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01. Huyện đoàn Vân Hồ. KHỞI NGHIỆP TỪ CHĂN NUÔI BÒ SỮA / Huyện đoàn 
Vân Hồ // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 6/2019.- Số 23.- Tr.24. 
 

Anh Phan Mạnh Khang tiểu khu Sao Đỏ I, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ sau khi tốt 
nghiệp trung học phổ thông năm 2005 anh không chọn cho mình con đường trở thành 1 
chàng sinh viên trường đại học mà quyết định lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất của 
quê hương mình. Chúng tôi đến thăm trang trại của gia đình, nhìn những con bò có ngoại 
hình bắt mắt: Chân cao, lưng thẳng và bầu sữa căng tròn, anh Khang chia sẻ: Với 4 con bê 
đầu tiên được bố mẹ cho làm vốn riêng, sau khi lập gia đình và chuyển ra ở riêng năm 
2010, vợ chồng anh Khang đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Quỹ tín dụng nhân dân thị 
trấn Nông Trường để trồng cỏ trên diện tích 1,4ha đất của gia đình và mua thêm 2 con bò 
giống. Con đường đi đến thành công của Khang cũng gặp không ít khó khăn, bởi có 
những lúc anh tưởng như trắng tay do chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, chăm sóc bò, giá 
sữa lại không ổn định, số tiền thu được từ bò sữa không đủ trang trải cho cuộc sống gia 
đình... Nhưng với ý chí và lòng quyết tâm, anh tiếp tục tìm đến các hộ nuôi bò, các trang 
trại nuôi bò lớn đã thành công ở trong và ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm. Bên cạnh 
đó, anh còn tích cực tham gia các buổi tập huấn, hướng dẫn, tư vấn, cùng với sự giúp đỡ 
của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu về kỹ thuật chăm sóc, chế độ ăn uống,... 
sao cho đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt và cho sản lượng sữa cao, thường xuyên. 

Sau nhiều nỗ lực, anh đã nhận “quả ngọt” từ mô hình chăn nuôi bò sữa mà mình đã 
dày công vun đắp. Đến nay, tổng đàn bò của gia đình anh lên đến 30 con, trong đó có 15 
con cho sữa với sản lượng sữa mỗi ngày đạt từ 200 đến 230kg sữa, thu nhập bình quân từ 
350 - 400 triệu đồng/năm. Số tiền thu được từ chăn nuôi bò sữa, anh lại tiếp tục đầu tư 
mua máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ cho nhu cầu sản xuất. Khi đã tích lũy được 
nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sữa, anh Khang cũng mạnh dạn và tận tình hướng 
dẫn tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm với các hộ mới chăn nuôi bò sữa trong tiểu khu, từ đó 
giúp các hộ có kiến thức vững vàng hơn trong việc chăm sóc bò sữa. 

Không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế gia đình, anh Khang còn là 1 đoàn viên 
gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do đoàn xã và đoàn cấp trên phát 
động. Với số tiền tích lũy được từ chăn nuôi bò sữa, anh đã tạo điều kiện cho các đoàn 
viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong tiểu khu vay không tính lãi để phát triển sản 
xuất, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. 

Với sức trẻ dám nghĩ, dám làm, Phan Mạnh Khang đã đạt được những thành công 
nhất định trong nghề chăn nuôi bò sữa, anh đã góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên của 
thời đại mới xung kích, năng động sáng tạo, khát khao vươn lên làm giàu cho gia đình, 
góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 
 

02. PV. TỈNH SƠN LA ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN 
SẠCH, AN TOÀN / PV // Pháp luật Việt Nam.- Tháng 6/2019.- Số 24.- Tr.70. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía Tây Bắc, có diện tích tự nhiên 1.412.349ha 
(đứng thứ 3/64 tỉnh thành cả nước). Do vị trí địa lý là trung tâm của vùng Tây Bắc, Sơn 
La có tiềm năng để phát triển du lịch và sản xuất các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, Sơn La còn được thiên nhiên ưu 
ái ban tặng nhiều ưu đãi về đất đai, thời tiết, khí hậu, mặt nước; đây là tiềm năng to lớn để 
phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc sản với quy mô lớn mà ít nơi có được. 
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Nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, trong những năm qua, Sơn La đã tập trung 
đẩy mạnh chương trình phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, hoa, cây dược 
liệu, chăn nuôi thủy sản... Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển các cơ sở công 
nghiệp chế biến, đưa sản phẩm nông sản thực phẩm tham gia vào thị trường trong nước và 
xuất khẩu. 

Toàn tỉnh hiện có 191 doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trồng cây ăn 
quả các sản phẩm nông nghiệp được cấp chứng nhận VietGAP về an toàn thực phẩm (tiêu 
chuẩn Việt Nam); tỉnh đang hỗ trợ cấp chứng nhận GlobalGap về thực hành nông nghiệp 
tốt toàn cầu (tiêu chuẩn quốc tế) cho một số sản phẩm chủ lực để xuất khẩu ra quốc tế. 
Nhiều sản phẩm như: Xoài Yên Châu, chè Shan tuyết Mộc Châu, nhãn Sông Mã, cà phê 
Sơn La, mật ong Sơn La... đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; có 16 tổ 
chức, cá nhân được cấp mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh các sản phẩm 
an toàn đã được một số siêu thị cung cấp trên thị trường Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, 
một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như: Trà đen; trà xanh; cà 
phê; chanh leo; rau quả; nhãn; xoài da xanh; tinh bột;... 

Tỉnh Sơn La đang tiếp tục đẩy mạnh mối liên kết 4 nhà, nhất là vai trò của Nhà 
nước và nhà khoa học trong nghiên cứu, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ 
nhằm tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm; đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn 
thực phẩm; thu hút đầu tư các nhà máy chế biến để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm; minh bạch và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận về đất đai, nguồn vốn và 
thị trường; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ cao... Đặc biệt là 
thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp; liên kết để đầu tư vào chế biến, tiêu 
thụ nông sản theo chuỗi, kết nối với hệ thống tiêu thụ ổn định trong nước và xuất khẩu. 
 

03. Cao Mạnh Tường. SỨC TRẺ TÌNH NGUYỆN NƠI RẺO CAO TÂY BẮC / Cao 
Mạnh Tường // Quân khu 2.- Tháng 6/2019.- Kỳ 2-3.- Số 1044+1045.- Tr.5. 
 

BÀI 1: NHỌC NHẰN GIEO CHỮ NƠI BẢN XA 

Bằng tinh thần, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua các 
đội viên trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 đang ngày đêm 
miệt mài thực hiện nhiều mô hình giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 
nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu... Những việc làm thiết thực ấy đang từng ngày làm 
đổi thay cuộc sống của đồng bào nơi rẻo cao Tây Bắc. 

Chiều muộn, sau khi làm xong công việc tại Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính 
trị số 2 (Đội 2), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, em Tòng Thu Hiền cùng Vàng A Ly đội 
viên trí thức trẻ tình nguyện vội ăn bữa cơm chiều, tất tả soạn sách vở, tài liệu rồi điều 
khiển chiếc xe máy “cà tàng” vượt hơn 20km đồi núi dốc quanh co, khúc khuỷu đến nhà 
văn hóa bản Tặc Tè, xã Mường Và dạy học cho người dân. Đã hơn 2 tháng nay, kể từ khi 
lớp học xóa mù chữ được mở ra, con đường từ Đội 2 đến bản Tặc Tè trở thành cung 
đường quen thuộc đối với Hiền và Ly. 

Sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất Sốp Cộp, nơi đứng chân của Đoàn Kinh tế - 
Quốc phòng 326, sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học, Đại học Tây Bắc, Tòng Thu 
Hiền tìm hiểu kỹ về Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu 
kinh tế - quốc phòng, giai đoạn 2010 - 2020”, theo Đề án 174 của Chính phủ, em nộp hồ 
sơ và trúng tuyển. Là người bản địa, giao tiếp thành thạo cả 2 ngôn ngữ (tiếng phổ thông 
và tiếng Thái), khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp phối hợp với Ban Quản lý 
Dự án 174, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 mở các lớp dạy xóa mù chữ cho người dân ở 
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các địa phương trong vùng dự án, Thu Hiền được lựa chọn làm giáo viên đứng lớp. Tòng 
Thu Hiền chia sẻ: “Em cùng hội phụ nữ, các thầy cô ở địa phương đến vận động người 
dân ở bản tham gia lớp học. Ở đây phần lớn chị em hằng ngày làm việc trên nương rẫy; 
nhiều chị chúng em phải đến vận động mấy lần, có hôm đi từ tờ mờ sáng đến sẩm tối mới 
về tới đội nhưng em cảm thấy rất vui vì nhiều chị em đến với lớp học”. 

Quả thật khi chứng kiến giờ lên lớp tại bản Tặc Tè, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy 
xúc động, phòng học chỉ vỏn vẹn vài chiếc bàn cũ kỹ, cái cao, cái thấp và một ít sách vở. 
Lớp có 22 học viên, phần lớn là các chị em đều đã xây dựng gia đình và đều chưa biết 
tiếng phổ thông. Tòng Thu Hiền và Vàng A Ly kể với tôi về những bài học đầu tiên, hai 
em cẩn thận uốn nắn cho các “học trò” từng nét chữ, con số. Thấy dạy bằng tiếng phổ 
thông chị em khó hiểu, khó nhớ, hai em lại kết hợp giảng lại bằng tiếng Thái giúp chị em 
dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Sau hơn 2 tháng đến với lớp học ở bản Tặc Tè, hiện có hơn 80% chị 
em biết viết, biết đọc, biết làm phép tính. 

Chị Sèo Thị La, học viên trong lớp chia sẻ, trước đây khi xuống chợ bán con lợn, 
con gà hay mua hàng hóa về phục vụ gia đình, chị La đều phải nhờ người khác tính toán 
hộ. Từ khi đến với lớp học, chị La cũng như nhiều chị em khác đã biết làm phép tính, chị 
vui lắm. Mới đây, chị còn đầu tư lên chợ huyện mua một chiếc tivi mới về phục vụ sinh 
hoạt cho gia đình. 

Trò chuyện với chúng tôi, Tòng Thu Hiền cho biết, nhiều chị em rất ham học, có 
khi phải ăn vội bữa cơm để kịp giờ vào lớp. Đặc biệt nhất là chị Mòng Thị Toan, vì muốn 
đi học mà ngày nào chị cũng phải địu đứa con mới 3 tháng tuổi trên lưng tới lớp. “Hình 
ảnh ấy đã tiếp thêm cho em động lực và niềm vui để lên lớp dạy học cho chị em mỗi 
ngày”, Tòng Thu Hiền bộc bạch. 

Thầy Phạm Văn Tuân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và 
Trung học cơ sở Nà Khoang, xã Mường Và chia sẻ: “Nhà trường chúng tôi đánh giá cao 
lớp học xóa mù chữ ở bản Tặc Tè của đội viên trí thức trẻ tình nguyện. Hằng tháng, nhà 
trường đều cử giáo viên tổ chức đến với lớp học để trao đổi phương pháp giảng dạy giúp 
đội viên trí thức trẻ tình nguyện có thêm kinh nghiệm khi đứng lớp”. 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đoàn Kinh tế - 
Quốc phòng 326 và UBND huyện Sốp Cộp (Sơn La), Ban Quản lý Dự án 174, Đoàn Kinh 
tế - Quốc phòng 326 phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp cử đội viên 
trí thức trẻ tình nguyện tham gia dạy 4 lớp xóa mù chữ cho 90 chị em từ 15 đến 60 tuổi 
trong vùng dự án. Sau hơn 2 tháng các lớp học được mở, hiện có trên 80% học viên giao 
tiếp được tiếng phổ thông. 

Ông Lò Văn Hương, Phó chủ tịch UBND xã Mường Và phấn khởi cho biết: “Địa 
phương hiện có 6 dân tộc: Thái, Lào, Khơ Mú, Mông, Kinh và Tày sinh sống. Đời sống 
nhân dân phần lớn còn nhiều khó khăn. Việc dạy xóa mù chữ ở bản Tặc Tè, xã Mường Và 
của đội viên trí thức trẻ tình nguyện, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 bên cạnh giúp người 
dân có điều kiện học tập, biết và giao tiếp được tiếng phổ thông, còn là cơ hội tốt góp 
phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho địa phương chúng tôi”. 
 

BÀI 2: GÓP SỨC TRẺ XÂY DỰNG BẢN LÀNG NO ẤM 

Giữa những vạt đồi xanh thẫm, con đường hun hút dẫn chúng tôi đến Đội Sản 
xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 được tô điểm 
bằng gam màu tươi mới của những ngôi nhà sàn người Thái ở bản Nà Vèn, tạo nên 
một bức tranh bản làng thanh bình, no ấm. Theo chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 
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326, có được thành quả ấy nhờ sự chung tay, góp sức của cán bộ, nhân viên, trí thức 
trẻ tình nguyện của đoàn suốt nhiều năm qua. 

Cùng cán bộ Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2 (Đội 2) đến tham quan 
mô hình chăn nuôi của gia đình ông Lò Văn Phích, bản Him Cáp, xã Mường Và, chỉ huy 
đội giới thiệu hai em Quàng Văn Thanh, Lò Văn Sơn, đội viên trí thức trẻ tình nguyện 
đang hướng dẫn gia đình ông Phích kỹ thuật nuôi giun quế dùng làm thức ăn chăn nuôi gà 
Tây cho hiệu quả kinh tế cao. 

Theo Đại úy Vũ Văn Thuần, Chính trị viên Đội 2: Gia đình ông Phích là một trong 
2 hộ đầu tiên ở bản Him Cáp được đội hỗ trợ 300kg sinh khối giun quế. Hằng tuần đội cử 
đội viên trí thức trẻ tình nguyện đến hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, chế biến cám chăn 
nuôi gà từ giun quế. Hiện nay đàn gà của gia đình ông Phích có hơn 400 con gà đang 
trong giai đoạn sinh trưởng phát triển tốt. Thành công từ hộ ông Phích, đội sẽ tiếp tục 
nhân rộng ra toàn xã.  

Qua câu chuyện của anh Thuần chúng tôi được biết, trước đây người dân thường 
có tâm lý e ngại, chưa mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt do sợ thất thu và chỉ 
quen với phương thức sản xuất truyền thống, thời vụ. Giải quyết bài toán này, Đội 2 mở 
12 lớp tập huấn, hướng dẫn các kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; cử cán bộ, nhân viên, trí 
thức trẻ tình nguyện xuống bản tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học, kỹ 
thuật vào sản xuất với phương châm “lấy ngắn, nuôi dài”. Ban đầu, đội hỗ trợ cây con 
giống và hướng dẫn cách chăm sóc. Để giúp người dân có thêm kinh nghiệm, Đội 2 tập 
trung xây dựng các mô hình chăn nuôi gà, thỏ, lợn siêu nạc; trồng chanh leo, cam, bưởi... 
ngay tại đội, mời nhân dân địa phương đến tham quan, học tập và hướng dẫn làm theo. 
Em Quàng Văn Thanh, đội viên trí thức trẻ tình nguyện chia sẻ: “Công việc hằng ngày 
của em là chăm sóc đàn gà và đàn thỏ. Mô hình chăn nuôi ở đội, không chỉ giúp chúng em 
áp dụng kiến thức được học ở trường vào thực tiễn, mà còn giúp chúng em đóng góp một 
phần công sức nhỏ bé để giúp người dân xây dựng các mô hình kinh tế. Em rất hào hứng 
với những chuyến công tác xuống bản”. Những chia sẻ của Quàng Văn Thanh cũng là 
điều mong muốn của 27 đội viên trí thức trẻ tình nguyện ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 
326 đợt này. 

Đến Đội Sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1 (Đội 1) ở xã Mường Lạn, chúng 
tôi được chỉ huy đội giới thiệu mô hình vườn cây ăn quả tại gia đình ông Giàng A Sộng, 
bản Pu Hao. Gia đình ông Sộng hiện có 3ha đất đồi rừng được trồng 400 gốc chanh leo, 
1.000 gốc xoài Đài Loan, 400 gốc cam Vinh, 100 gốc bưởi da xanh. Nhờ chăm sóc theo 
hướng dẫn của cán bộ, nhân viên trí thức trẻ tình nguyện Đội 1, vườn cây của gia đình ông 
Sộng phát triển tốt, hiện nay, 400 gốc chanh leo đã bắt đầu cho thu hoạch, thu lãi cho gia 
đình ông hơn 30 triệu đồng. Đứng bên vườn chanh leo quả sai lúc lỉu, ông Sộng xúc động 
chia sẻ: “Gia đình tôi nhờ có cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 và các cháu tình 
nguyện hỗ trợ giống vốn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây mà có cuộc 
sống như hôm nay, tôi cảm ơn cán bộ Đoàn và các cháu tình nguyện nhiều lắm”. 

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Quân, Chính trị viên Đội 1, đội thường xuyên cử đội 
viên trí thức trẻ tình nguyện có kiến thức, kinh nghiệm về chăn nuôi, trồng trọt đến từng 
gia đình vận động người dân phát triển kinh tế theo mô hình VAC, xây dựng mô hình 
chăn nuôi theo từng nhóm hộ để dễ quản lý. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2019, đội 
viên trí thức trẻ tình nguyện đã giúp người dân trồng và chăm sóc 1,5ha cây xoài; 2,5ha 
chanh leo; xây mới 800m2 chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm; cải tạo hơn 2.000m2 ao thả 
cá, nhận giúp đỡ 8 hộ thoát nghèo bền vững. 
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Mường Và, Mường Lèo, Mường Lạn, Nậm Lạnh là những xã vùng biên khó khăn 
nhất của huyện Sốp Cộp, nơi đứng chân của các Đội 2, 6, 1, 3, Đoàn Kinh tế - Quốc 
phòng 326. Thời điểm này, chúng tôi đều cảm nhận cuộc sống của người dân nơi đây đã 
có nhiều khởi sắc, khi phần lớn những nếp nhà cũ kỹ trước đây được thay bằng những 
ngôi nhà sàn, nhà xây kiên cố; bản trên, bản dưới tấp nập đông vui. 

Đồng chí Quàng Văn Tiêu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sốp Cộp khẳng 
định: “Sự chung tay, góp sức của cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế 
- Quốc phòng 326 đứng chân trên địa bàn đã giúp địa phương mở các lớp xóa mù chữ; đặc 
biệt hướng dẫn các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nhờ đó địa phương có sự phát triển đi 
lên, khởi sắc về kinh tế, văn hóa, xã hội... đời sống nhân dân ngày càng no ấm”. 
 

04. Anh Hải. XÚC TIẾN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN CỰU 
CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA / Anh Hải // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 
13/6/2019.- Số 1284.- Tr.2. 
 

Ngày 6/6/2019, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam và lãnh 
đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La có buổi làm việc triển khai thành lập Câu lạc bộ 
Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh. Tham dự có bà Nguyễn Thị 
Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, 
ông Mai Xuân Tâm - Phó chủ tịch Hiệp hội; lãnh đạo Hội Doanh nhân Cựu chiến binh 
thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng; Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh tỉnh Sơn La, lãnh đạo các ban trong tỉnh Hội. 

Giới thiệu về Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bảo 
Hiền cho biết Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh có mục đích tập hợp các doanh nhân 
cựu chiến binh cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội đất nước. Kể từ khi thành lập năm 2013 đến nay, đã có 42 tỉnh, thành 
lập Hội Doanh nhân Cựu chiến binh và Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh, hoạt động 
rất hiệu quả. 

Thiếu tướng Cầm Xuân Ế cho biết: Theo Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam lần thứ VI, Hội Cựu chiến binh có nhiệm vụ phối hợp vận động thành lập các 
hội hoặc Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh ở các tỉnh, thành phố. Lãnh đạo Hội Cựu 
chiến binh tỉnh Sơn La có nghị quyết triển khai thành lập ban vận động do chủ tịch hội 
làm trưởng ban. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 2.525 mô hình sản xuất, kinh doanh 
do hội viên cựu chiến binh làm chủ, thu hút khoảng gần 7.000 lao động. Trong đó, có 38 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, 13 hợp tác xã, thu hút gần 1.900 lao động địa phương. Các 
doanh nhân luôn được tổ chức hội cấp trên đánh giá cao về thực hiện phong trào giúp 
nhau phát triển và làm tốt công tác an sinh xã hội. Hiện Đề án thành lập Câu lạc bộ Doanh 
nhân Cựu chiến binh tỉnh được xây dựng, báo cáo Tỉnh ủy, UBND. Dự kiến Câu lạc bộ 
Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Sơn La được thành lập, ra mắt vào quý III - 2019. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam và 
lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La ký kết bản ghi nhớ về công tác triển khai thành 
lập câu lạc bộ. 
 

 

05. Minh Hằng. XÍ NGHIỆP GIẦY PHÙ YÊN XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 
HÀI HÒA ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG / Minh Hằng // Tạp chí Lao động và xã 
hội.- Ngày 16 - 30/6/2019.- Số 601.- Tr.61-62. 
 

Phù Yên là một huyện miền núi nằm ở phía Đông của tỉnh Sơn La, cách trung 
tâm Hà Nội không xa. Vì vậy, Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà - Hà Nội đã chọn 
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huyện Phù Yên làm điểm đứng chân - hình thành đơn vị vệ tinh trực thuộc công ty 
với tên gọi là Xí nghiệp Giầy Phù Yên. 

Là một trong những doanh nghiệp có số lượng đoàn viên công đoàn lớn trên địa 
bàn huyện Phù Yên, trong nhiều năm qua, Xí nghiệp Giầy Phù Yên đã tạo được môi 
trường làm việc lành mạnh, hiệu quả, luôn đảm bảo đầy đủ quyền lợi và quan tâm hỗ trợ 
đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động..., xây dựng mối quan hệ lao 
động hài hòa, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. Đồng thời góp phần 
cùng huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương là giải quyết việc làm và tạo thu 
nhập cho hàng nghìn lao động trong huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, ổn 

định đời sống, ly nông mà không ly hương,... 
THU HÚT, GIỮ CHÂN LAO ĐỘNG - BÀI HỌC TỪ SỰ THẤU HIỂU VÀ ĐÁP ỨNG ĐÚNG 

TÂM LÝ, NHU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Xí nghiệp Giầy Phù Yên - Sơn La là một đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Giầy 
Ngọc Hà - Hà Nội, có nhiệm vụ trực tiếp sản xuất các sản phẩm giầy, dép da để xuất khẩu 
sang thị trường các nước EU, Mỹ, v.v... 

Từ năm 2010 đến nay, Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà đã phát triển được 2 cơ sở 
sản xuất thuộc Xí nghiệp Giầy Phù Yên. Cơ sở 1 đi vào sản xuất từ năm 2010 với tổng 
diện tích rộng 2.600m2 (thuê lại của một doanh nghiệp địa phương), trong đó, riêng khối 
nhà xưởng là 1.000m2, thu hút được 560 công nhân vào làm việc. Cơ sở 2 có 3 nhà xưởng 
tọa lạc trên diện tích 1,8ha và có tới 1.800 lao động tham gia lao động sản xuất tại đây. 

Khi được hỏi về bí quyết nào giúp doanh nghiệp có thể thu hút và giữ chân hàng 
nghìn lao động ở lại làm việc, ông Bùi Mạnh Dũng - Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Để 
giải quyết được bài toán về nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất, Công ty Giầy Ngọc Hà 
và Xí nghiệp Giầy Phù Yên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Song cũng rất may mắn là 
do có chiến lược kinh doanh và tuyển dụng đúng đắn, đồng thời nhận được sự đồng thuận, 
ủng hộ rất lớn từ lãnh đạo cấp tỉnh đến huyện, xã và đặc biệt là sự giúp đỡ đắc lực của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trong việc tuyển dụng mà Xí nghiệp 
Giầy Phù Yên đã thu hút được nhiều lao động và ổn định, phát triển như ngày hôm nay. 

Những năm đầu lên Sơn La tuyển dụng lao động về Hà Nội làm việc (năm 2005), 
Công ty Giầy Ngọc Hà đã lên đặt vấn đề và mời các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên, lãnh đạo Phòng Lao động - 
Thương binh Xã hội huyện và lãnh đạo một số xã về Hà Nội thăm cơ ngơi và quy trình 
sản xuất của công ty. Đợt tham quan này đã đem lại thành công ngoài mong đợi, tạo dựng 
được niềm tin với lãnh đạo các cấp huyện và xã. Ngay sau đó, lãnh đạo các xã đã chỉ đạo 
tổ chức nhiều cuộc họp với các thôn, bản, yêu cầu tuyên tuyền sâu rộng tới nhân dân các 
dân tộc trong huyện về nhu cầu tuyển dụng của Công ty Ngọc Hà. Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện Phù Yên cũng vào cuộc, yêu cầu đại diện của công ty phải 
gặp gỡ và thông tin cụ thể về các chế độ tiền lương, chính sách tuyển dụng, đãi ngộ,... đối 
với người lao động. Phòng cũng đứng ra giúp công ty nhận hồ sơ xin việc của người lao 
động địa phương. Với cách làm như vậy, công ty đã nhanh chóng tuyển dụng được hàng 
trăm lao động Phù Yên về Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, do đặc thù lao động Phù Yên là 
đại đa số mới học hết trung học phổ thông và do yếu tố văn hóa, phong tục tập quán, về 
quê lấy chồng nên trong khoảng thời gian từ năm 2005 - 2010, đã có khoảng 700 lao động 
của Phù Yên được đào tạo tay nghề và từng làm việc tại Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà 
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rời khỏi công ty trở về quê. Bài toán tuyển dụng lao động Phù Yên về Hà Nội làm việc 
thất bại đã buộc công ty phải nhìn nhận lại và phân tích kỹ lưỡng các yếu tố về tâm lý, văn 
hóa và yếu tố cá nhân của lao động Phù Yên để đáp ứng đúng nguyện vọng và nhu cầu 
của người lao động, từ đó mới có thể tuyển dụng và giữ chân được người lao động gắn bó 
lâu dài với doanh nghiệp. Và giải pháp được đưa ra là Công ty Cổ phần Giầy Ngọc Hà lên 
huyện Phù Yên đầu tư, xây dựng Xí nghiệp Giầy Phù Yên như ngày hôm nay. Với uy tín 
đã gây dựng được từ trước, vấn đề tuyển dụng và thu hút lao động vào làm việc tại xí 
nghiệp mới hoàn toàn thuận lợi. 

CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, TINH THẦN, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI LAO 
ĐỘNG ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA TRONG DOANH NGHIỆP 

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Mạnh Dũng cho biết thêm: Một bí quyết quan 
trọng nữa để thu hút và giữ chân hàng nghìn lao động ở lại làm việc là phải tạo được mối 
quan hệ hài hòa giữa “chủ” và “thợ” để phát triển bền vững. Công ty Giầy Ngọc Hà tiền 
thân là một doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần nên mô hình hoạt động rất quy củ 
và nghiêm túc trong thực hiện pháp luật về lao động và các chế độ, chính sách đối với 
người lao động. 

Trong những năm qua, cùng với việc chú trọng nâng cao năng suất lao động, Xí 
nghiệp Giầy Phù Yên cũng luôn đảm bảo mức lương và thưởng cho cán bộ công nhân lao 
động nằm trong top tương đối của huyện. Bình quân thu nhập hàng tháng của người lao 
động là 5,5 triệu đồng/người. Các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp, ngày nghỉ, chế độ chăm sóc bà mẹ và trẻ em... được thực hiện nghiêm túc 
theo quy định của pháp luật quy định. Chẳng hạn như, công ty áp dụng chế độ trong vòng 
một năm đầu nuôi con nhỏ phụ nữ không phải làm tăng ca và được hưởng một giờ/ca cho 
con bú. Đồng thời bố trí các vị trí làm việc phù hợp cho phụ nữ đang mang thai như 
chuyển chị em từ bộ phận đứng máy sang bộ phận kiểm hàng, sắp xếp... và bắt đầu từ 
tháng thứ 7 của thai kỳ trở đi không áp dụng giờ tăng ca... Mỗi tổ sản xuất đều được bố trí 
nơi nghỉ ngơi thoải mái, có nước uống đầy đủ. Vào mùa nóng, người lao động được 
hưởng chế độ chống nóng. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất của từng thời vụ, công ty còn 
bố trí tăng ca đối với công nhân từ 17giờ - 20giờ, nhưng không quá 300 giờ/năm và có 
chế độ trả công gấp rưỡi so với chế độ lương bình thường. 

Riêng đối với những lao động mới được tuyển dụng, công ty đều tổ chức đào tạo 
tại chỗ trong thời gian 3 tháng và được hưởng 50% mức lương theo quy định của công ty. 
Ngoài ra, trong thời gian đào tạo, công ty sẽ hỗ trợ tiền ăn cho cả người lao động và giảng 
viên dạy nghề theo chính sách riêng của tỉnh về hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho 
người lao động. 

Với đặc thù là đơn vị có đông công nhân lao động, chủ yếu lại là lao động nữ 
người dân tộc Thái, Mường, nên ngay từ khi thành lập, Xí nghiệp Giầy Phù Yên đã triển 
khai thành lập công đoàn bộ phận chịu sự quản lý của Công đoàn Công ty cấp trên và đến 
nay đã phát triển lớn mạnh với đông đảo đoàn viên là các cán bộ, công nhân lao động 
tham gia. Theo tổ chức, mỗi tổ sản xuất với 30 lao động sẽ có một tổ công đoàn do đồng 
chí tổ trưởng tổ sản xuất là tổ trưởng tổ công đoàn. Theo đó, công đoàn bộ phận Xí nghiệp 
Giầy Phù Yên có 77 tổ công đoàn. Hàng quý, Ban Chấp hành Công đoàn Xí nghiệp Giầy 
Phù Yên đều tổ chức họp nội bộ, và cùng với các tổ trưởng tổ công đoàn đại diện cho 
người lao động tổ chức đối thoại với Ban lãnh đạo công ty. Những kiến nghị, khúc mắc 
của người lao động đều được xem xét và giải quyết chính đáng, kịp thời. Những trường 
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hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tổ trưởng các tổ công đoàn đều có trách nhiệm báo 
cáo lên ban chấp hành công đoàn bộ phận để kiến nghị với Ban Chấp hành công đoàn 
Công ty giải quyết, trợ giúp. Hoặc tùy thuộc vào từng trường hợp, công đoàn công ty sẽ 
đề nghị lên Công đoàn ngành Công thương hoặc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ 
trợ. 

Bên cạnh đó, hằng năm, công đoàn xí nghiệp thường xuyên phối hợp với Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội mở một lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho 
khoảng hơn 60 người là trưởng các bộ phận sản xuất, tổ trưởng tổ công đoàn của xí 
nghiệp. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền và thực hiện đầy đủ các đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chế độ chính sách liên 
quan đến quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật lao động; triển khai 
các nội quy, quy chế và hoạt động, phong trào thi đua trong lao động sản xuất do công 
đoàn xí nghiệp, Công đoàn ngành Công thương và Công đoàn Công ty cấp trên phát động. 

Đặc biệt, các hoạt động chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên đán 
của tổ chức công đoàn đã trở thành hoạt động thông lệ. Ngoài việc người lao động được 
hưởng tháng lương thứ 13, công đoàn xí nghiệp phối hợp với các tổ công đoàn các tổ sản 
xuất thăm hỏi, chúc tết và hỗ trợ đời sống cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh 
khó khăn, đang phải nghỉ làm để điều trị bệnh hiểm nghèo; tổ chức các hoạt động gặp mặt 
vui xuân, mừng tuổi trong ngày khai xuân đầu năm mới; tổ chức đi nghỉ mát trong thời 
điểm dãn vụ cho những công nhân lao động xuất sắc. Riêng năm 2018, 200 công nhân 
xuất sắc nhất đã được công ty thưởng đi nghỉ mát ở biển Sầm Sơn - Thanh Hóa... Những 
hoạt động này đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng người lao động. 

Nhìn chung, Công đoàn Xí nghiệp Giầy Phù Yên đã thể hiện vai trò của mình 
trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống 
tinh thần và vật chất, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Theo đó 
người lao động đã cùng công đoàn bộ phận sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với doanh 
nghiệp; có ý thức làm việc với tinh thần trách nhiệm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả. 
Từ đó, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, xây 
dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp dẫn 
đầu huyện về giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và phát triển, góp 
phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho vùng đất Phù Yên hôm nay.  
 

06. Đỗ Thị Phượng. GHI NHẬN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở HUYỆN MIỀN 
NÚI MAI SƠN / Đỗ Thị Phượng // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2019.- 
Số 601.- Tr.59-60. 
 

Mai Sơn là huyện miền núi nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Sơn La. 
Huyện có diện tích tự nhiên 1.426km2, dân số 162.216 người, trong đó dân số nông thôn 
chiếm 89%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,49%. Huyện Mai Sơn có 22 xã, thị trấn (có 8 xã đặc 
biệt khó khăn), gồm 06 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, là dân tộc Thái, chiếm 62,7%, 
dân tộc Kinh 19,3%, dân tộc Mông 10%, dân tộc Sinh Mun 4,16%, dân tộc Khơ Mú 
3,02%, Mường 0,63%. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều 
khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực 
hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống người dân. 

Với đặc thù là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn 
nhiều hạn chế, huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 
đến toàn thể nhân dân về mục tiêu giảm nghèo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
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hội. Trong năm 2018, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp căn cứ vào chức năng, nhiệm 
vụ được giao phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn lồng ghép 
mở 967 hội nghị tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho trên 64.175 lượt người, phát hành 
6.700 bộ tài liệu tuyên truyền có liên quan đến xã nghèo, người nghèo... Các cấp hội tiếp 
tục triển khai tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông 
thôn mới, vận động hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm tự lực, tự cường, phát huy tinh 
thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Nhờ 
đó giúp cho cán bộ xã, bản, tiểu khu và người dân nắm bắt đầy đủ chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách giảm nghèo bền vững, nâng cao nhận thức 
và tăng cường tính chủ động, tích cực của nhân dân trong quá trình tham gia thực hiện. 

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát tại địa phương, cơ sở, kiện toàn thành viên ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn. Trong năm 2018, 
toàn huyện đã tổ chức 52 đợt kiểm tra giám sát kết quả rà soát hộ nghèo tại 22 xã, thị trấn; 
phối hợp với Sở Lao động - Thương binh Xã hội tổ chức 02 đoàn giám sát công tác dạy 
nghề và rà soát hộ nghèo; Phòng Lao động - Thương binh Xã hội thực hiện giám sát công 
tác chi trả và cấp phát quà tết, 27/7 cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng 
chính sách trên địa bàn. Qua giám sát, đánh giá cho thấy, Chương trình mục tiêu giảm 
nghèo bền vững được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng; sử dụng nguồn kinh phí 
có hiệu quả, kịp thời phát hiện những vướng mắc, tồn tại để đề xuất các biện pháp tháo 
gỡ. 

Thực hiện chính sách giảm nghèo, tính đến cuối năm 2018, huyện Mai Sơn đã giải 
ngân thanh toán được trên 19 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao đầu tư xây dựng công 
trình giao thông nông thôn, hỗ trợ các xã biên giới. Chương trình hỗ trợ sản xuất, đa dạng 
sinh kế đã hỗ trợ cho trên 7.800 hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi, mua phân bón, 
trồng cây ăn quả với số tiền hơn 15,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ 186 hộ, nguồn vốn sự nghiệp Chương 
trình 135 hỗ trợ 25 mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi, duy tu bảo dưỡng công trình, 
hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp, đào tạo nghề, hỗ trợ thiết chế nhà văn hóa bản... Nhiều mô 
hình giống cây trồng, vật nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân thoát 
nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Đối với dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, huyện Mai Sơn có 2.892 
hộ nghèo chưa có phương tiện nghe - xem, trong đó có 465 hộ nghèo chưa có điện sinh 
hoạt. Trong năm 2018, Phòng Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với Sở Thông tin 
và Truyền thông tiến hành khảo sát địa điểm hỗ trợ lắp đặt 01 trạm truyền thanh cơ sở và 
hệ thống loa truyền thanh cho các bản, tiểu khu trên địa bàn xã Hát Lót; tiếp nhận 47 đài 
radio hỗ trợ hộ nghèo; cấp phát cho các xã, thị trấn 44 quyển sổ tay truyền thông về giảm 
nghèo; 264 đĩa CD tuyên truyền về “Mô hình kinh tế giúp dân xóa đói giảm nghèo”, “Một 
số giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La”, “Phổ biến cho hộ nghèo về 
chính sách và kinh nghiệm giảm nghèo”, “Tăng cường công tác truyền thông giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2016 - 2020” “Phong trào thi đua: Sơn La chung tay vì người nghèo 
không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Vai trò của phụ nữ trong công tác giảm nghèo”. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, toàn huyện đã cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho 101.243 đối tượng chính sách, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế lên 
97,2%; khám, chữa bệnh miễn phí cho 29.280 lượt người nghèo, người dân tộc thiểu số ở 
các xã khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện cho 4.124 hộ nghèo và 
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các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với tổng số vốn 118 tỷ 
đồng (trong đó có 1.673 hộ nghèo, 396 hộ cận nghèo, 231 hộ thoát nghèo, 1.161 hộ vay 
chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, 123 hộ vay giải quyết việc làm, 459 hộ vay 
sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, 41 hộ nghèo vay làm nhà ở theo Quyết định 33...). 
Phối hợp tuyên truyền, tuyển chọn 1.022 người đi lao động ngoài tỉnh; 28 người đi xuất 
khẩu lao động. Tổ chức 27 lớp đào tạo nghề sơ cấp và nghề ngắn hạn, 277 lớp tập huấn 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 13.555 lượt lao động 
nông thôn, nông dân. 

Bên cạnh đó, huyện đã xóa nhà tạm cho 90 hộ, trong đó 40 hộ theo Quyết định số 
33/2015/QĐ-TTg với số tiền 1 tỷ đồng; 31 hộ từ nguồn quỹ người nghèo, hội nông dân, 
cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên hỗ trợ với số tiền 706,2 triệu đồng; 18 nhà từ các 
nguồn huy động khác của xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đồng thời tham gia các 
hoạt động hỗ trợ giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với nhiều ngày công 
và nhiều việc làm thiết thực. Ngoài ra, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu của huyện 
đã ban hành quyết định phân công các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị giúp đỡ 
các bản đặc biệt khó khăn thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2018 - 2020 và một số bản phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Điển hình là 
Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh Xã hội đã tổ chức tham quan, giao lưu học hỏi 
kinh nghiệm làm giàu từ các mô hình nông nghiệp như: Mô hình trồng na, dâu tây, chanh 
leo... cho Chi bộ bản Nghịu, xã Chiềng Dong, xã Cò Nòi; Chi bộ Trường Trung học phổ 
thông Chu Văn Thịnh giúp đỡ trực tiếp học sinh tại nhà trường kèm thêm các môn học, hỗ 
trợ các khoản đóng góp theo quy định chung và hỗ trợ kinh phí kè đường bị sạt lở tại bản 
Hin Đón, xã Nà Ớt với số tiền 12 triệu đồng do cán bộ giáo viên và học sinh cùng góp và 
hỗ trợ áo ấm cho 63 học sinh; ngoài ra đoàn thanh niên tổ chức lao động giúp đỡ bản 01 
ngày công và thường xuyên giữ mối liên lạc với bí thư, trưởng bản để cung cấp thông tin 
về cây trồng, vật nuôi theo chủ trương, định hướng, tư vấn về các lĩnh vực giáo dục, y tế... 
Qua chương trình đã giúp nhân dân dần bỏ thói quen ỷ lại, có ý thức tự lực, tự cường 
trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, góp phần phát triển kinh tế huyện nhà 
nói chung. 

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền cùng sự nỗ lực 
vươn lên của người nghèo, huyện Mai Sơn cơ bản đạt được các mục tiêu giảm nghèo đề 
ra. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 18,49%, hộ nghèo dân tộc thiểu 
số chiếm 96,63%, hộ cận nghèo 6,74%, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm 90,69%. Tỷ 
lệ hộ nghèo giảm bình quân 2 - 3% trong giai đoạn 2016 - 2018 theo đúng mục tiêu đề ra. 
Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên 
truyền các chủ trương, chính sách giảm nghèo và việc cụ thể hóa chính sách ở nhiều cơ sở 
còn hạn chế. Một số đoàn thể, hội cơ sở chưa phát huy hết vai trò làm công tác dân vận, 
vận động, tuyên truyền. Việc huy động các nguồn lực từ cộng đồng còn khó khăn, lồng 
ghép thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với công tác giảm nghèo có nơi 
chưa hiệu quả. Nguồn vốn cho vay hộ nghèo chưa đáp ứng được nhu cầu. Thêm nữa, trình 
độ năng lực của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo còn hạn chế, trách nhiệm chưa 
cao, thiếu tính chủ động tham mưu; một bộ phận nhỏ dân cư còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại 
vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo. Việc nhân rộng các mô hình giảm 
nghèo điển hình chưa được coi trọng đúng mức. 

Để chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả, trong thời gian tới, huyện Mai Sơn 
tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính 
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quyền và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số sống tại các xã vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững 
nhằm khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Tăng cường sự chỉ đạo của cấp 
ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, gắn giảm nghèo với các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Thường 
xuyên rà soát, nắm chắc nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo và các chỉ số thiếu 
hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, danh sách các hộ nghèo, cận nghèo có khả năng thoát 
nghèo, thoát cận nghèo để xây dựng kế hoạch giải pháp hỗ trợ phù hợp.  
 

07. Thảo Lan. SƠN LA THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 
CÔNG / Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2019.- Số 601.- 
Tr.57-58. 
 

Hiện nay, toàn tỉnh Sơn La đang quản lý 35.522 người có công, trong đó: 52 cán 
bộ lão thành cách mạng; 101 cán bộ tiền khởi nghĩa; 3.978 liệt sỹ; 115 Bà mẹ Việt Nam 
Anh hùng được Nhà nước phong tặng và truy tặng; 10 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 2.984 thương binh, người hưởng 
chính sách như thương binh và thương binh B; 655 bệnh binh; 633 người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; 28 người hoạt động cách mạng, hoạt 
động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 26.960 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 
tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; 6 người có công giúp đỡ cách mạng. 

Việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh 
Sơn La được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội 
đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với gia đình chính sách người có công với 
cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ 
sở tích cực, chủ động triển khai rộng khắp với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa 
dạng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ đều có các hình thức tổ chức 
tuyên truyền phù hợp, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho thế 
hệ trẻ và các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức 
và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã 
hội và nhân dân trong công tác chăm sóc các gia đình liệt sỹ, thương binh, người có công 
với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.  

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng được chú 
trọng, chế độ trợ cấp hàng tháng được chi trả đẩy đủ, kịp thời. Tính đến tháng 5/2019, 
công tác chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng được thực hiện đầy đủ đối với 3.425 người có 
công và thân nhân của họ với tổng số tiền chi trả trên 6 tỷ đồng/tháng. Từ năm 2015 đến 
tháng 5/2019 tỉnh Sơn La thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng 
theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công (trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến 
được tặng thưởng huân, huy chương; thân nhân người có công với cách mạng chết trước 
01/01/1995; người có công giúp đỡ cách mạng; thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, 
tiền khởi nghĩa; mai táng phí các đối tượng người có công theo Nghị định 31/2013/NĐ-
CP…) với tổng kinh phí hơn 57,3 tỷ đồng. Tỉnh cũng thực hiện chi trả trợ cấp một lần 
theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của thủ tướng Chính phủ cho người 
có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của thủ tướng Chính phủ, Bằng 
khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 
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Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho 4.686 người với tổng số tiền 5,7 tỷ 
đồng từ nguồn kinh phí địa phương. 

Đời sống của người có công từng bước được cải thiện. Các chế độ khác được thực 
hiện tương đối toàn diện, ngoài trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần còn có các chế độ 
chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong y tế, giáo dục đào tạo, sản xuất kinh 
doanh, tạo việc làm. Giai đoạn từ năm 2015 - 2019, tỉnh thực hiện giải quyết chế độ ưu 
đãi giáo dục cho hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên là con của người có công (con của 
liệt sỹ, thương - bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...) với 
tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Về bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân người 
có công, tính đến tháng 5/2019, Sơn La đã cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 28.540 lượt 
người có công và thân nhân người có công. Tổng kinh phí mua bảo hiểm y tế từ năm 2015 
đến 2019 là gần 17,2 tỷ đồng; tổng trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 2.040 lượt người 
trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí là 1,4 tỷ đồng. Việc chăm sóc sức khỏe cho người có 
công và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Người có công đủ điều 
kiện được bảo đảm hưởng chế độ điều dưỡng theo quy định. Năm năm qua, tỉnh đã thực 
hiện điều dưỡng cho 8.392 lượt người có công với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Trong đó điều 
dưỡng tập trung cho 555 người với kinh phí là 1,3 tỷ đồng; điều dưỡng tại gia đình cho 
7.837 người với kinh phí gần 8,7 tỷ đồng. 

Định kỳ nhân các ngày Tết Nguyên đán, 27/7 hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh cho người có công 
và thân nhân của họ; tổ chức các đoàn lãnh đạo của tỉnh, huyện đi thăm hỏi, tặng quà động 
viên các gia đình chính sách người có công. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã tổ chức thăm, 
tặng quà cho người có công và thân nhân của người có công trong các dịp Tết Nguyên đán 
và Ngày Thương binh - Liệt sỹ là 224.900 suất quà, với tổng số tiền là 76,9 tỷ đồng. 

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ, tính đến ngày 15/4/2019 tỉnh Sơn La đã thực hiện hỗ trợ người có công với cách 
mạng về nhà ở là 9.199 hộ, kinh phí là 243,8 tỷ đồng. Tính đến tháng 5 năm 2019, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và ra quyết định 
cho 2.502 trường hợp được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, mức trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 
500.000 đồng/năm. Hàng năm tỉnh luôn tạo điều kiện cho các thân nhân liệt sỹ đi thăm 
viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ về quê hương theo nguyện vọng của gia đình. Hiện toàn 
tỉnh có 12 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 1.657 mộ liệt sỹ, trong đó mộ liệt sỹ có đầy đủ 
thông tin là 257 mộ, mộ thiếu thông tin là 468 mộ, mộ chưa có thông tin là 932 mộ. Tỉnh 
có 191/204 xã phường, thị trấn có liệt sỹ, trong đó: Có 93 xã phường, thị trấn có nhà bia 
ghi tên liệt sỹ. Hàng năm tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí cải tạo, sửa chữa 
nghĩa trang từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công. 
Tổng ngân sách Nhà nước sử dụng cho công tác nghĩa trang và mộ liệt sỹ từ 2015 đến 
2019 là: 31,9 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là: 31,2 tỷ đồng; ngân sách địa 
phương là: 700 triệu đồng. 

Công tác tìm kiếm và tiếp nhận hài cốt liệt sỹ đã được các cấp ủy, chính quyền 
quan tâm tổ chức quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và triển khai 
thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo từ khâu tiếp nhận thông tin, khảo sát, tìm kiếm đến quy tập và 
đón nhận hài cốt liệt sỹ; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Tỉnh đã chỉ đạo 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 của tỉnh tham mưu xây 
dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 12 huyện, thành phố triển 
khai thực hiện công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa 
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bàn tỉnh chưa được quy tập vào các nghĩa trang. Trong đó: Tập trung các khu vực trọng 
điểm như: Các huyện Thuận Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Sốp Cộp, Sông Mã, Phù 
Yên, Quỳnh Nhai..., đã phát hiện được 11 phần mộ liệt sỹ và quy tập vào nghĩa trang liệt 
sỹ theo quy định. Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng cổng thông tin điện tử đăng tải 
danh sách và thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ làm cơ sở số hóa thông tin 
về mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên toàn tỉnh để quản lý và tạo điều kiện cho các gia đình liệt sỹ 
tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sỹ. Đến nay, toàn bộ dữ liệu về mộ và nghĩa trang liệt 
sỹ đã được ứng dụng cập nhật trên hệ thống cổng thông tin điện tử về mộ liệt sỹ, nghĩa 
trang liệt sỹ cả nước tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sỹ tiếp cận thông tin 
nhanh chóng, chính xác. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các huyện, 
thành phố thống nhất thực hiện lấy mẫu sinh phẩm để thực hiện giám định ADN xác định 
danh tính liệt sỹ theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Đề án tại 
Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có 
công với cách mạng được thực hiện nghiêm túc, từ đó đã phát hiện và xử lý kịp thời các 
trường hợp hồ sơ người có công không đủ điều kiện hưởng chính sách theo quy định. 

Từ nguồn lực chủ yếu là ngân sách Nhà nước trong chi trả các chế độ trợ cấp ưu 
đãi đối với người có công với cách mạng và các nguồn lực huy động qua phong trào đền 
ơn đáp nghĩa, sự tham gia hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, nhiều hoạt 
động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thiết thực, hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc cải 
thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách 
mạng, giảm tỷ lệ hộ người có công thuộc diện hộ nghèo từ 0,016% trong năm 2016 xuống 
còn 0,008% năm 2018 trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; chiếm 1,6% tổng số hộ người có 
công. 

Nhìn chung, với sự hưởng ứng các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, công tác 
“Đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách người có công với cách mạng của tỉnh 
Sơn La đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo thành phong trào phát triển rộng khắp 
trên địa bàn tỉnh, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố 
quốc phòng, an ninh; giúp đỡ kịp thời các gia đình chính sách người có công vươn lên 
phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.  
 

08. Nguyễn Đăng Doanh. HIỆU QUẢ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO 
ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN SƠN LA / Nguyễn Đăng Doanh // Tạp chí Lao động và xã 
hội.- Ngày 16 - 30/6/2019.- Số 601.- Tr.55-56. 
 

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La tính đến cuối tháng 5/2019 đạt hơn 
3.050 doanh nghiệp (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện), tổng số lao động làm 
việc ước khoảng 57.050 lao động. Mặc dù số lượng doanh nghiệp có gia tăng nhưng đa 
phần vốn đầu tư nhỏ, quy mô sản xuất và thu hút lao động thấp, mặt khác với dây chuyền 
sản xuất ngày càng tiên tiến nên ít sử dụng lao động. Việc làm trong doanh nghiệp thiếu 
sự ổn định, tiền lương còn thấp, các chế độ đối với người lao động chưa được quan tâm 
đúng mức, trong đó có công tác an toàn vệ sinh lao động. 

Trên thực tế, công tác an toàn vệ sinh lao động ở Sơn La đang còn nhiều hạn chế 
trong quản lý do địa bàn miền núi rộng lớn, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, 
thông tin... ở các vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, trong khi đó, đa số doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ và vừa, nằm rải 
rác, không tập trung. Nhiều doanh nghiệp chưa thành lập hội đồng bảo hộ lao động; chưa 
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xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người 
lao động hoặc có trang bị nhưng còn thiếu về số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian 
sử dụng không hợp lý, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định hiện 
hành. 

Trước thực tế đó, tỉnh Sơn La đã xác định phải tập trung nâng cao nhận thức của 
doanh nghiệp và người lao động, xem đây là yếu tố then chốt trong thực hiện công tác an 
toàn vệ sinh lao động, hướng tới mục tiêu an toàn lao động phải gắn với sự phát triển của 
doanh nghiệp nhằm giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến hết mình cho doanh 
nghiệp. Đặc biệt, việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động là nội 
dung quan trọng trong thực hiện công tác này. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức về công tác 
an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ được quan tâm, triển khai thực hiện bằng 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực tiếp. Năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động cho 100 người 
sử dụng lao động và cán bộ công tác chuyên trách; phát hành tài liệu về an toàn vệ sinh 
lao động cho người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội nghị đã lồng ghép việc tư vấn và hỗ trợ 
chuyên sâu cho các doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót, hoàn thiện hơn trong triển 
khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động nhằm giảm tối đa các nguy cơ dễ xảy ra 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt hơn, xây dựng gốc bảo hộ 
lao động giúp người lao động dễ dàng hơn trong tìm hiểu các chính sách pháp luật về an 
toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực liên 
hệ và khâu nối các tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động với các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để tổ chức huấn luyện lần đầu và huấn 
luyện định kỳ, cấp thẻ an toàn lao động cho người lao động theo quy định tại Nghị định 
44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An 
toàn, vệ sinh lao động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động và quan trắc môi trường lao động. Trong năm, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 
Báo Sơn La, các đài phát thanh huyện, thành phố... đã thực hiện nhiều đợt đưa tin, bài, 
hình ảnh về doanh nghiệp thực hiện tốt việc cải thiện điều kiện lao động - môi trường làm 
việc cho người lao động, cải tiến kỹ thuật công nghệ trong sản xuất; phát sóng các chương 
trình phóng sự, tạp chí cảnh báo về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ... 

Trong năm 2019, hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động với chủ 
đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi 
làm việc”, tỉnh đã tổ chức Lễ Phát động với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đại diện cho 
người lao động trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai thực hiện công tác kiểm tra về an 
toàn vệ sinh lao động tại 10 doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, 
Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La. 

Tiếp đó, thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh 
Sơn La về tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội phối hợp cùng các sở, ngành tuyên truyền về công tác huấn luyện, phổ 
biến thông tin, chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Phát động đến các doanh 
nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tháng hành động năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh 
giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, đồng thời 
triển khai thực hiện công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động theo Quyết định số 
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948/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên 
ngành an toàn, vệ sinh lao động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019. 

Qua tổng kết, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp được 
Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện tại một số đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai 
nạn lao động, cháy nổ, hỏa hoạn..., nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các hoạt 
động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019; công tác tự kiểm tra, rà 
soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố 
nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 
công tác huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 
động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 
trắc môi trường lao động; việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 
39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; công tác thống kê, báo cáo định kỳ tai 
nạn lao động theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; công tác 
chăm sóc sức khỏe cho người lao động, lập hồ sơ quản lý sức khỏe bệnh tật của người lao 
động. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho 
người lao động theo Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. Thông qua hoạt động kiểm tra cùng với các hoạt động 
được triển khai trong Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, nhằm nâng cao nhận 
thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An 
toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó tăng cường kỹ năng cho 
các đơn vị, doanh nghiệp trong việc đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các 
nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Du, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được các doanh 
nghiệp quan tâm với những giải pháp cụ thể, nhằm đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố 
có hại, các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Các đơn vị đã quan 
tâm thực hiện việc kiểm tra máy móc, thiết bị định kỳ theo quy định; thành lập bộ phận an 
toàn vệ sinh lao động, xây dựng nội quy làm việc và thực hiện tự kiểm tra về an toàn vệ 
sinh lao động. Người lao động đã được trang bị các phương tiện bảo hộ lao động và tổ 
chức cho người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm 
tra hồ sơ và khảo sát thực tế, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt pháp luật về an toàn 
vệ sinh lao động như: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chưa đầy đủ, chỉ tập 
trung vào một vài người trực tiếp vận hành máy móc; chưa thành lập bộ phận y tế, có tủ 
thuốc và dụng cụ sơ cứu song số lượng thuốc chưa đủ theo danh mục thuốc sơ cấp cứu tại 
chỗ và một số loại thuốc đã hết hạn sử dụng; các tủ điện không có quy trình vận hành, 
không có hướng dẫn sử dụng, các mối nối không được bọc cách điện; chưa thực hiện việc 
báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động theo định kỳ về cơ quan cấp trên trực tiếp quản 
lý tại địa phương... Qua đó, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp khắc 
phục tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong thời gian 
tới. 

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Du, thời gian tới đây, để đẩy mạnh hiệu quả thực 
hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, các doanh nghiệp cần quan tâm nâng cao chất 
lượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tăng cường đầu tư kinh phí để cải thiện điều 
kiện làm việc cho người lao động, mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống 
cháy nổ, xây dựng và củng cố hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh. Cùng với đó, bản 
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thân người lao động phải nâng cao nhận thức về quyền của mình trong an toàn lao động, 
yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bảo hộ lao động, lối thoát hiểm theo đúng quy định. 
 

09. Vũ Quang Khải. SƠN LA: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN 
THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐẠT HIỆU 
QUẢ / Vũ Quang Khải // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2019.- Số 601.- 
Tr.53-54. 
 

Trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện nay có 3.051 doanh nghiệp (bao gồm cả chi nhánh, 
văn phòng đại diện), tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn 
khoảng 57.050 lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội đã tiếp nhận hơn 20 lượt hồ sơ đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Trong đó, thẩm 
định và ra thông báo xác nhận 18 thỏa ước lao động cho 18 doanh nghiệp, đơn vị. Nhìn 
chung thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đã xây dựng theo đúng quy định 
của pháp luật, nhiều doanh nghiệp có chế độ ưu đãi, phúc lợi thêm cho người lao động 
như chế độ tiền lương, tiền thưởng, thăm hỏi ốm đau, thai sản, có chế độ thăm quan, nghỉ 
mát, thăm khám sức khỏe định kỳ... nhằm động viên tinh thần người lao động, nâng cao 
chất lượng cuộc sống, giúp người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó với công việc. 

Theo Điều 73 Bộ luật Lao động 2012, thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa 
thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai 
bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể, đồng nghĩa, thỏa ước chính là “bộ luật 
lao động con” tại mỗi doanh nghiệp. Mặc dù đã xác định rõ tầm quan trọng của thỏa ước 
lao động trong thực tiễn hoạt động song, đến nay, vấn đề này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 
vướng mắc. 

Do tính năng động và đa dạng của các quan hệ lao động trong nền kinh tế thị 
trường nên một số quy định của pháp luật qua thực tiễn áp dụng đã dần bộc lộ các hạn 
chế, hoặc là chưa sát với thực tế hoặc là chưa được giải thích, hướng dẫn cụ thể. Điều này 
gây ra những khó khăn cho các bên chủ thể quan hệ lao động trong quá trình áp dụng pháp 
luật về thương lượng, ký kết thỏa ước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho 
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La không ký kết được thỏa ước, hoặc nếu có 
cũng rất tùy tiện trong thương lượng, ký kết. 

Theo đó, tại Điều 70 của Bộ luật Lao động quy định nội dung chủ yếu của thỏa 
ước lao động tập thể gồm: “đảm bảo việc làm đối với người lao động; thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng 
lương; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động. Nội dung 
khác mà hai bên quan tâm”. Quy định như vậy cũng là phù hợp nếu như việc ký kết thỏa 
ước có tính chất bắt buộc, bởi đây là những nội dung cơ bản không thể thiếu trong quan hệ 
lao động. Song thông thường, các bên chỉ tiến hành ký kết thỏa ước khi có được những 
thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Những thỏa ước 
sao chép lại các quy định của pháp luật chỉ là các thỏa ước mang tính chất hình thức, 
không phát huy được ý nghĩa. Hơn nữa, trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng 
có khả năng và điều kiện để có thể thực hiện. 

Nếu quy định như hiện nay là nội dung thỏa ước lao động không được trái quy 
định của pháp luật, có thể dẫn tới 2 khả năng: Người sử dụng lao động chủ động đề xuất 
với tổ chức đại diện người lao động thương lượng những nội dung như luật. Nếu đại diện 
người lao động từ chối không thương lượng sẽ vi phạm pháp luật. Nếu hai bên tổ chức 
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thương lượng mà thương lượng không thành thì đây sẽ là loại tranh chấp lao động về 
quyền lợi hay lợi ích; nội dung của thỏa ước lao động tập thể được ký kết như quy định 
của pháp luật, sẽ không có tác dụng khuyến khích người lao động đại diện người lao 
động; người sử dụng lao động chỉ cần thực hiện đúng luật không phải thương lượng nữa. 

Tại Điều 77 quy định về việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể: Các bên 
có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong thời hạn: “Sau 3 tháng 
thực hiện, kể từ ngày có hiệu lực đối với thỏa ước tập thể thời hạn dưới 1 năm và 6 tháng 
đối với thỏa ước tập thể thời hạn từ 1 đến 3 năm”. Như vậy, trong quá trình thực hiện thỏa 
ước, thì cả hai bên trong quan hệ lao động đều được quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa  
ước. Quy định này dễ tạo nên sự tùy tiện, làm ảnh hưởng sự bình ổn của thỏa ước, dẫn đến 
mất ổn định trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sự xáo trộn trong quá trình thực hiện thỏa 
ước. Nhiều khi, do việc sửa đổi bổ sung thỏa ước quá dễ dàng nên đã làm cho các bên 
không chuẩn bị kỹ càng, coi nhẹ quá trình soạn thảo, thương lượng để ký kết một thỏa 
ước. Họ cho rằng, khi cần, trong quá trình thực hiện thỏa ước thì sẽ sửa đổi bổ sung sau. 
Vì vậy đã có rất nhiều thỏa ước có nội dung sơ sài, làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của 
người lao động. Bên cạnh đó, khi một trong các bên yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước đã 
ký kết mà bên kia không đồng ý hoặc trong quá trình thương lượng không mang lại kết 
quả thì tranh chấp về thỏa ước lao động tập thể tất yếu sẽ xảy ra và thậm chí, dẫn đến đình 
công. 

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cần được quy định một 
cách chặt chẽ hơn. Hiện nay, vấn đề này có hai hướng hoàn thiện: Cho phép các bên tiến 
hành sửa đổi, bổ sung thỏa ước nhưng phải kèm theo các điều kiện chặt chẽ như có sự xác 
nhận của cơ quan lao động có thẩm quyền; không cho các bên tiến hành sửa đổi thỏa ước. 
Khi các bên đã ký kết thỏa ước lao động tập thể thì bắt buộc phải thực hiện. Còn nếu trong 
trường hợp có những yêu cầu mới thì các bên lập thành bản cam kết khác. Bản cam kết 
này được thực hiện song song với bản cam kết thỏa ước đã ký kết, có như vậy mới bảo 
đảm được ý nghĩa của thỏa ước, đồng thời bảo đảm được sự ổn định của quan hệ lao động 
trong thời gian có hiệu lực của thỏa ước. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thỏa ước lao động tập thể được ký kết trên 
cơ sở sự thương lượng, thỏa thuận giữa tập thể lao động (mà đại diện là ban chấp hành 
công đoàn) với người sử dụng lao động. Chủ thể có thẩm quyền ký kết thỏa ước về phía 
tập thể lao động là chủ tịch ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người được ban chấp 
hành công đoàn cơ sở ủy quyền. Còn về phía người sử dụng lao động là giám đốc doanh 
nghiệp hoặc người được giám đốc ủy quyền. Thỏa ước lao động tập thể nếu ký kết không 
đúng về chủ thể sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện 
hành, ở những doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn đương nhiên cũng không thể ký 
kết thỏa ước tập thể. Vì vậy, cần xác lập cơ chế đảm bảo quyền thương lượng ký kết thỏa 
ước ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, cho phép những doanh nghiệp đó được 
quyền thành lập ban đại diện để bảo vệ quyền lợi cho người lao động đồng thời tham gia 
thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động. 

Đến thời điểm này, có nhiều nguyên nhân khiến cho việc ký kết và thực hiện thỏa 
ước lao động tập thể còn hạn chế trên thực tế. Chính vì vậy, các biện pháp tổ chức triển 
khai tích cực nhất hiện nay là tập trung giải quyết những vấn đề được coi là nguyên nhân 
cơ bản của tình trạng ký kết thỏa ước kém hiệu quả. Cụ thể, như tỉnh Sơn La cần tăng 
cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật đối với người lao động và người 
sử dụng lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cộng đồng trên cơ sở thay 
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đổi phương thức hoạt động mới thực sự tạo cho người lao động tin tưởng vào việc bảo vệ 
quyền và lợi ích của họ. Đồng thời, đẩy mạnh ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm 
khuyến khích, phát huy tính dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề cao vị trí vai 
trò của tập thể lao động mà công đoàn là đại diện để thương lượng, thỏa thuận với người 
sử dụng lao động về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động trên cơ sở các 
bên phải nghiên cứu kỹ các điều khoản, thảo luận với người lao động để tham khảo ý kiến 
của họ nhằm quy định các quyền và lợi ích cho người lao động được xác thực và phù hợp 
với thực tế của doanh nghiệp hơn. Một vấn đề cần thực hiện trong quy định về thỏa ước là 
việc ký kết thỏa ước ngành. Theo quy định hiện nay tại Điều 87 Bộ luật Lao động, thì việc 
ký kết thỏa ước không chỉ bó hẹp ở phạm vi doanh nghiệp mà có thể tiến tới ký kết một 
thỏa ước ngành. Trên thực tế chưa có bản thỏa ước ngành được ký kết, đồng thời pháp 
luật cũng không quy định rõ về vấn đề này, vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
cần phối hợp với các bộ, các ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai, 
hướng dẫn ký kết thỏa ước lao động tập thể ngành. 

Việc tăng cường quản lý Nhà nước về lao động được thực hiện thông qua việc ban 
hành văn bản pháp luật, qua việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định của 
pháp luật. Cùng với đó, cần tổ chức và kiện toàn các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
tranh chấp lao động tập thể như: Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hội đồng trọng tài lao 
động cấp tỉnh, các tòa án, các tổ chức thanh tra lao động. Một điểm đáng lưu ý trên địa 
bàn Sơn La hiện nay là cần tạo ra một đội ngũ thẩm phán nhiều về số lượng, mạnh về chất 
lượng giải quyết ổn thỏa các tranh chấp về thỏa ước lao động tập thể tại tòa án, đảm bảo 
được quyền lợi của các bên, tạo được niềm tin của các bên tranh chấp vào việc giải quyết 
tại tòa án.  
 

10. Xuân Trường. CỰU CHIẾN BINH XÃ CHIỀNG KHƯƠNG (SÔNG MÃ, SƠN LA): “VÀO 
TỪNG BẢN, GÕ TỪNG NHÀ, RÀ TỪNG ĐỐI TƯỢNG” / Xuân Trường // Cựu 
chiến binh Việt Nam.- Ngày 20/6/2019.- Số 1285.- Tr.6. 
 

Xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có hơn 23km đường biên giáp 
với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, gồm 3 cụm, bản Đán, Xiềng Khùn của huyện 
Mường Ét; Nà Noong của huyện Xiềng Khọ tỉnh Hủa Phăn. Chiềng Khương có 305 hội 
viên cựu chiến binh, trong đó có 58 đảng viên. Xã có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, 
đời sống nhân dân các dân tộc còn nhiều khó khăn, nhất là các bản tiếp giáp biên giới. 

Với phương châm “Vào từng bản, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ, hội 
viên cựu chiến binh tuyên truyền vận động nhân dân, cùng với công an xây dựng 23 tổ 
liên gia tự quản phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 
các cấp hội phối hợp với các ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của các già làng, trưởng 
bản, trưởng dòng họ, người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của 
địa phương, duy trì việc trao đổi thông tin với đồn biên phòng và công an xã trong nắm 
tình hình. Nhằm đảm bảo cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu 
quả. 

Ông Hà Thanh Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: “Công tác phối 
hợp, hoạt động tuần tra với các lực lượng trong 3 tháng đầu năm bắt 3 vụ buôn bán ma 
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túy, thu giữ 6 đối tượng, 1.700 viên ma túy tổng hợp; 1 vụ buôn bán pháo. Cùng với đó, 
Hội Cựu chiến binh xã duy trì giao ban 6 tháng/lần giữa Hội Cựu chiến binh xã với 3 cụm, 
bản Đán, Xiềng Khùn của huyện Mường Ét, Nà Noong của huyện Xiềng Khọ tỉnh Hủa 
Phăn nước Lào; tổ chức giao lưu, kết nghĩa hằng năm vào dịp lễ, tết cổ truyền của Việt 
Nam và của Lào để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền 
các xã biên giới và trao đổi kinh nghiệm hoạt động của hội cựu chiến binh hai nước; kinh 
nghiệm giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện người dân hai 
bên mở rộng hợp tác sản xuất, kinh doanh. Thông qua đó giáo dục thế hệ trẻ và nhân dân 
hai nước hiểu được tầm quan trọng, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt 
Nam”. 
 

11. Trần Quang Ngũ. CÔNG AN TỈNH SƠN LA TĂNG CƯỜNG CÔNG AN 
CHÍNH QUY VỀ CƠ SỞ / Trần Quang Ngũ // Công an nhân dân.- Ngày 21/6/2019.- 
Số 5077.- Tr.3. 
 

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm 
các chức danh công an xã, trong thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều 
giải pháp để tăng cường bố trí công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công 
an xã và các tổ công an phụ trách xã về an ninh trật tự tăng cường bảo vệ an ninh trật tự từ 
cơ sở. 

Tính đến cuối tháng 5/2019, Công an tỉnh đã bố trí 1.056 đồng chí công an chính 
quy về cơ sở. Trong đó đã bố trí 97 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh 
công an xã, bao gồm: 54 đồng chí là trưởng công an xã, 28 đồng chí là phó trưởng công 
an xã và 15 đồng chí là công an viên thường trực tại 84/197 xã, thị trấn; 123 đồng chí 
thuộc 6 đồn công an và 836 đồng chí thuộc các tổ công an xây dựng phong trào và phụ 
trách xã về an ninh trật tự và trinh sát an ninh phụ trách xã. Số cán bộ trên sẽ làm cơ sở 
tiền đề để góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự từ cơ sở, đồng thời tạo nguồn nhân sự để 
từng bước bố trí công an chính quy tiếp tục đảm nhiệm các chức danh công an xã theo lộ 
trình. 

Để thực hiện việc bố trí công an chính quy về cơ sở, Công an tỉnh đã chủ động 
tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh về việc triển khai Thông tư số 15/2010/TT-
BCA, ngày 24/5/2010 của Bộ Công an quy định về việc điều động sỹ quan, hạ sỹ quan 
công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh công an xã ở các địa bàn trọng điểm, phức 
tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đã trình UBND tỉnh ban hành Đề án “Tinh gọn bộ 
máy công an xã và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa 
bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2021” với lộ trình dự kiến đến năm 2020 ưu tiên bố trí 
100% địa bàn các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và đến năm 2021 hoàn thành 
100% việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn. 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07-
NQ/ĐUCA, ngày 6/3/2018, về tinh gọn bộ máy công an xã; Công an tỉnh cũng đã ban 
hành 6 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chức năng Công an tỉnh, công an các 
huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền cơ sở trong 
việc tuyển chọn, bố trí các chức danh công an xã cũng như các mối quan hệ, quy chế phối 
hợp công tác và lề lối làm việc của lực lượng công an chính quy về cơ sở. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh 
trật tự của lực lượng công an xã, giai đoạn 2015 - 2020”; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, 
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trang bị phương tiện, kỹ thuật, công cụ hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, 
sinh hoạt của các đơn vị đồn và công an xã; đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xây 
dựng, cải tạo, nâng cấp 6 đồn công an và 64/197 trụ sở công an xã; 133/197 xã, thị trấn đã 
bố trí quy hoạch được quỹ đất để xây dựng trụ sở công an xã. 

Việc tăng cường bố trí công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công 
an xã và các tổ công an phụ trách xã về an ninh trật tự từng bước cụ thể hóa chủ trương 
của bộ về thay đổi bố trí thế trận bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở và được cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Riêng việc đánh giá, nhận xét đối với 54/97 đồng 
chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã được bố trí từ năm 2018 
trong 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, kết quả bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở đã có sự 
chuyển biến tích cực, cụ thể như: Đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở 
ban hành 47 nghị quyết, 23 chỉ thị và 199 kế hoạch công tác bảo vệ an ninh trật tự; đã nắm 
được 558 tin liên quan đến an ninh trật tự (tăng gần 20% so với 6 tháng đầu năm 2018); 
đã tham gia giải quyết 291 vụ việc (tăng 22% số vụ và 45% đối tượng). Các mặt công tác 
nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý hành chính về địa bàn, quản lý, giáo dục đối tượng đều 
tăng trung bình từ 20 - 30%. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an chính quy đảm 
nhiệm các chức danh công an xã đã chú trọng công tác vận động quần chúng, tham gia 
giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, xây dựng và tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm, tệ nạn xã hội, 
công tác đăng ký quản lý, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội 
phạm; kịp thời giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, ngay tại cơ sở, 
không để tồn đọng, kéo dài, theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật, góp phần 
kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội… Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác 
do cấp ủy, chính quyền giao, bước đầu được cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá ghi nhận 
và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua kết quả chỉ đạo tổ chức 12 diễn đàn điểm “Công 
an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 76% số phiếu khảo 
sát ghi nhận là từ khi công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, kết quả 
bảo vệ an ninh trật tự tốt hơn. 

Bên cạnh những mặt ưu điểm trên thì việc tăng cường bố trí công an chính quy về 
cơ sở cũng như đảm nhiệm các chức danh công an xã bước đầu cũng gặp những khó khăn 
nhất định như ý kiến nhận xét của đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn 
La về thực trạng phải “vừa chạy, vừa xếp hàng” để tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm 
và khắc phục những mặt khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Thiếu 
nguồn cán bộ có đủ tiêu chuẩn để vừa đáp ứng tăng cường cơ sở và vừa đảm bảo cho các 
đội nghiệp vụ công an cấp huyện không bị hẫng hụt. Mặt khác, số cán bộ công an chính 
quy khi đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã đa số thiếu tiêu chuẩn trung cấp lý luận 
chính trị để cơ cấu vào cấp ủy cấp xã, một số đồng chí không biết tiếng dân tộc, phong 
tục, tập quán; thiếu kiến thức tổng hợp, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy, nghiệp vụ công tác 
Đảng, công tác vận động quần chúng… Hơn nữa là, từ khi tăng cường bố trí công an 
chính quy về cơ sở thì lực lượng công an xã có tư tưởng không yên tâm công tác, làm việc 
cầm chừng, ỷ lại cho công an chính quy. 

Từ những khó khăn, vướng mắc như trên, Công an tỉnh cũng đề nghị sự tiếp tục 
quan tâm chỉ đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước cũng như của Bộ Công an, sự phối hợp 
giúp đỡ của các cấp, các ngành một cách toàn diện, mà trước mắt là tăng cường mở các 
lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đã và sẽ đảm nhiệm chức danh trưởng 
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công an xã đã có trình độ đại học nhưng chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị, đồng 
thời chỉ đạo tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo từng chuyên đề và 
yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự từ cơ sở. Mặt khác, cần sớm nghiên cứu ban hành 
cơ chế chính sách đối với lực lượng công an xã khi tinh giản biên chế. 
 

12. Bách Hợp. KỲ HỌP THỨ 8, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV: ĐƯA 
NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG / Bách Hợp // Đại biểu nhân dân.- Ngày 
23/6/2019.- Số 174.- Tr.4. 

 

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XIV diễn ra mới đây để 
lại dư âm về tinh thần trách nhiệm của đại biểu và điều hành linh hoạt của chủ tọa. 
Các quyết sách được thông qua với sự thống nhất cao của các đại biểu, là cơ sở pháp 
lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La trong 
thời gian tới. 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN 

Sau một thời gian làm việc tích cực, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 
Khóa XIV đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Đặc biệt, Hội đồng nhân 
dân tỉnh đã xem xét, quyết nghị thông qua 6 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua là 
cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, ngành triển khai nhiệm vụ, góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và toàn tỉnh. 

Đơn cử, việc ban hành nghị quyết về sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh (đợt 2) đã thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 
18-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, nhằm tinh 
gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể cấp xã. Bảo đảm các điều kiện về diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của 
mỗi hộ gia đình; đáp ứng cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội thiết yếu, phù hợp với thực tế của 
từng địa phương. Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố còn 
nhằm giảm số lượng, giảm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể ở bản, tiểu khu, tổ dân phố. 

Theo đó, đợt 2 sẽ sáp nhập 532 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thành 244 bản, tiểu 
khu, tổ dân phố tại 113 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thành phố Sơn La sáp nhập 
và đặt tên 16 bản thành 8 bản tại 4 xã; Mai Sơn 28 bản thành 13 bản tại 11 xã; Mộc Châu 
29 bản, tiểu khu thành 14 bản, tiểu khu tại 5 xã;  Thuận Châu 109 bản thành 48 bản tại 24 
xã, 1 thị trấn; Quỳnh Nhai 107 bản, xóm thành 48 bản tại 9 xã… 

Hay như Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua các khu quy hoạch để triển khai 
công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn 
huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng 
Minh, đây là quyết sách đúng đắn, kịp thời bởi trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 70 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ, các bộ, ban, ngành đã ban hành bãi bỏ, thay thế 
một số nghị định, thông tư. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
128/QĐ-TTg ngày 25/1/2019 về phê duyệt chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. Do đó, việc cập nhật, rà soát, thay thế nghị quyết cũ đã 
tạo cơ sở pháp lý đúng đắn, sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện các quy hoạch, 
chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Đồng thời, chủ động, sẵn sàng chuẩn bị quỹ đất bảo 
đảm đủ điều kiện đối ứng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố 
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Hòa Bình (Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (Sơn La) đã được Thủ tướng phê duyệt chủ 
trương tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 15/5/2019… 

Kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, 
mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn 
tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân  
tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về 
miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021… 

SỚM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Ngoài 6 nghị quyết đã được thông qua, các đại biểu đánh giá cao những kết quả 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, đánh giá cao việc 
Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành tổ chức các hội nghị tư vấn, các cuộc khảo 
sát, giám sát về tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; về chênh 
lệch giá đất giữa giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di chuyển do yêu cầu 
giải phóng mặt bằng với giá đất tỉnh quy định (có cả hệ số K), giao đất thông qua đấu giá 
quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sơn La; tình hình thực hiện thu, chi nguồn thu 
tiền sử dụng đất năm 2018; điều chỉnh quy hoạch, tình hình triển khai và đề xuất hình thức 
đầu tư thực hiện các khu ở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020... 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và để thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã 
được thông qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Văn Chất đề 
nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành sớm ban hành văn bản để triển khai thực hiện các 
nghị quyết đã thông qua; định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải 
pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, 
tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2019. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 
thanh toán, quyết toán các dự án đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm rau, quả tại tỉnh, như: Nhà máy Chế biến chanh 
leo, rau, củ, quả xuất khẩu của Tập đoàn Nafoods tại huyện Mộc Châu; Nhà máy Bảo 
quản và Chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn IC Food Hàn Quốc 
tại huyện Vân Hồ… 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Văn Chất nhấn mạnh 
nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến từ tỉnh, đến cấp huyện, cấp xã. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác 
dân vận chính quyền; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung 
ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 
dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân… 

Bên cạnh đó, Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập 
trung triển khai thực hiện tốt chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân  
tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và các nghị quyết của Thường trực Hội 
đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị 
quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/1/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về 
hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân tỉnh nhấn mạnh... 
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13. Hải Dương. MỘC CHÂU MÙA MẬN HẬU / Hải Dương // Thời nay.- Ngày 
24/6/2019.- Số 985.- Tr.4. 
 

Huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa vào vụ chính thu hoạch mận hậu. Theo thống kê 
của ngành nông nghiệp, toàn huyện có hơn 2.500ha trồng mận hậu, tập trung ở các xã Tân 
Lập, Chiềng Sơn, Mường Sang, thị trấn Nông trường Mộc Châu... 

Các bản làng đồng bào Mông, Thái ở đây đều trồng mận, đem lại nguồn thu đáng 

kể. Theo anh Giàng A Của, chủ vườn mận ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, thì mận năm 
nay được mùa và giá khá cao. Khách buôn vào tận vườn mua với giá từ 25 - 30 nghìn 
đồng/kg. Một số người đi hái mận thuê cho các chủ vườn được trả công từ 300 - 400 
nghìn đồng/ngày. Cây mận không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn góp phần xóa đói, giảm 
nghèo cho nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số. 
 

14. Hà Hoàng. NÔNG THÔN MỚI GIÚP NGƯỜI DÂN XÃ VEN HỒ TĂNG THU 
NHẬP / Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/6/2019.- Số 150.- Tr.14. 
 

Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dù 
còn nhiều khó khăn phía trước nhưng xã Mường Trai nằm ven lòng hồ sông Đà thuộc 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đạt 14/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2019 cán đích 

nông thôn mới. 
Mường Trai là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La. Dưới sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Thường trực huyện ủy, HĐND - UBND và sự giúp đỡ của các phòng, ban chuyên 

môn của huyện; đặc biệt là nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới huyện Mường La, công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia hiến đất, 

quyên góp tiền và ngày công lao động được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Do vậy 
tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đã đạt một số kết quả tích cực, đời 
sống của nhân dân ngày càng được nâng cao rõ rệt. 

Ông Lò Văn Hoa - Phó chủ tịch xã Mường Trai cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi 
đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã xuống các 

chi bộ, bản, tổ chức hội nghị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về xây dựng nông thôn 
mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân để bà con chung tay. Đồng thời, vận 

động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất, góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho người dân. Hiện, thu nhập của người dân 
trên địa bàn xã đạt hơn 18 triệu đồng/người/năm”. 

Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã 

Mường Trai đã đạt 14/19 tiêu chí. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn 
xã Mường Trai có hàng trăm hộ dân hiến hàng nghìn m2 đất sản xuất, hoa màu... để mở 

rộng, mở mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Hiện tại đường giao thông nông 
thôn trên địa bàn xã Mường Trai, về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển 
hàng hóa của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

“Gia đình tôi phát triển kinh tế bằng nghề nuôi cá lồng ven lòng hồ sông Đà, nhờ 
có chương trình xây dựng nông thôn mới chúng tôi đã có đường sá đi lại thuận tiện, vận 
chuyển nông sản ra huyện bán dễ dàng hơn. Mỗi năm gia đình tôi có thu nhập hơn 200 

triệu đồng” - ông Lường Văn Thủy, bản Bó Ban, xã Mường Trai cho hay. 
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15. Phương Thảo. MÍT TA THƠM NGON, HÁI BAO NHIÊU CŨNG BÁN HẾT / 
Phương Thảo // Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/6/2019.- Số 150.- Tr.11. 
 

Dù thu nhập không cao bằng các loại cây ăn quả khác, nhưng mít ta dễ chăm 
sóc và đã mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình chị Cà Thị Tân ở bản Mòn (xã Tạ 
Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La). Vườn mít này mỗi năm đưa về cho gia đình chị 
thu nhập gần 70 triệu đồng. 

Tại xã Tạ Bú, gia đình chị Cà Thị Tân là hộ còn giữ được nhiều nhất những cây 
mít ta lâu năm trồng trên đất dốc. Không những thế chị còn tự ươm giống và nhân rộng 
mít ta trên 6.000m2 đất nương rẫy để phát triển kinh tế gia đình. 

Chị Tân chia sẻ về cơ duyên đến với nghề trồng mít ta: Những cây mít ta trên vườn 
được ông bà trồng từ xưa để lại, năm nào cũng cho sai quả. Khi mít chín, gia đình chị 
không ăn hết nên mang ra chợ huyện bán kiếm thêm thu nhập. “Tôi thấy nhiều người mua 
nhưng lại không có đủ sản phẩm để bán, nên tôi nghĩ nếu ươm giống và trồng thêm mít 
phát triển kinh tế, có thể đem lại hiệu quả cao và đỡ vất vả hơn trồng ngô. Sau đó tôi bàn 
với chồng lấy hạt mít tự ươm vào các giỏ đan bằng tre, sau đó mang lên trồng trên 
6.000m2 đất nương rẫy. Khoảng 5 sau, những cây mít của gia đình tôi đã cho quả xum xuê 
đầy cành…”, chị Tân thổ lộ. 

Theo kinh nghiệm của chị Tân: Để cây mít ta sinh trưởng và phát triển tốt, chị 
thường dùng phân chuồng kết hợp với phân đầu trâu bón cho vườn mít. Về khâu chăm sóc 
cây mít ta, chị làm cỏ bằng tay và dùng cuốc xới cỏ, hoàn toàn không dùng thuốc hóa học 
hay thuốc trừ cỏ. Cây mít ta cao khoảng 1,5 - 2m là đến lúc ra hoa kết trái, trọng lượng 
trung bình từ 9 - 16 kg/quả. 

“Trồng mít ta cầu kỳ hơn so với các loại cây trồng khác. Nếu chăm sóc không tốt 
thì sẽ bị sâu đục quả và bệnh nấm vi khuẩn, đốm lá… Để tránh tình trạng đó, tôi phải theo 
dõi, giám sát thường xuyên vườn mít và dùng vôi bột quét lên thân cây và cuống quả. Sau 
đó kết hợp bón phân hữu cơ cân đối. Loại mít ta này cho ra quả đều, quả sai, múi to, vỏ 
mỏng, thơm ngọt… được rất nhiều khách hàng ưa thích. 

Hiện tại, trong vườn chị Tân có hơn 70 cây mít ta đã cho thu hoạch quả và 80 cây 
đang trong giai đoạn phát triển, dự tính khoảng 2 năm nữa sẽ cho thu hoạch. Đặc điểm của 
cây mít ta khác với một số loại mít ghép ở chỗ: Từ lúc ra hoa đến khi quả chín là 5 tháng, 
khi sắp chín thì tỏa mùi thơm, đem hái từ cây về nhà ủ khoảng 3 ngày thì bắt đầu ăn được. 
Mít ta có hạt bé, múi to, giòn, ngọt và vàng như nghệ… 

Chị Cà Thị Tân cho biết: “Tôi thấy cây mít ta có quả từ gốc cho đến ngọn. Quả 
nhiều hay ít phụ thuộc rất lớn vào quá trình chăm sóc bấm tỉa cành, tưới tiêu và tay nghề 
của chủ vườn. Bình quân 1 cây mít ta, tôi có thể thu từ 35 - 40kg quả. Hiện nay, mít ta có 
giá bán trên thị trường dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/kg tùy theo mùa vụ. Có thời 
điểm tôi còn không có sản phẩm bán, tôi phải đi mua mít ta ở các bản khác để cung cấp 
cho khách hàng quen thuộc. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi có lãi trung bình 70 
triệu đồng từ bán mít”. 
 

16. Hà Hoàng. SỐNG KHỎE NHỜ NUÔI CÁ SẠCH Ở HỒ SÔNG ĐÀ / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 24/6/2019.- Số 150.- Tr.9. 
 

Ông Lò Văn Ban, bản Bó Ban (xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn 
La) tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ sông Đà nuôi 8 lồng cá để phát triển kinh tế 
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gia đình. Không dùng thức ăn công nghiệp, chỉ cho cá ăn cỏ và lá chuối, mỗi năm 
ông thu lãi 200 triệu đồng. 

BỎ RẪY XUỐNG LÒNG HỒ NUÔI CÁ 

Xã Mường Trai có gần 1.300ha mặt nước lòng hồ Thủy điện Sơn La. Nhằm phát 
huy lợi thế trên, những năm gần đây được sự quan tâm chỉ đạo của huyện Mường La, xã 
đã chú trọng phát triển nghề nuôi cá lồng cho các bản sinh sống ở ven lòng hồ sông Đà, 
tạo ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Lò Văn Ban chia sẻ: “Trước 
chưa nuôi cá lồng, kinh tế của gia đình chủ yếu sống dựa vào cây ngô, cây sắn trên nương 
rẫy nhưng giá cả mấy năm gần đây liên tục xuống thấp, chi phí đầu tư giống, phân bón 
quá nhiều mà không có lãi, nợ nần chồng chất. Tôi thấy mặt hồ nước sông Đà trong vắt và 
rộng mênh mông, nếu nuôi cá lồng chắc sẽ cho thu nhập cao hơn cây ngô cây sắn. Nghĩ là 
làm, tôi dùng tiền tích góp nhiều năm trước và vay thêm tiền anh em họ hàng mua thùng 
phi, lưới, khung sắt... về làm 8 lồng thả các loại cá chép, trắm cỏ, rô phi đơn tính phát 
triển kinh tế”. 

Thời gian đầu mới chuyển sang nghề nuôi cá, vì chưa có kinh nghiệm trong chăm 
sóc và chăn nuôi cá nên số lượng cá trong lồng của ông còi cọc rất nhiều, có thời điểm còn 
bị chết. Sau đó, ông lên mạng internet tìm đọc các bài báo viết về kỹ thuật nuôi cá và tập 
tính của loại cá nuôi trong ao hồ. Ông Ban tự tìm hiểu, đúc rút kinh nghiệm và áp dụng 
vào lồng cá của mình, nhờ vậy mà đàn cá của gia đình ông ngày càng phát triển khỏe 
mạnh. 

Theo ông Lò Văn Ban: “Nhằm bảo đảm cho cá phát triển tốt và khỏe mạnh, hàng 
ngày tôi xuống các lồng cá kiểm tra, theo dõi trọng lượng cá và các bệnh phát sinh. Mỗi 
ngày tôi cho cá ăn 2 lần vào buổi sáng và tối. Thức ăn cho cá chủ yếu là cỏ voi, lá chuối, 
vỏ trấu và cám ngô, tôi rất hạn chế dùng cám công nghiệp, thuốc tăng trọng cho cá. Trong 
quá trình cho ăn tôi thường xuyên quan sát lượng thức ăn thừa thiếu trong các lồng, để 
điều chỉnh tăng giảm lượng thức ăn cho phù hợp. Sau đó, tôi đưa ra khỏi lồng cá thức ăn 
còn dư để tránh ô nhiễm môi trường nuôi cá, tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sự sinh 
trưởng của đàn cá”. 

HƯỚNG ĐI MỚI Ở VÙNG SÔNG NƯỚC 

Cá nuôi trong lồng của gia đình ông Ban luôn bảo đảm yếu tố sạch, thịt tươi ngon, 
được nhiều khách hàng ưa chuộng nên không lo ế hàng. Sau mỗi lần bán cá ông Ban dùng 
thuyền kéo lồng cá ra các địa điểm khác, để bắt đầu nuôi lứa mới bảo đảm cho cá có môi 
trường mới phát triển tốt hơn. Hiện nay ông bán cá trắm ra thị trường với giá từ 90.000 - 
100.000 đồng/kg, rô phi 60.000 - 70.000 đồng/kg, chép 80.000 - 90.000 đồng/kg. Bình 
quân mỗi năm ông thu lời 200 triệu đồng từ cá. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tâm - Trưởng phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Mường La, cho biết: “Có thể thấy việc nuôi cá lồng trên lòng 
hồ Thủy điện Sơn La đã và đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tạo việc làm 
cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, ổn định cuộc sống 
cho bà con sinh sống ở vùng sông nước”. 

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục định hướng cho xã Mường Trai vận động bà con 
chăn nuôi cá đúng quy trình kỹ thuật gắn với bảo vệ mặt nước vùng nuôi; tận dụng tối đa 
nguồn thức ăn phong phú, đa dạng tại địa phương. Chúng tôi cũng lên kế hoạch liên kết 
sản xuất theo chuỗi, mở rộng giới thiệu sản phẩm cá lồng Mường Trai đến với người tiêu 
dùng và doanh nghiệp, để người dân yên tâm và gắn bó với nghề nuôi cá”. 
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17. Hoàng Thương. HOÀN LƯƠNG ĐỂ THÀNH… TRIỆU PHÚ / Hoàng Thương //  
Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/6/2019.- Số 152.- Tr.9. 
 

Sau một thời lầm lỡ, vợ chồng ông Lường Văn Tiếng và bà Lò Thị Phương, 
(bản Sài Lương, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã rứt bỏ quá khứ 
lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Ít ai nghĩ rằng sau đó vợ chồng ông đã trở thành tấm gương 
vượt khó, làm kinh tế giỏi.  

MỘT THỜI LẦM LỠ 

Ngôi nhà sàn của vợ chồng ông Tiếng nằm gần tỉnh lộ 110, nhưng để gặp được vợ 
chồng ông phải vào khu trang trại cách đó gần cây số đường, bởi ông dành hết thời gian ở 
đó làm kinh tế. Ông Tiếng kể: Sau thời gian phục viên trong quân ngũ trở về, năm 1986 
hai vợ chồng ông nên duyên với một đám cưới rộn rã nơi xóm nghèo Sài Lương. 

Thế rồi 4 đứa con của vợ chồng ông lần lượt ra đời. Ngược với niềm vui đó là áp 
lực cơm áo gạo tiền ngày càng đè nặng lên đôi vai hai vợ chồng, khi các con đến tuổi ăn 
học, chi phí lo cho sinh hoạt gia đình tăng lên khiến cuộc sống ngày một khó khăn, bế tắc. 

“Làm gì cũng không nên, trồng cây ngô, cây sắn năm được mùa năm mất mùa, khó 
khăn nối tiếp khó khăn. Ý nghĩ về cách làm giàu nhanh chóng để có cuộc sống tốt đẹp đã 
khiến hai vợ chồng tôi nghĩ liều, làm liều, buôn bán trái phép chất ma túy. Lúc đầu chỉ 
nghĩ mua đi bán lại để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, nhưng dần dà càng làm càng 
lún sâu, giàu đâu chả thấy chỉ thấy nghèo nàn, bà con làng xóm nghi kỵ mất tình làng 
nghĩa xóm”, ông Tiếng nhớ lại. 

Điều gì phải đến rồi cũng đến khi cả hai vợ chồng ông sa vào vòng lao lý, với bản 
án 2 năm tù giam, để lại những đứa con ở nhà phải tự bươn trải. Ngồi sau song sắt hối lỗi 
về việc làm sai trái của mình, hai vợ chồng ông chợt tỉnh giấc, hối hận. 

THÀNH CÔNG SAU LẦM LỠ 

Năm 2012, sau cải tạo trở về đoàn tụ cùng với gia đình, trong niềm vui của người 
thân, bạn bè, bà con lối xóm. Tuy nhiên ánh mắt nghi kỵ, lời đàm tiếu vẫn đây đó bên tai. 
Được sự thăm hỏi, động viên của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể càng thúc giục vợ 
chồng ông quyết tâm làm lại từ đầu để lấy lại niềm tin của mọi người. 

Từ hai bàn tay trắng vợ chồng ông quyết chí làm lại từ đầu. Trên mảnh đất rộng 
gần 1ha của gia đình trước đây, vợ chồng cải tạo làm trang trại, sẵn có nguồn nước là điều 
kiện thuận lợi, chỗ đất thấp vợ chồng ông trồng lúa để lấy ngắn nuôi dài, còn khu vực đất 
cao san làm mặt bằng, quây lưới để nuôi vịt.  

“Kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi được cán bộ quản giáo hướng dẫn, chỉ dạy 
trong thời gian ở trại, bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được vợ chồng tôi áp dụng vào thực 
tế, từ cách cho ăn, phòng dịch bệnh đều thuộc như lòng bàn tay. Chỉ sau một thời gian đàn 
vịt đã phát triển lên đến hàng nghìn con, có thời điểm lên đến 1.500 con vịt. Cứ ngỡ thành 
công đã mỉm cười, thế nhưng đầu ra bập bõm, thất thường, không ổn định, chủ yếu bán 
cho lái buôn địa phương, còn lại phục vụ sinh hoạt gia đình” ông Tiếng cho hay. 

Sau 4 năm nuôi vịt kinh tế gia đình vẫn không ổn định. Năm 2016, vợ chồng ông 
quyết định bỏ vịt sang trồng rau màu. Nào là rau cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua… mùa 
nào thức đấy, chăm sóc đúng kỹ thuật nên cả 4 mùa vườn rau lúc nào cũng tươi xanh. 
Điệp khúc được mùa mất giá liên tiếp xảy đến, thưa vắng thương lái, người mua nhỏ giọt. 
Năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ cấp 1 con bò giống sinh sản, vay thêm vốn Ngân hàng 
Chính sách xã hội 30 triệu đồng mua thêm 2 con bò. Từ những lứa bò đầu tiên, đến nay 
gia đình ông đã có 5 con bò. Đồng thời, vợ chồng ông Tiếng cải tạo lại cái ao nuôi cá với 
diện tích hơn 1.200m2...  
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Nhận thấy trồng rau không còn phù hợp, năm 2018, vợ chồng ông kết nối được với 
một số công ty trồng bí đao, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ giống, kỹ thuật 
chăm sóc, vợ chồng ông chỉ việc bỏ công chăm bón. Vụ đầu tiên trúng lớn, bao nhiêu bí 
làm ra được công ty bao tiêu sạch, lãi hơn trăm triệu đồng, sau vụ bí vừa giả được nợ vừa 
có tiền dư. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm vợ chồng ông lời hơn 200 triệu đồng. 

Ông Lèo Văn Thoan, Phó chủ tịch UBND Chiềng Chăn, nhận xét: Thời gian hoàn 
lương trở về địa phương, vợ chồng ông Tiếng luôn chấp hành rất tốt chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định nơi ở. Siêng năng, chịu khó 
vươn lên trong lao động sản xuất. Trở thành tấm gương điển hình trong tái hòa nhập cộng 
đồng và phát triển kinh tế. Ông còn được chính quyền địa phương ghi nhận, bình chọn là 
hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 

“Tại mình nôn nóng, lập trường không vững, không biết cách làm ăn, đất nương, 
đất rẫy rộng mà để gia đình nghèo đói là lỗi do chính mình. Ước mong lớn nhất là làm lại 
cuộc đời đã thôi thúc hai vợ chồng tôi cố gắng từng ngày, cải tạo tốt để sớm mãn hạn 
hoàn lương trở về quê hương làm lại từ đầu…” - Ông Lường Văn Tiến. 
 

18. Văn Chiến. CĂNG LƯỚI BẮT VE GIÚP VƯỜN CAM, BƯỞI SAI QUẢ / Văn 
Chiến //  Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/6/2019.- Số 152.- Tr.11. 
 

Kể từ khi sử dụng bẫy bắt ve sầu bằng cách căng lưới trong vườn cam và 
bưởi, anh Phạm Văn Tùng ở tiểu khu Nà Sản (xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La) đã thoát cảnh mất ăn, mất ngủ… 

Vườn cây ăn quả của anh Tùng nằm cạnh Quốc lộ 6, đoạn chạy qua tiểu khu Nà 
Sản, xã Chiềng Mung. Trên diện tích hơn 4.000m2 đất ruộng mua lại của người dân, anh 
Tùng đã dày công cải tạo, rồi đưa cây ăn quả vào trồng từ năm 2015. Anh trồng 2 loại cây 
chủ yếu là cam Vinh và bưởi da xanh. Hợp với khí hậu, thổ nhưỡng lại được chăm sóc 
đúng quy trình kỹ thuật nên vườn cam Vinh, bưởi da xanh sinh trưởng, phát triển tốt, đến 
năm thứ 3 đã cho quả. 

“Vào khoảng tháng 4 năm ngoái, ra thăm vườn cam Vinh, bưởi da xanh, tôi phát 
hiện một số cây xảy ra hiện tượng khô cành. Sau vài ngày theo dõi, tôi mới biết cành cam 
Vinh, bưởi da xanh chết khô là do bị ve sầu chích. Tôi lo lắng đến mất ăn, mất ngủ nhiều 
ngày liền. Suy đi, tính lại vẫn vô kế khả thi. Tôi định phun thuốc trừ sâu thì lại sợ ảnh 
hưởng đến chất lượng quả, mà không phun thì không biết diệt trừ loài côn trùng này thế 
nào” - anh Tùng nhớ lại. 

Thế rồi, trong một lần đi chơi, anh Tùng tình cờ thấy người ta căng lưới trong vườn 
để bẫy chim. Quan sát một hồi, anh thấy trên những mảnh lưới đó có nhiều con ve sầu bị 
dính, không thể thoát ra được. Anh Tùng mừng như “bắt được vàng” vì vừa học được 
cách diệt ve sầu. 

Anh Tùng không chút đắn đo đi mua lưới về căng trong vườn cây ăn quả của mình 
để bẫy ve sầu. Lưới anh dùng là loại lưới đen, ve sầu chạm vào là mắc ngay, không bay 
được nữa. Anh Tùng chôn sào tre xuống đất, dọc theo hàng cam Vinh, bưởi da xanh, sau 
đó căng lưới, buộc vào từng chiếc sào, cao gần 2m. Cứ cách vài ba hàng cam, bưởi, anh 
Tùng lại căng một mảnh lưới. 

“Từ ngày căng lưới bẫy ve sầu, tình trạng cành cam Vinh, bưởi da xanh bị chết khô 
do ve sầu chích hút hầu như không còn. Vườn cam, bưởi của gia đình tôi sinh trưởng, phát 
triển tốt, quả sai trĩu cành. Tôi không còn lo lắng như trước mà ăn ngon, ngủ yên chờ ngày 
thu quả chín bán ra thị trường” - anh Tùng vui vẻ nói. 
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Mới bước sang năm thứ 4 mà vườn cam Vinh, bưởi da xanh nhà anh Tùng, cây nào 
cũng chi chít quả. Năm ngoái, anh Tùng thu khoảng 3 tấn cam Vinh, bán với giá bình 
quân 15.000 đồng/kg cho thương lái, thu khoảng 45 triệu đồng. “Năm nay, tôi dự kiến sẽ 
thu khoảng 10 tấn quả từ 200 gốc cam, nếu bán quả cam tươi với giá như năm ngoái, tôi 
cũng sẽ thu được gần 150 triệu đồng. Vườn bưởi da xanh gần 200 gốc, đang sinh trưởng 
phát triển tốt, có cây gần 100 quả, còn bình quân trên 40 quả/cây. Năm ngoái tôi thu lứa 
bưởi da xanh quả bói, bán giá thấp nhất là 50.000 đồng/quả” - anh Tùng cho hay. 
 

19. Quang Lộc. NHIỀU SỸ TỬ TÓC BẠC Ở SƠN LA / Quang Lộc //  Tiền phong.- 
Ngày 27/6/2019.- Số 178.- Tr.11. 
 

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Sông Mã (Sơn La) có đến 80 thí sinh dự thi 
trên 40 tuổi. Phần lớn các thí sinh này là bà con dân tộc. 

“Việc những thí sinh người dân tộc lớn tuổi, nhiều người con cháu đề huề, còn đi 
thi trung học phổ thông thể hiện sự quyết tâm học lấy con chữ của người dân. Họ là những 
tấm gương sáng về học tập, để con cháu họ lấy đó làm gương. Đến hết ngày thi thứ 2, 
chưa có thí sinh nào ở điểm trường vi phạm quy chế thi”, đại diện điểm thi Trường Trung 
học phổ thông Sông Mã nói. 

Bước ra từ phòng thi, anh Vừ A Nghĩa (42 tuổi), thí sinh dân tộc Mông tươi cười 
cho biết, các môn thi năm nay vừa sức với bản thân. Trước đó, anh Nghĩa học hết lớp 9, đi 
học hệ trung cấp sư phạm rồi về giảng dạy ở một điểm trường tiểu học thuộc huyện Sông 
Mã để xóa mù chữ cho các em nhỏ vùng cao. “Mình thi để có tấm bằng đáp ứng nhu cầu 
công việc”, anh Nghĩa nói. 

Kết thúc ngày thi thứ 2, nhiều thí sinh tóc bạc tự tin bước ra khỏi phòng thi với nụ 
cười tươi. Với họ, việc thi cử trung học phổ thông không chỉ vì tấm bằng tốt nghiệp mà 
hơn thế là thể hiện ý chí, sự ham học và làm gương cho con cháu. 
 

20. Nguyễn Trang. SÁP NHẬP HÀNG LOẠT THÔN, BẢN Ở CHIỀNG BẰNG / 
Nguyễn Trang //  Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 28/6/2019.- Số 129.- Tr.12. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 28/2/2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Sơn La về việc sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 
Sơn La (đợt 1), Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; các cơ quan, ban, ngành, Đảng ủy, UBND 2 xã 
Mường Giàng và Chiềng Bằng triển khai sáp nhập các bản, xóm theo đúng phương án đã 
được phê duyệt. 

Theo đó, xã Mường Giàng sáp nhập 29 bản, xóm thành 14 bản xóm, giảm được 15 
bản, xóm; xã Chiềng Bằng sáp nhập 24 bản thành 11 bản, giảm 13 bản. Sau thời gian triển 
khai cho thấy tuy còn những khó khăn bước đầu nhưng đây là một chủ trương đúng đắn 
đem lại nhiều kết quả thiết thực, được người dân đồng tình ủng hộ. 

Xã Chiềng Bằng có 24 bản với 1.391 hộ, trong đó hơn 97% dân số là dân tộc Thái, 
0,44% là người Kinh, 1,48% người Kháng và một số là dân tộc thiểu số khác. Phần lớn 
các bản nằm trong quy hoạch cần sáp nhập. Theo thống kê, sau khi điều chỉnh sắp xếp, 
thành lập một số bản mới, tổng số bản trên địa bàn xã giảm từ 24 bản xuống còn 11 bản, 
số người hoạt động không chuyên trách ở bản giảm từ 302 người xuống còn 136 người. 

Việc rà soát, xây dựng phương án thực hiện sáp nhập, kiện toàn ban chi ủy bản bảo 
đảm theo đúng trình tự, quy định, hợp lý, khách quan, phù hợp với thực tế. Trước khi tiến 
hành sáp nhập, Đảng ủy xã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách địa 
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bàn chủ trì họp với từng chi bộ thảo luận, lấy ý kiến giới thiệu của đảng viên về số lượng, 
cơ cấu nhân sự dự kiến vào ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ lâm thời sau sáp nhập 
nhằm bảo đảm sự khách quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tạo nguồn cán bộ cho xã trong 
thời gian tiếp theo. 

Ông Mè Văn Phái, Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng, thông tin, đối với đơn vị sự 
nghiệp trên địa bàn toàn xã thì sáp nhập Trường Tiểu học Bình Minh với Trường Trung 
học cơ sở Bình Minh sát nhập thành 1 trường và đối với bản sáp nhập 24 bản thành 11 bản 
cơ bản là ổn định. 

Việc sáp nhập các bản trên địa bàn xã Chiềng Bằng đã và đang đạt được những kết 
quả bước đầu, tạo sức lan tỏa tích cực, sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân. Xã cũng đã sáp nhập 3 bản, đó là Huổi Pay I, Huổi Púa, 
Huổi Cuổi thành bản Ba Nhất với 197 hộ và 887 nhân khẩu. Việc kiện toàn bí thư, trưởng 
bản được tiến hành khẩn trương, số người hoạt động không chuyên trách ở bản giảm từ 36 
người giảm còn 12 người. 

Tuy nhiên, sau khi thực hiện sáp nhập dân số đông, nhà văn hóa chật hẹp nên việc 
tổ chức sinh hoạt cộng đồng gặp không ít khó khăn. Kết quả bước đầu trong việc sáp nhập 
và đặt tên bản ở xã Chiềng Bằng, tuy còn gặp khó khăn nhưng có thể khẳng định, đây là 
chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, góp phần làm tinh gọn bộ máy, giảm chi 
ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. 
 

21. Ngọc Mai. NUÔI GÀ SAO, THOÁT CẢNH LAO ĐAO VÌ DỊCH BỆNH / Ngọc 
Mai //  Nông thôn ngày nay.- Ngày 29/6/2019.- Số 155.- Tr.9. 
 

Trước “bão” dịch tả lợn, dịch bệnh ở gà xảy ra triền miên khắp các vùng quê 
khiến nhiều nông dân rơi vào bế tắc vì thiệt hại. Nhưng đối với ông Lường Văn Đón 
(ở bản Cuông Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) thì hoàn 
toàn khác. 

Ông Đón bắt đầu nuôi gà sao từ năm 2016, trong một lần xuống thăm đứa cháu 
quê Thái Bình. Tại đây, ông thấy mô hình nuôi gà sao được nhiều hộ nuôi rất hiệu quả. 

Loài gà này có sức đề kháng cao, ít bệnh tật, nên dù các trận dịch ở gà xảy ra triền 
miên khiến nhiều nông dân bị thiệt hại nặng, nhưng giống gà này vẫn khỏe, lớn đều, ăn 
đều. Hơn nữa, nuôi gà sao chỉ ăn cỏ, ăn rau, ăn thêm ngô, thóc, ít tốn kém. Gà sao ưa hoạt 
động bay nhảy, đặc biệt chúng hay kêu nên thịt loài gà sao rắn chắc thơm ngon hơn các 
loại gà thông thường. Trở về Sơn La ông liền bảo đứa cháu gửi cho mấy cặp gà giống 
nuôi thử, không ngờ gà phát triển rất tốt. 

Ông Đón cho biết: Trung bình mỗi con gà sao có trọng lượng từ 1,5 - 2kg, giá bán 
trung bình từ 120 - 130 nghìn đồng/kg gà thịt. So với gà nuôi công nghiệp và gà thả vườn, 
nuôi gà sao hiệu quả kinh tế hơn nhiều. “Ngoài nuôi gà sao thịt, tôi còn bán cả trứng gà 
sao cho các hộ gia đình có nhu cầu mua về ấp làm giống. Tính cả bán gà sao thịt và bán 
trứng mỗi năm lãi khoảng 200 triệu đồng sau khi đã trừ hết tất cả chi phí…”, ông Đón tiết 
lộ. 

“Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào mấy mảnh nương trồng ngô, 
trồng sắn và ít đất ruộng trồng lúa, hầu như không có lời lãi gì vì đất dốc, bạc màu, hiệu 
quả thấp. Từ ngày nuôi gà sao gia đình tôi không trồng ngô, sắn nữa, tập trung hết vào 
nuôi gà. Nuôi gà sao không những đỡ vất vả mà thu nhập khá hơn, cũng vì thế mà kinh tế 
gia đình có đồng ra đồng vào”, ông Đón cho hay. 
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Thức ăn của gà sao chủ yếu là cám ngô, sắn nghiền, rau, cỏ, cây chuối băm nhỏ… 
những loại thức ăn này hoàn toàn kiếm ngoài tự nhiên và tự làm ra, nên chi phí nuôi ít tốn 
kém. Có thời điểm đàn gà sao của ông Đón số lượng tăng lên gần 1.000 con. Nhưng để 
đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gà sao phát triển tốt, và căn cứ vào nhu cầu thị trường, 
ông chỉ duy trì nuôi ở mức từ 200 - 300 con. Gà sao có sức đề kháng cao ít dịch bệnh, từ 
ngày nuôi đến nay chưa lần nào đàn gà của ông Đón xảy ra dịch hay bị chết, chúng phát 
triển nhanh.  

Tiếng lành đồn xa, người biết đến mô hình nuôi gà sao của ông Đón ngày một 
nhiều. Với ưu điểm sức đề kháng cao, ít bệnh, nên có rất nhiều người từ khắp nơi đến đặt 
mua gà sao về làm giống đến nỗi đàn của ông gà không kịp đẻ. Vì thế mà đầu ra luôn 
thuận lợi, ông Đón không phải ra chợ bán gà mà vẫn có người tìm đến tận nhà mua. 

Với mô hình nuôi gà sao không chỉ giúp kinh tế gia đình ông Đón thoát khỏi cảnh 
khó khăn mà còn mở lối cho bà con dân bản học theo, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. 
Hiện một số hộ ở Tông Lạnh đã bắt đầu phát triển mô hình nuôi gà sao bán thịt để phát 
triển kinh tế gia đình. 




