

Ông Lường Văn Quynh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) 
cho biết những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ dưa chuột ngày càng nhiều, Hội Nông dân 
huyện đã nắm bắt được tình hình đó và khuyến khích người dân chuyển đổi một số cây 
hoa màu có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dưa chuột và rau ngắn ngày. 

Chúng tôi sẽ phối hợp các cấp hỗ trợ kỹ thuật phát triển cây trồng ngắn ngày trên 
địa bàn huyện, tổ chức tập huấn chăm sóc cây trồng, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
và quy trình sản xuất, phấn đấu làm sao để giúp bà con tăng nguồn thu nhập ổn định…” - 
Ông Lường Văn Quynh. 
 

31. Ngọc Mai. MANG “ỐC LẠ” LÊN NÚI THẢ BỂ BÈO, CHO ĂN LÁ CÂY / Ngọc 
Mai // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/5/2019.- Số 117.- Tr.9. 
 

Anh Là Văn Đoán, sinh năm 1975, ở bản Bỉa Ban (xã Chiềng Bằng, huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) - người đầu tiên đưa ốc nhồi lên nuôi ở huyện Quỳnh 
Nhai. Loài ốc nhồi vốn lạ lẫm với nhiều người miền núi lại là con chỉ ăn lá cây, củ, 
quả nhưng có giá trị kinh tế cao và bán đắt như tôm tươi, lúc nào cũng cháy hàng 

BÉN DUYÊN VỚI NGHỀ NUÔI ỐC 

Ốc nhồi (hay còn gọi là ốc bươu đen, ốc bươu ta) là một loại ốc sống trong môi 
trường nước ngọt như ao, hồ, có giá trị kinh tế cao. Thịt ốc nhồi săn chắc, thơm ngon, ăn 
khác hẳn với các loại ốc thông thường. Ốc nhồi đang được rất nhiều thực khách ưa 
chuộng. 

Kể với phóng viên báo Nông thôn ngày nay về cơ duyên với nghề nuôi ốc nhồi, 
anh Đoán chia sẻ: Năm 2017, một người bạn từ Hưng Yên lên thăm - bạn tôi vốn là người 
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gắn bó với nghề nuôi ốc nhồi từ lâu, nên tôi được chia sẻ rất nhiều về kỹ thuật và kinh 
nghiệm nuôi ốc nhồi. Bạn tôi nói, điều kiện tự nhiên ở Quỳnh Nhai rất phù hợp để nuôi 
loại ốc này. 

Sau lần đó, bạn anh Đoán gửi lên cho anh 10 cặp ốc nhồi giống nuôi thử. Anh vừa 
nuôi vừa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm và chỗ nào chưa hiểu, anh được bạn tư vấn 
thêm về kỹ thuật nuôi ốc nhồi qua điện thoại. Anh Đoán làm đúng như hướng dẫn, nên chỉ 
sau vài tháng ốc đã đẻ trứng, nở ra rất nhiều ốc con, số đàn tăng lên hàng trăm con. Nhiều 
người gọi ốc nhồi là con siêu đẻ là vì thế. 

Anh Đoán cho biết, thấy ốc phát triển tốt và thịt ăn ngon hơn hẳn một số loại ốc 
thông thường mà anh đã từng ăn trước đây. Anh bèn bàn với gia đình bỏ ra 15 triệu đồng 
đầu tư xây một cái bể ximăng rộng chừng 35m2 sát gần nhà để nuôi với số lượng lớn hơn. 

Theo anh Đoán, nuôi ốc nhồi chi phí thức ăn và công chăm sóc bỏ ra ít nhưng có 
giá trị kinh tế cao. Sau 5 tháng, có thể xuất bán ốc nhồi. Nhu cầu tiêu thụ loại ốc này lớn, 
hiện anh mới chủ yếu nuôi cung cấp ốc nhồi thịt cho các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn 
huyện, tuy nhiên luôn bị cháy hàng vì ốc nhồi nuôi không kịp lớn và số lượng còn ít. 

NUÔI KHÔNG ĐỦ BÁN 

Có thời điểm khu bể 35m2 của anh Đoán nuôi đến 3 tạ ốc nhồi nhưng vẫn không đủ 
bán vì khách hàng các nơi đến đặt mua liên tục. Hiện nay, ốc nhồi thịt có giá bán trung 
bình từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, giá ốc nhồi giống tầm 1 tháng tuổi giá 1.000 đồng/con, 
ốc bố mẹ 15.000 - 20.000 đồng/cặp. 

Theo anh Đoán, nuôi ốc nhồi chỉ cần diện tích mặt nước từ 30 - 50m2 là có thể 
nuôi được và cần chú ý tới nguồn nước, thức ăn. Ốc nhồi là loài ưa nước sạch, nên nguồn 
nước nuôi ốc nhồi phải an toàn, không nhiễm các loại hóa chất hay nguồn ô nhiễm. Thức 
ăn của ốc nhồi hoàn toàn lấy từ tự nhiên chủ yếu là lá cây như: Lá rau xanh, bèo, củ, quả 
băm nhỏ... Đặc biệt, thức ăn cho ốc nhồi không được chứa hóa chất nếu không ốc sẽ bị 
chết, vì ốc nhồi rất nhạy cảm với hóa chất. 

Để ốc nhồi khỏe, người nuôi thường xuyên thay nước trong bể và dọn thức ăn sạch 
sẽ để nguồn nước không bị ô nhiễm. Mực nước trong bể nuôi ốc nhồi chỉ nên duy trì ở 
mức từ 50 - 60cm không nên để mực nước quá sâu hoặc quá nông sẽ ảnh hưởng đến quá 
trình sinh trưởng và phát triển của ốc. Đặc biệt, dưới đáy bể nên phủ một lớp bùn mỏng, 
bởi ốc nhồi là loài có tập tính vừa sống nổi vừa sống đáy, mùa đông chúng thường rúc bùn 
để giữ ấm. 

Mô hình nuôi ốc nhồi đang mang lại nguồn thu nhập khá cao cho gia đình anh 
Đoán. Hiện, anh đang tính nhân rộng mô hình nuôi ốc nhồi của mình và chia sẻ kinh 
nghiệm nuôi ốc nhồi, cung cấp ốc nhồi giống cho một số hộ bà con dân tộc trong vùng 
nuôi để phát triển kinh tế.   
 

32. Xuân Trường. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ SUỐI BÀNG (SƠN LA): XÂY DỰNG NHÀ 
BIA TƯỞNG NIỆM LIỆT SỸ / Xuân Trường // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 
16/5/2019.- Số 1280.- Tr.6. 
 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phối hợp với nhóm thiện nguyện Hoa phượng đỏ 
thành phố Hải Phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Minh xây dựng Nhà bia 
tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ ở xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ. 

Suối Bàng là một xã vùng III, cách trung tâm huyện Vân Hồ 42km, đời sống nhân 
dân còn gặp nhiều khó khăn và chưa có Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Hội Cựu 
chiến binh tỉnh vận động nhóm thiện nguyện Hoa phượng đỏ và Công ty Cổ phần Đầu tư 
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xây dựng Phú Minh ủng hộ 350 triệu đồng cùng sự góp công của hội viên cựu chiến binh, 
nhân dân hiến tặng 800m2 đất xây dựng. 

Tại lễ khởi công, bà Phạm Kinh Oanh - Trưởng nhóm thiện nguyện chia sẻ: 
“Nhóm thiện nguyện Hoa phượng đỏ gồm các cựu chiến binh, cán bộ về đời thường có 
nhiều hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, cựu 
chiến binh và đầu tư, góp vốn xây dựng các công trình an sinh xã hội tại các tỉnh Hà 
Giang, Cao Bằng, Sơn La”. 
 

33. Tuệ Linh. ÔNG THẮNG THẮNG LỚN NHỜ TRỒNG XOÀI, BƯỞI TRÊN 
ĐẤT DỐC / Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/5/2019.- Số 118.- Tr.9. 
 

Những năm qua, nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên đất 
dốc sang trồng cây ăn quả như xoài, cam, bưởi có giá trị kinh tế cao, nhiều hộ nông 
dân ở xã Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. 
Và một trong số đó là gia đình ông Trần Ngọc Thắng ở tiểu khu Nà Sản. 

BỎ CÀ PHÊ, ĐÁNH CƯỢC VỚI XOÀI 

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Thắng cho biết: “Trước đây, 
mảnh đất này được gia đình tôi trồng ngô và cà phê. Hai giống cây này đòi hỏi công chăm 
sóc và chi phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả kinh tế đem lại không cao nên gia đình chuyển 
sang trồng cây ăn quả như: Xoài, bưởi, nhãn. 

Ông Thắng cho biết thêm: Sau khi tìm hiểu kỹ thuật trồng xoài, năm 2014, tôi 
mạnh dạn chặt bỏ vườn cà phê chuyển sang trồng xoài địa phương. Giống xoài địa 
phương phù hợp với đất Nà Sản nên phát triển rất tốt. 

“Trong một lần đi tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn quả ở xã Hát Lót do hội nông dân 
và khuyến nông xã tổ chức, tôi biết đến giống xoài lai cho quả khủng từ 2 - 3kg/trái; ăn 
ngọt, được thị trường ưa chuộng. Năm 2016, tôi thực hiện ghép cải tạo toàn bộ vườn xoài 
của nhà bằng giống xoài lai” - ông Thắng nhớ lại. 

Theo ông Thắng, để xoài phát triển tốt, quả cho năng xuất cao thì khâu quan trọng 
nhất là bón phân đầy đủ, đúng kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh ruồi vàng 

Nhờ được chăm sóc tốt, sau 2 năm thực hiện kỹ thuật ghép mắt, vườn xoài nhà ông 
Thắng đã cho bói lứa quả đầu tiên. Cây nào cây nấy quả sai trĩu trịt. Để ngăn sâu bệnh gây 
hại cho trái xoài, ông Thắng không dùng thuốc phun trừ mà mua túi vải bọc để đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng. 

“Dùng túi vải bọc trái xoài không những tránh được ruồi vàng châm, chích vào quả 
mà còn phòng, chống được một số loại côn trùng gây hại khác; mẫu mã quả đẹp hơn; chất 
lượng đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng” - Ông Thắng tiết lộ. 

DÙNG TÚI VẢI BỌC TRÁNH SÂU BỆNH 

Chia sẻ thêm về kỹ thuật bón phân, ông Thắng cho hay: “Quy trình bón phân của 
tôi chia thành các đợt bón khác nhau. Đầu tiên, sau khi thu hoạch quả xong, tôi dùng phân 
chuồng ủ hoai mục để bón. Trước khi cây chuẩn bị ra hoa, bón phân đầu trâu, phân hữu 
cơ. Sau khi cây đậu quả, bón phân đầu trâu và phân kali”. 

Ông Thắng cho biết: Chi phí dùng túi vải bọc quả xoài vẫn đắt hơn chi phí mua 
thuốc trừ sâu để phun nhưng để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, tôi vẫn lựa chọn 
phương pháp dùng túi vải. 

Năm 2018, ông Thắng thu được gần 2 tấn quả xoài tươi. Với giá bán tại vườn đầu 
vụ là 10.000 đồng/kg, giữa vụ 18. 000 - 22.000 đồng, ông Thắng thu được 30 triệu đồng. 

“Trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao gấp 6 - 7 lần so với trồng ngô và cà phê. 
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay tôi đã xây dựng được nhà cửa khang 
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trang, cuộc sống ổn định hơn, con cái được học tập đầy đủ. Trong thời gian tới, để nâng 
cao thu nhập cho gia đình, tôi sẽ đăng ký tham gia hợp tác xã Ngọc Lan để sản phẩm xoài 
của gia đình tôi có thể tham gia xuất khẩu” - Ông Thắng bày tỏ. 

Ngoài thu nhập từ cây xoài, ông Thắng còn có thêm nguồn thu từ 500 gốc cây 
nhãn ghép và 100 gốc bưởi Diễn. Mỗi năm, tổng các nguồn thu từ phát triển cây ăn quả, 
ông Thắng cũng bỏ túi gần 100 triệu đồng. 
 

34. Minh Khuê. NGƯỜI KHỞI XƯỚNG LÀM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUA 
TẠT / Minh Khuê // Làng Việt.- Tháng 5/2019.- Số 106.- Tr.28-29. 
 

Ít ai nghĩ rằng, bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) mấy 
năm trước vẫn còn là cái tên đầy xa lạ với du khách thì nay đã trở thành điểm đến 
hấp dẫn của những người ưa khám phá đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thành 
công ấy gắn liền với điểm du lịch cộng đồng đầu tiên trong bản - A Chu homestay và 
công sức của ông chủ người Mông Tráng A Chu. 

MỐI DUYÊN VỚI DU LỊCH 

Với những người làm du lịch cộng đồng, cái tên Tráng A Chu và mảnh đất Hua 
Tạt (Sơn La) không có gì là lạ lẫm. Thậm chí, trong 20 câu chuyện kể của 20 nhân vật tiêu 
biểu đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam đưa vào ấn phẩm đặc biệt “Câu 
chuyện Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổ chức Du lịch Thế giới 
(UNWTO) xuất bản nhân sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019 tại Quảng Ninh 
vừa qua, Tráng A Chu là một nhân vật được chọn. Những lời giới thiệu mộc mạc: “Tôi là 
Tráng A Chu, sinh năm 1982, là một người dân tộc Mông. Từ nhỏ đến lớn tôi sống với bố 
mẹ và hai em nhỏ ở bản Hua Tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La này” đã gợi mở cho mọi 
người về một hành trình làm du lịch đầy thách thức nhưng cũng rất đáng nể phục. 

Mối duyên của Tráng A Chu với du lịch cộng đồng bắt nguồn từ những ngày sau 
khi tốt nghiệp, chàng cử nhân ngành Công nghệ Thực phẩm này không tìm được việc làm. 
Anh nhớ lại: “Năm 2013, A Chu mới biết đến cái nghề gọi là nghề làm dịch vụ du lịch”. 
Được gặp gỡ các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, mọi người động viên, tư 
vấn, chỉ cho cách làm du lịch, anh mới về bàn với vợ để sửa sang nhà cửa, đón khách về 
với gia đình. Thời điểm đó, với gia đình Tráng A Chu, đó là quyết định liều lĩnh, bởi mọi 
sự bắt đầu đều từ hai bàn tay trắng - không được đào tạo bài bản về nghề, nhà cửa chưa 
sửa sang để đón khách, bản Hua Tạt cũng chưa có khách du lịch nào biết tới... nhưng vợ 
chồng Tráng A Chu vẫn quyết tâm làm. Năm 2014 bắt đầu dựng nhà sàn, cải tạo cảnh 
quan trong nhà, tham gia tập huấn kỹ năng đón khách, tới tháng 8/2015, A Chu homestay 
- cơ sở du lịch cộng đồng xây dựng trên chính mảnh đất cha ông để lại của gia đình đã 
chính thức đón khách. Anh đã kết nối với mạng lưới du lịch cộng đồng để cùng quảng bá 
du lịch tới du khách trong và ngoài nước, bắt tay với các công ty lữ hành để đưa khách về 
nhà. Năm 2016, homestay của A Chu đã đón 1.300 lượt khách. Năm 2017, cơ sở của anh 
đã đón 2.200 lượt khách. Những du khách biết tới Hua Tạt CBT đã chia sẻ với nhau thông 
tin để giới thiệu cho người khác. Bởi thế, năm 2018, anh đã xây thêm 8 bungalow cùng 
nhiều phòng cao cấp để phục vụ mọi đối tượng khách, với khả năng đón 200 lượt 
khách/ngày.  

MONG MUỐN LÀM GIÀU CHO QUÊ HƯƠNG 

Vừa qua, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2019, anh Tráng A Chu đã chia sẻ tại 
diễn đàn Du lịch xanh - Diễn đàn lớn nhất tại hội chợ về câu chuyện “Thổi hồn người 
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Mông vào du lịch”. A Chu homestay của anh cũng được Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao 
tặng giải thưởng hạng mục điểm du lịch sinh thái cộng đồng tiêu biểu. 

Kinh nghiệm sau ba năm vận hành mô hình du lịch cộng đồng mà Tráng A Chu 
chia sẻ chính là phải giữ gìn bản sắc, văn hóa của dân tộc mình để giữ chân du khách. Bởi 
thế, sau ngôi nhà sàn người Thái ban đầu anh dựng lên để thuận tiện trong việc đón khách, 
A Chu đã xây dựng mô hình một số phòng riêng theo cấu trúc nhà của người Mông, giữ 
gìn văn hóa truyền thống để du khách được hiểu thêm về văn hóa của dân tộc mình, quê 
hương mình. 

Với mong muốn mở rộng mô hình du lịch cộng đồng và tạo việc làm cho người lao 
động ở bản góp phần xóa đói giảm nghèo, anh đã kết nối với 5 hộ gia đình khác trong bản 
cùng làm. Từ một hộ gia đình, đến nay, bà con trong bản đã bắt đầu chung sức xây dựng 
thương hiệu điểm du lịch cộng đồng Hua Tạt (Hua Tạt CBT). Năm 2018, cả bản đón 
5.700 lượt khách, trong đó, số khách lưu trú tại nhà A Chu đạt 60%, còn lại san sẻ cho 
những hộ gia đình khác mới làm du lịch trong bản. Bên cạnh đó, các gia đình làm du lịch 
cộng đồng còn phối hợp với các hộ dân có nghề thủ công, như hộ chuyên làm giấy, hộ 
làm bánh giày, xay ngô, thêu thùa để đưa khách tới trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa. 

Trong bản hiện nay ngoài A Chu còn có 4 hướng dẫn viên địa phương để giới thiệu 
văn hóa quê hương mình tới du khách... Hành trình khởi nghiệp trên quê hương Sơn La 
của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ muốn phát triển du lịch cộng đồng khi 
mong muốn thay đổi cuộc sống của mình và đem lại lợi ích cho cộng đồng từ du lịch, góp 
phần xây dựng đời sống quê hương giàu đẹp. 
 

35. Bích Hội. NHÀ NÔNG CHIỀNG NGẦN TIẾC NUỐI MÙA MẬN HẬU / Bích 
Hội // Nông thôn ngày nay.- Ngày 20/5/2019.- Số 120.- Tr.11. 
 

Mùa mận hậu năm 2019 được coi là một vụ mùa “thất bại” của bà con ở xã 
Chiềng Ngần (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), bởi cây mận hậu nơi đây không chỉ 
cho quả ít và bé mà giá bán cũng thấp hơn so với những năm trước. 

Đến Chiềng Ngần vào một chiều giữa tháng 5, cả vùng quê ngập màu xanh mướt 
của cây, cỏ này dường như cũng đang bị “nhuộm vàng” bởi cái nắng. Dọc đường vào các 
bản là những điểm thu mua mận hậu, thỉnh thoảng lại gặp những chiếc xe máy với 2 sọt 
mận đầy ắp được những người phụ nữ Thái chở ra phố bán. 

Vừa mới hái được một sọt mận từ vườn, người vẫn còn đẫm mồ hôi, chị Cà Thị 
Xuyến (bản Pát) cho hay: “Chăm mận cả năm, chỉ mong đến mùa mận chín bán kiếm 
thêm chút tiền. Nào ngờ đến mùa thu hoạch thì lá nhiều hơn quả. Năm nay, thời tiết diễn 
biến thất thường, trời nắng nhiều, mưa ít nên mận thưa quả và nhỏ hơn mọi năm. So với 
năm ngoái thì năm nay, sản lượng mận nhà tôi giảm đi một nửa”. 

Do mận thưa quả nên việc thu hái cũng lâu hơn, mất cả buổi trưa chị Xuyến mới 
hái được khoảng 30kg mận cho thương lái. 

Theo lời chị Xuyến, nhà chị có 40 gốc mận hậu, mùa mận này chị ước tính chỉ thu 
được khoảng 6 triệu đồng, giảm 1/3 thu nhập so với năm ngoái. Lý do là bởi năm nay mận 
hậu không chỉ mất mùa, mà còn mất giá, trung bình chị chỉ bán được 8.000 - 10.000 
đồng/kg mận. 

Tuy nhiên, khi mận hậu vào độ chín mọng, quả ngọt lừ, bán được giá cao hơn thì 
cũng là lúc nhiều vườn mận đã hết sạch quả. “Mấy ngày gần đây, giá mận có cao hơn, 
trung bình từ 12.000 - 20.000 đồng/kg tại vườn thì vườn nhà tôi lại sắp hết mận. Tính ra 
năm nay, trồng mận không có công rồi” - chị Xuyến tiếc nuối. 
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Cách nhà chị Xuyến khoảng 500m là vườn mận của nhà bà Cà Thị Pò (bản 
Phường). Với 600 cây mận hậu trưởng thành, đây là một trong những vườn mận lớn nhất 
ở xã Chiềng Ngần. Chia sẻ với chúng tôi, bà Pò cho biết: “Tiếc lắm, giá mà giờ vườn mận 
vẫn còn nhiều quả thì nhà tôi đã vớt vát thêm chút tiền rồi. Năm ngoái chúng tôi thu được 
hơn 5 tấn mận hậu, bỏ túi khoảng 70 triệu đồng, nhưng năm nay chỉ được hơn 1 tấn, với 
giá bán thấp như vừa rồi thì tính ra chỉ được hơn 10 triệu. Đợt này mận đang lên giá, 
nhưng số lượng mận trên cây nhà tôi chẳng còn bao nhiêu. Thành ra thu nhập từ mận năm 
nay bị sụt giảm đáng kể”. 

Không chỉ những người trồng mận, mà những tiểu thương chuyên buôn bán mận 
cũng “kêu ca” về mùa mận năm nay. Anh Quàng Văn Hoan - người chuyên thu mua mận 
cho biết: “Giá mận đầu mùa thì cao, sau đó lại tụt dốc, rồi khi mận còn ít thì giá lại tăng 
trở lại, khiến việc mua bán mận khá khó khăn”. 

Mận hết, không có để bán, một số hộ dân chuyển sang đi buôn mận để hưởng 
chênh lệch. Chị Quàng Thị Họp ở bản Hìn (phường Chiềng An, thành phố Sơn La) cho 
hay: “Bây giờ nhà nào còn nhiều mận bán thì cũng vớt vát thêm được chút tiền đấy. Tình 
hình năm nay thì chắc khoảng tuần nữa là hết mùa mận thôi. Nhà tôi cũng trồng 100 gốc 
mận hậu nhưng bán hết quả lâu rồi”. 
 

36. S. T. HÀ NỘI: TUẦN LỄ GIỚI THIỆU XOÀI VÀ NÔNG SẢN SƠN LA / S. T // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 20/5/2019.- Số 120.- Tr.10. 
 

Tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội đang diễn ra Tuần lễ xoài và nông sản an 
toàn tỉnh Sơn La tại Hà Nội, do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn Central Group 
Việt Nam tổ chức. Sự kiện này nhằm quảng bá, kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định 
cho sản phẩm xoài và nông sản an toàn cho tỉnh Sơn La. 

Sự kiện thu hút sự tham gia của 23 doanh nghiệp, hợp tác xã, với khoảng 30 gian 
hàng chia thành các nhóm: Nhóm sản phẩm quả tươi (xoài, ổi, bưởi da xanh, chuối…); 
nhóm rau củ quả; nhóm thực phẩm chế biến. 
 

37. Văn Chiến. MƯỜNG CƠI KHƠI SỨC DÂN LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG / 
Văn Chiến, Tuệ Linh // Trang trại Việt.- Tháng 5/2019.- Số 95.- Tr.62-63. 
 

Nhờ biết cách khơi gợi sức dân trong làm đường giao thông nông thôn, đến 
nay xã Mường Cơi (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đã hoàn thành tiêu chí số 2 (tiêu 
chí giao thông) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các 
tuyến đường nội bản, liên bản trên địa bàn xã đã được bê tông hóa, cứng hóa thuận 
tiện cho việc đi lại, sản xuất của người dân. 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, 
phấn khởi báo tin vui: “Sau nhiều năm phấn đấu, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
cùng với sự chung tay góp sức của người dân, đến thời điểm này, xã Mường Cơi đã hoàn 
thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang dồn sức thực hiện nốt 4 tiêu chí còn lại để 
cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Khó thực hiện như tiêu chí giao thông thì đến 
nay, xã cũng đã hoàn thành”. 

Theo ông Hải, phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Mường Cơi đã và đang 
phát triển rộng khắp các bản, được người dân nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia, 
chứ không còn èo uột, rời rạc như những năm đầu triển khai. Cũng nhờ đó, diện mạo của 
xã đã có sự thay đổi nhanh chóng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không 
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ngừng cải thiện. Sự thay đổi rõ nét nhất phải kể đến đó là mạng lưới giao thông nông thôn 
trên địa bàn xã. 

“Năm 2013, tức là sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, xã Mường Cơi vẫn chưa đạt được chỉ tiêu nào trong tiêu chí 
giao thông. Trong tổng số hơn 20km đường trục bản mới chỉ có hơn 0,5km được cứng 
hóa” - Chủ tịch UBND xã Mường Cơi nhớ lại. 

Nói vậy để thấy được rằng, việc thực hiện tiêu chí giao thông đối với xã Mường 
Cơi không dễ dàng chút nào. Khó khăn là vậy, nhưng trong “cái khó ló cái khôn” cấp ủy, 
chính quyền xã Mường Cơi đã đưa ra cách làm độc đáo và hiệu quả cao, đó là làm theo 
kiểu “nhỏ giọt”, tức là làm trước một đoạn đường ngắn. 

Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, cán bộ, đảng viên trong xã chịu trách nhiệm tuyên 
truyền, vận động gia đình, người thân, bà con lối xóm nơi mình sinh sống, đóng góp cát, 
sỏi, công sức làm trước một đoạn đường nội bản. 

“Làm theo cách này đã khơi gợi được sức dân cũng như ý thức tự giác của người 
dân trong làm đường dân sinh. Đang đi trên đoạn đường đẹp lại đến đoạn đường xấu, tâm 
lý ai cũng cảm thấy khó chịu. Chính điều đó đã thôi thúc, tạo động lực để người dân góp 
tiền của, công sức hoàn thiện cả tuyến đường” - ông Hà Văn Phương - Bí thư Đảng ủy xã 
Mường Cơi cho hay. 

Cứ vào thời điểm cuối năm trước, xã Mường Cơi lại chỉ đạo các bản đăng ký thực 
hiện các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung, tiêu chí 
giao thông nói riêng trong năm sau. 

Theo ông Phương, cũng chính từ cách làm đó đã tạo nên sự ganh đua, học hỏi giữa 
bản nọ với bản kia, thúc đẩy phong trào làm đường nội bản phát triển sôi nổi, rộng khắp. 
Có nhiều đoạn đường nội bản, vì chưa đăng ký thực hiện nên không được hỗ trợ xi măng, 
người dân trong bản đã tự bảo nhau góp tiền mua xi măng, cát, sỏi để làm đường. 

Không chỉ làm đường nội bản mà người dân các bản còn tích cực tham gia đổ bê 
tông đường liên bản. 

Điển hình như tuyến đường liên bản từ Quốc lộ 37 vào 3 bản: Văn Tân, Tân Cơi và 
bản Kiềng. Người dân 3 bản đã góp tiền của, công sức để làm đoạn đường chung từ Quốc 
lộ 37 vào tới ngã ba của 3 bản. Tiếp theo, đoạn đường từ ngã 3 rẽ vào bản nào thì bản đấy 
làm. Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng của người dân trong xã. 

Nhờ cách làm hay, đến nay hầu hết các tuyến đường trục bản của xã Mường Cơi 
đã được bê tông hóa; tỷ lệ đường ngõ xóm đã cứng hóa đạt hơn 84%. Nhiều tuyến đường 
nội đồng cũng được cứng hóa trước sự tham gia tích cực của người dân, góp phần thúc 
đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển. 
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