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01. Việt Thùy. NHỚ NGÀY NGƯỜI ĐẾN MỘC CHÂU / Việt Thùy // Tạp chí Sự 
kiện và nhân chứng.- Tháng 6/2019.- Số 306.- Tr.10. 
 

Ngày 8 và 9/5/1959, tại cao nguyên Mộc Châu (Sơn La), Bác Hồ đã đến thăm 
và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 280, Sư đoàn 335 đang xây dựng 
Nông trường Quân đội (sau này là Nông trường Quốc doanh Mộc Châu). Đây là 
động lực để Trung đoàn 280 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Xây dựng cao nguyên 
Mộc Châu thành vùng kinh tế, mạnh về chính trị, vững về quốc phòng” ... 

Trung đoàn 280 gắn bó với miền đất cao nguyên Mộc Châu từ năm 1954 sau Chiến 
thắng Điện Biên Phủ. Ngày 8/4/1958, đơn vị nhận nhiệm vụ mới xây dựng Nông trường 
Quân đội. Sự cằn cỗi và hoang vu của Mộc Châu cùng với những khó khăn ngày đầu 
chuyển từ đơn vị chiến đấu sang làm kinh tế đã phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng của 
nhiều cán bộ, chiến sỹ. Tháng 5/1958, cán bộ và chiến sỹ Trung đoàn 280 vinh dự nhận 
món quà bất ngờ là lá thư với 8 câu thơ động viên của Bác: Đá rắn ý chí ta rắn hơn/ Núi 
cao quyết tâm ta cao hơn/ Gian khổ không làm lòng ta sờn/ Khó khăn ta quyết vượt cho 
qua/ Đảng phái ta quyết lên mặt trận sản xuất/ Nhiệm vụ thì ta quyết làm tròn/ Đội ơn đào 
tạo nghề quân đội/ Quyết chí vì nghĩa nước non. Một năm sau, vào tháng 5/1959, trung 
đoàn vinh dự được đón Bác về thăm. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bình, ở thị trấn Nông 
Trường (Mộc Châu, Sơn La), nguyên là lái xe cho đồng chí Phi Triệu Hàm (lúc đó là 
Trung đoàn trưởng Trung đoàn 280 kiêm Chính ủy - Chủ tịch Nông trường Mộc Châu) kể 
lại: 

Đến nông trường, thấy mọi người xếp hàng đón, Bác vui vẻ chào mọi người rồi 
mới làm việc với cán bộ chỉ huy đơn vị trong một phòng khách làm bằng tranh và tre vầu. 
Sau khi nghe đồng chí Phi Triệu Hàm báo cáo thành tích của trung đoàn trong một năm 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất, Bác chỉ lên tấm bản đồ thế giới treo trên vách, hỏi: “Đồng 
chí chính ủy chủ tịch nông trường! Đồng chí hãy chỉ những quốc gia xã hội chủ nghĩa trên 
bản đồ”. Bác hỏi xong, đồng chí Phi Triệu Hàm lấy tay khoanh tròn những nước trên bản 
đồ và trả lời: “Thưa Bác đây là các nước xã hội chủ nghĩa ạ!”. “Thế nước Việt Nam ở chỗ 
nào?” - Bác hỏi tiếp. “Thưa Bác, hình chữ S nhỏ đây ạ!”, đồng chí Phi Triệu Hàm trả lời 
rành rọt. “Thế thì đồng chí chỉ Nông trường Mộc Châu ở chỗ nào?”, Bác hỏi tiếp. 

Lúc này, đồng chí Phi Triệu Hàm tỏ ra lúng túng: “Thưa Bác, nông trường quá nhỏ 
không thể chỉ rõ vị trí được đâu ạ!”. 

Đồng chí Phi Triệu Hàm trả lời xong, mọi người những tưởng Bác buồn. Nhưng 
trái lại, Bác nở một nụ cười thật tươi như để xoa dịu đi sự bối rối và lo lắng của mọi 
người. Rồi Bác mở sổ vàng truyền thống và ghi tặng đơn vị 16 chữ vàng: Luôn luôn cố 
gắng, khắc phục khó khăn, tiến lên thật hăng, làm tròn nhiệm vụ. Tuy Bác không nói rõ, 
nhưng khi đọc 16 chữ vàng của Bác tặng, cán bộ, chiến sỹ hiểu rằng tất cả cần đoàn kết 
chung tay vượt khó thực hiện nhiệm vụ đưa Nông trường Mộc Châu trở thành cao nguyên 
trù phú và là dấu son trên bản đồ của nước Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. 

Chúng tôi cùng cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bình đến thăm Khu di tích nơi Bác 
nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, công nhân Nông trường Mộc Châu. Khu di tích được quy 
hoạch với diện tích 3.380m2. Mỗi lần đến nơi đây, hình ảnh Bác Hồ lại ùa về trong ký ức 
của ông Bình. “Sau khi thăm trại bò 77, nơi thí điểm nuôi 10 con bò sữa đầu tiên trên cao 
nguyên Mộc Châu, trên đường trở về đến khu đất này, Bác bảo các cán bộ, chiến sỹ Trung 
đoàn 280 ngồi quây quần xung quanh để trò chuyện”, ông Bình cho biết. 
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Hôm ấy, trên cao nguyên Mộc Châu mát mẻ và xanh trong, Bác ân cần hỏi thăm 
sức khỏe cán bộ, chiến sỹ, công nhân. Bác khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Nông trường Mộc 
Châu đã xây dựng chuồng trại và chăm sóc bò tốt, đã có con vắt được 7 lít sữa/ngày. Rồi 
Bác nhắc, đại ý là: Khi hòa bình thống nhất, Tổ quốc ta xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì 
mọi ngành nghề đều được áp dụng và đầu tư công nghệ tiên tiến. Theo quy trình công 
nghệ, năng suất sữa của một con bò sẽ cao hơn nữa. Tiếp đến, Bác khen đơn vị ra quân 
mới hơn một năm nay đã khắc phục được nhiều khó khăn, lo đủ chỗ ăn ở, phát hoang 
được gần 600ha đất đồi, đã có sản phẩm lúa, ngô, khoai lang và trồng được 14ha chè. Bác 
thay mặt Đảng và Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho nông 
trường. Bác còn động viên: “Các cô, các chú khai hoang 1.000ha, Bác sẽ thưởng huân 
chương cao hơn nữa cho đơn vị”. Đáp lời Bác, đại diện đơn vị hứa: “Thưa Bác, chúng 
cháu quyết thi đua lập thành tích khai hoang 1.000ha ạ!”. 

Lời Bác căn dặn trong thời gian đến thăm đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim để cán 
bộ, chiến sỹ Trung đoàn 280 quyết tâm đoàn kết vượt khó. 60 năm đã trôi qua, thực hiện 
lời Bác dạy, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và gia đình, con cháu của Trung đoàn 280 đã góp 
phần xây dựng cao nguyên Mộc Châu trở thành một điểm sáng nơi miền Tây Bắc Tổ 
quốc. 
 

02. Quang Long. ƯƠM NHỮNG “MẦM XANH” NƠI BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC / 
Quang Long // An ninh biên giới.- Ngày 02/6/2019.- Số 22.- Tr.18. 
 

Bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là bản giáp biên 
giới, từ trước tới nay vốn được coi là “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự, nhất 
là tội phạm ma túy và buôn bán “cái chết trắng”. Phần lớn con em ở bản đều có cha 
hoặc mẹ buôn bán ma túy, vướng vào vòng lao lý. Để đồng hành cùng bà con dân tộc 
vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từ lâu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập 
đã thực hiện mô hình mang đậm tính nhân văn: “Bữa cơm sáng cho em”. 

CHẶNG ĐƯỜNG SAN SẺ YÊU THƯƠNG 

Từ tháng 9/2012, chương trình “Bữa cơm sáng cho em” bắt đầu được thực hiện tại 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và người khơi nguồn cho ý tưởng này là Trung tá 
Đào Mạnh Tưởng, Chính trị viên đồn. Trải qua gần 7 năm, đều đều, mỗi buổi sáng, cán 
bộ, chiến sỹ nơi đây lại thay phiên nhau nấu bữa cơm sáng mang lên điểm trường ở bản 
Buốc Pát cho các em học sinh mầm non và tiểu học. Bữa cơm sáng của các em được ăn 
theo khẩu phần, tiêu chuẩn bộ đội, tất cả chi phí đều được trích từ tiền lương của các cán 
bộ, chiến sỹ Đồn Lóng Sập. Thời gian đầu, số lượng học sinh ít nên cán bộ, chiến sỹ đơn 
vị nấu và tặng bữa ăn sáng cho các em ngay tại điểm trường ghép giữa mầm non và tiểu 
học ở bản Buốc Pát. Hai năm gần đây, khi đã huy động được học sinh các điểm trường 
các bản của xã Lóng Sập về học bán trú tại Trường Tiểu học Lóng Sập gần trung tâm xã, 
nên số lượng các em được các chú bộ đội nấu bữa cơm sáng tăng lên hơn 50 em. 

4 giờ sáng, khi mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì bếp ăn của Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã lên đèn. Hai chiến sỹ phụ bếp cùng một cán bộ khẩn trương 
bắt tay vào nấu bữa cơm sáng cho các em học sinh. Gần 6 giờ sáng, những món ăn đã 
được hoàn tất và được chia vào các túi nhỏ để chuẩn bị mang đến trường cho các em học 
sinh. 

Chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập mang 
bữa cơm sáng lên bản Buốc Pát cho các cháu mầm non, người dẫn đường là Đại úy Trá A 
Của, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Rẽ vào con đường đất lầy lội, chịu ảnh hưởng 
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của cơn mưa rừng tối hôm trước. Sáng sớm, sương mù vây kín núi rừng Tây Bắc, vượt 
qua màn sương dày đặc trên con đường quanh co với những con dốc cao vút, gồ ghề đá, 
một bên là núi, một bên là vực thẳm, chúng tôi từng bước tiến về điểm trường trên bản 
Buốc Pát. Với quãng đường gần chục cây số đường đèo dốc, có những lúc chúng tôi đã 
nhìn thấy điểm trường cheo leo giữa núi rừng trong màn sương mờ ảo, thế nhưng cũng 
phải mất gần một giờ đồng hồ mới tới nơi. 

CHUNG TAY “NÂNG BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG” 

Đón chúng tôi là cô giáo mầm non Vì Thị Sương (25 tuổi), ở điểm trường Buốc 
Pát. Cô Sương là người ở xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, cách điểm trường hơn 100km và 
mới về nhận công tác tại điểm trường chưa đầy một năm. Cô cùng các chiến sỹ biên 
phòng nhanh chóng chia đều những khẩu phần cơm cho các em học sinh mầm non. Vừa 
chia cơm, cô giáo Sương vừa nói với chúng tôi, tại điểm trường mầm non ở bản Buốc Pát 
có tất cả 9 học sinh, trong đó, 6 em học chính, 3 em là thành phần học gửi vì gia đình mới 
chuyển đến đây sinh sống chưa lâu. Buốc Pát là bản nghèo nhất của xã Lóng Sập. Trước 
đây, lớp học chỉ toàn là tranh tre, vách nứa, đồ vật lành lặn nhất của lớp học chỉ là hơn 
chục bộ bàn ghế học sinh và mấy chiếc bảng gỗ do cán bộ, chiến sỹ biên phòng tặng. Việc 
các em không đi học là do gia đình quá nghèo, những người gọi là trụ cột trong gia đình 
đều liên quan tới ma túy và đang phải đi cải tạo. Như hiện tại, cả bản có 14 hộ thì có tới 
12 hộ liên quan tới ma túy, trong đó, có những hộ cả ông bà, bố đang phải đi cải tạo do 
dính líu tới ma túy hoặc có hộ một mình bà nội phải nuôi các cháu... Do vậy, nếu không 
có sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ biên phòng, sự phối hợp cùng nhà trường truyền, vận 
động thì khó có thể đưa các em đến lớp học như hôm nay. 

Trước đây, ở xã biên giới Lóng Sập, có những đứa trẻ người Mông áo quần không 
đủ ấm, bụng không đủ no. Nhưng từ ngày có bữa ăn sáng miễn phí của bộ đội biên phòng 
và sự chung tay của thầy cô, các em đã háo hức đến trường. Nhìn các em nhỏ bên bữa 
cơm sáng nóng hổi chứa đựng đầy tình yêu thương của những người lính biên phòng, 
chúng tôi thấy lòng chứa chan xúc động. Đại úy Trá A Của tâm sự: “Vì các em đều có 
hoàn cảnh đặc biệt như vậy, dù rất khó khăn trong việc đi lại, mang cơm cho các em, 
nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục nhằm níu giữ bước chân các em tới trường, không để 
cho những đứa trẻ nơi đây theo bố mẹ, người thân đi vào con đường ma túy”. 

Những suất ăn ấm áp nghĩa tình của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Lóng Sập dành cho các em học sinh không chỉ đong đầy tình cảm quân dân thắm thiết mà 
chính là sự quan tâm đặc biệt để giúp học sinh vùng cao có bữa ăn sáng ấm lòng trước khi 
lên lớp. Điều này cũng giúp các em yên tâm theo học, đến trường. Việc học sinh đi học 
đầy đủ không chỉ mang lại niềm vui cho các thầy cô giáo cắm bản, các bậc phụ huynh hay 
cán bộ, chiến sỹ biên phòng mà điều quan trọng là đã góp phần tạo dựng một thế hệ tương 
lai có kiến thức, biết quý trọng lao động, không vi phạm pháp luật, không tiếp tay cho kẻ 
xấu... 

Chúng tôi rời bản Buốc Pát khi ánh nắng mặt trời xóa tan màn sương mù dày đặc, 
sau lưng chúng tôi vang lên những câu hát ngân nga của những em nhỏ ở lớp học mầm 
non. Một ngày mới lại bắt đầu với bữa cơm sáng mang đầy tình yêu thương của cán bộ, 
chiến sỹ biên phòng. Nhưng điều quan trọng hơn cả, đó là bữa ăn này đã góp phần chắp 
cánh cho những ước mơ của các em học sinh nơi vùng cao biên giới còn nhiều gian khó 
này. Với sự chung tay của những người lính mang quân hàm xanh và thầy cô giáo cắm 
bản nơi đây, tôi tin rằng, Buốc Pát rồi sẽ đổi thay, tương lai của những “mầm xanh” nơi 
biên cương Tổ quốc sẽ như ánh nắng xóa đi sương mù nơi vùng cao Tây Bắc này. 
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03. B. T. THÚC ĐẨY LIÊN KẾT “5 NHÀ” SẢN XUẤT XOÀI / B. T // Nông thôn 
ngày nay.- Ngày 03/6/2019.- Số 132.- Tr.10. 
 

Tối 01/6, UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Ngày hội xoài 
năm 2019 và công bố nhãn hiệu chứng nhận chuối Yên Châu. Ngày hội có nhiều nội 
dung, chương trình phong phú với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 
sản xuất như: Thi gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản 
phẩm mỗi xã một sản phẩm cấp huyện; hội thi hái xoài... Ngày hội cũng nhằm tạo cơ hội 
tìm hiểu, liên kết chặt chẽ giữa mô hình “5 nhà” (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa 
học, nhà nông, nhà băng). 

Yên Châu hiện có hơn 6.760ha cây ăn quả; trong đó, diện tích xoài đạt trên 
1.600ha (diện tích cho sản phẩm là 520ha). Tổng sản lượng quả xoài các loại đạt khoảng 
6.000 tấn/năm. Từ năm 2017, xoài Yên Châu đã được xuất khẩu sang thị trường một số 
nước. 
 

04. Hà Hoàng. CÓ CỦA ĂN CỦA ĐỂ NHỜ TRỒNG XOÀI “SIÊU KHỦNG” / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/6/2019.- Số 132.- Tr.9. 
 

Anh Trịnh Hồng Quân ở bản Noong Xôm (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La) trồng 2ha xoài tượng da xanh ra toàn trái “khổng lồ”. Từ bán xoài da xanh, 
bình quân mỗi năm gia đình anh Quân thu lãi 750 triệu đồng. Cuộc sống của gia 
đình anh hiện đã trở nên khá giả và có gia sản lớn, khiến nhiều người ước ao, khâm 
phục. 

TRỒNG XOÀI TƯỢNG TRÊN ĐẤT NƯƠNG 

Những năm gần đây, nhiều bà con sinh sống ở huyện Mai Sơn (Sơn La) đã ăn nên 
làm ra nhờ trồng xoài tượng da xanh, hoặc ghép mắt xoài tượng da xanh lên gốc xoài ta. 
Gia đình anh Trịnh Hồng Quân là một trong những hộ giàu có nhờ trồng xoài tượng da 
xanh trên 2ha đất nương rẫy, đem lại thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. 

Anh Trịnh Hồng Quân cho biết: Tôi trồng 1.200 gốc xoài tượng da xanh từ năm 
2012 trên 2ha đất nương rẫy. Trong quá trình chăm sóc xoài, tôi thường hay cắt tỉa ngọn 
để hạn chế chiều cao của cây, qua đó tạo điều kiện cho cây xoài phát triển nhiều cành hơn, 
thuận lợi cho việc đâm hoa kết trái và thu hái xoài về sau. Khoảng 3 năm sau, vườn xoài 
bắt đầu cho quả bói, đến năm thứ 4 thì cho sai quả đầy cành. 

Theo anh quân, xoài tượng da xanh được nhân giống bằng nhiều phương pháp như: 
Gieo hạt, chiết cành, ghép... nhưng phổ biến nhất vẫn là phương pháp ghép. 

Cụ thể là giống xoài da xanh được ghép trên gốc ghép là xoài bưởi hoặc là xoài 
hôi. Cây được ươm trong bầu nylon màu đen có chiều cao hơn 20cm, đường kính bầu 
12cm. Cây ghép sinh trưởng tốt, thân cây mập, chiều cao cành ghép từ 40 - 50cm, đường 
kính 1cm, có từ 2 - 3 đợt lộc. Lá cây xanh đậm, không có vết sâu bệnh, nếu chọn được cây 
giống có những ưu điểm trên thì cây xoài sẽ phát triển xanh tốt và ít sâu bệnh. 

“Khi trồng cây xuống đất, tôi thường đào một hốc nhỏ ở chính giữa hố, rạch bỏ túi 
bầu nylon và đặt bầu cây vào giữa hố, lấp đất vừa bằng cổ rễ, nén chặt xung quanh. Sau 
đó cắm 2 cọc chéo chữ X vào cây và buộc dây để tránh lay gốc làm chết cây...” - anh 
Quân chia sẻ. 

MỖI NĂM THU 50 TẤN XOÀI 

Theo anh Quân, khoảng 1 tháng sau, khi cây xoài ghép ổn định, anh rạch nylon ở 
vết ghép để cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Ở giai đoạn cây trưởng thành, anh cắt tỉa 
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những cành mọc bên trong tán, cành quá gần mặt đất, cành sâu bệnh, cành không hiệu quả 
và cuống hoa, để cây tập trung chất dinh dưỡng nuôi các cành khỏe mạnh.  

Để thuận lợi cho vườn xoài sinh trưởng tốt, anh Quân lắp đặt hệ thống ống dẫn 
nước từ mương nước nhỏ gần nương tưới cho 2ha xoài tượng da xanh. Ngoài ra, anh còn 
dùng các loại phân NPK bón cho cây trồng, vì thế mà vườn cây của gia đình anh luôn phát 
triển tốt và xanh mơn mởn, năm nào cũng cho quả xum xuê. 

Anh Quân cho biết thêm: Xoài tượng da xanh rất dễ trồng và dễ ghép, rất thích hợp 
với khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng ở địa phương. Khi cây ra hoa kết trái thì dễ hái, bởi quả 
to bán được giá, năng suất cao hơn các giống xoài khác từng trồng trên đất Sơn La. Cứ 
đến mùa chính vụ thu hoạch xoài, rất nhiều khách hàng và lái buôn vào vườn mua, nên 
đầu ra cho xoài của gia đình tôi năm nào cũng ổn định và bán được giá cao. 

“Mỗi 1 năm tôi thu hoạch được hơn 50 tấn xoài, cho lãi khoảng 750 triệu đồng. Từ 
lúc trồng xoài da xanh đến giờ, tôi xây cất được ngôi nhà rộng khang trang, sắm sửa được 
nhiều đồ dùng giá trị, cuộc sống dư giả và có của ăn của để. Hiện tại, tôi đã mua thêm 2ha 
đất nương của người dân ở bản Noong Xôm, trồng thêm 1.500 cây nhãn miền để tăng 
thêm nguồn thu nhập cao hơn nữa” - anh Trịnh Hồng Quân khẳng định. 
 

05. Hưng Giang. NÔNG THÔN SƠN LA KHỞI SẮC 88% SỐ DÂN DÙNG NƯỚC 
HỢP VỆ SINH / Hưng Giang // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 04/6/2019.- Số 111.- 
Tr.5. 
 

Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 88% số dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 
Với quyết tâm phấn đấu đưa Sơn La trở thành địa phương có 100% người dân sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội, nâng cao đời sống người dân, tỉnh đang có nhiều giải pháp triển khai hiệu 
quả... 

Theo Ban điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 
thôn tỉnh Sơn La (ban điều hành chương trình), đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 35/188 xã 
hoàn thành chỉ tiêu về sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 18,6% số xã, trong đó 
có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Cũng theo ban điều hành chương trình, tính đến hết năm 2018, tổng số hộ dân 
nông thôn của tỉnh Sơn La khoảng 237.300 hộ, 1.072.602 người; số dân được sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh 944.000 người, tương đương 88%, trong đó cấp nước qua 
công trình cấp nước tập trung có 349.200 người, đạt tỷ lệ khoảng 37%, còn lại cấp nước 
qua công trình phân tán. 

Trong năm 2018 vừa qua, ban điều hành chương trình đã hoàn thành điều tra, khảo 
sát chuẩn bị đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mở rộng 18 công trình, 4 công trình xây dựng 
mới. Hiện đã khởi công 22 công trình. 

Dự tính, hết năm 2019 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng 14 công trình cấp nước sạch 
đạt Quy chuẩn 02-2009/BYT, lũy kế đạt 10.368 đấu nối (khoảng 46.656 người sử dụng). 
Cùng với đó, tiến hành cấp nước, hoàn thành đưa vào sử dụng 36 nhà vệ sinh cho hệ 
thống trường phổ thông và mẫu giáo; tiếp tục khởi công xây dựng thêm 92 công trình. 

Ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban điều hành 
chương trình khẳng định: Hoàn thành các mục tiêu về cấp nước và vệ sinh môi trường 
nông thôn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhờ đó đời sống người 
dân cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới theo hướng văn minh hiện đại. 
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Công tác truyền thông đã góp phần phát huy nội lực trong nhân dân, đẩy lùi một số 
tập quán lạc hậu. Chính quyền các cấp, người dân qua đó đã nhiệt tình hưởng ứng tham 
gia chương trình, hiệu quả cấp nước và vệ sinh môi trường tăng lên rõ rệt. 

Đồng thời, tình trạng hư hỏng, xuống cấp ở các công trình cấp nước tập trung quy 
mô trên 500 hộ đã được khắc phục, hiệu quả đầu tư đảm bảo theo hướng bền vững, thị 
trường nước sạch và vệ sinh nông thôn bước đầu hình thành trên địa bàn một số xã. 2 xã 
Mường Sang và Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đã sớm đạt tiêu chí môi trường trong xây 
dựng nông thôn mới. 

Để tìm hiểu rõ thêm, chúng tôi đã tìm đến xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. Ông 
Phạm Văn Giang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây, cứ vào tháng 4, tháng 5, khô 
hạn cao điểm, thiếu nước trầm trọng, bà con phải nhao đi tìm nước. Có nhà khoan giếng 
rất sâu mà không có nước. Nhiều nhà phải cắt cử người lên rừng gánh nước về ăn. Đặc 
biệt, tại các khu vực phát triển du lịch, thiếu nước là vấn đề rất cấp bách. Phải rất khó 
khăn, vất vả để có nước sạch phục vụ du khách. 

Nhưng 2 tháng trở lại đây, từ khi có dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống nước sạch 
của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La thì tình hình cung 
cấp nước sạch đã ổn định, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Người dân thấy được hiệu 
quả của chương trình nên rất hưởng ứng, đã đấu nối sử dụng nước sạch ngay từ đầu. 

Tính đến nay, 6 bản của xã Đông Sang đã có nước sạch là bản Búa, Tự Nhiên, 
Tiểu khu 34, bản Áng 1, bản Áng 2, bản Áng 3. Khi nước được đảm bảo cả về số lượng 
và chất lượng, người dân vô cùng vui mừng, phấn khởi. 

“Ông Nguyễn Viết Hạnh, ở bản Búa chia sẻ: Ban đầu, gia đình chúng tôi sử dụng 
chủ yếu nước giếng, nước mưa thì không được đảm bảo, vừa sử dụng vừa e ngại về sức 
khỏe. Nhưng ngay sau khi nhà máy nước sạch đi vào hoạt động, gia đình tôi rất vui mừng 
và đăng ký sử dụng đầu tiên”. 

“Nhìn chung, nước sạch của nhà máy đáp ứng yêu cầu thiết yếu của bà con nơi 
đây. Đã không còn tình trạng thiếu nước vào các tháng cao điểm. Đặc biệt hơn, không có 
hiện tượng nước cáu bẩn nên gia đình rất yên tâm. Các thành viên trong nhà thoải mái ăn 
uống, tắm giặt, không còn sợ bị viêm da, ngứa ngáy như lúc dùng nước giếng”, ông Hạnh 
nói”. 
 

06. PV. CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA: SƠN LA SẼ CÓ THÊM 10.306 HỘ DÂN ĐƯỢC 
CẤP ĐIỆN NĂM 2019 / PV // Tạp chí Điện Việt Nam.- Ngày 05/6/2019.- Số 95.- 
Tr.24. 
 

Thực hiện chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, năm 2019, tỉnh Sơn La phấn 
đấu hoàn thành cấp điện cho 10.306 hộ dân trên địa bàn tỉnh, đưa tỷ lệ số hộ được dùng 
điện lên 96%.  

Năm 2018, toàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành cấp điện cho 11.500 hộ, trong đó, 6.625 
hộ tại khu vực chưa được cấp điện lưới quốc gia, 4.875 hộ phát triển công tơ mới tại các 
khu vực có điện, đưa số hộ dân được sử dụng điện đạt 93,84%, vượt 0,64% so với kế 
hoạch.  

Năm 2019, tỉnh Sơn La dự kiến cấp điện thêm cho 10.306 hộ. Trong đó, dự án cấp 
điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia cấp điện cho 5.026 hộ, gồm 2 nội dung chính: Tiếp 
tục thực hiện 5 gói thầu thi công xây lắp đã triển khai năm 2018, hoàn thành đầu tư cấp 
điện cho 3.051 hộ dân tại 60 bản, thuộc 19 xã của 5 huyện (Quỳnh Nhai, Thuận Châu, 
Mường La, Sốp Cộp, Sông Mã); 4 huyện (Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Bắc Yên); 
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Triển khai lựa chọn 3 gói thầu thi công xây lắp năm 2019 để cấp điện cho 1.975 hộ 
tại 30 bản, thuộc 6 xã của 4 huyện (Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Bắc Yên). 

Bên cạnh đó, thực hiện 5 dự án ngân sách lồng ghép các huyện để cấp điện cho 16 
bản thuộc 10 xã, 5 huyện với 730 hộ dân, gồm: Dự án điện bản Co Phường - xã Mường 
Cai, bản Chi Lông - xã Chiềng En, huyện Sông Mã, cấp điện cho 47 hộ dân; Dự án điện 
bản Pá Hốc - Co Hịch - xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, cấp điện cho 62 hộ dân; Dự án điện 
bản Nậm Luông - xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, đầu tư cho 50 hộ dân; Dự án điện bản 
Hán Trạng - xã Chiềng Ân, bản Co Sủ Dưới, Pá Chè, Tào Phán, Hua Đán, Co Lao - xã 
Chiềng Công, bản Pá Múa - xã Hua Trai, bản Huổi Liếng - xã Nậm Păm, bản Lọng Cang, 
Pá Te - xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, đầu tư cho 531 hộ; Dự án điện bản Lặp - xã 
Phỏng Lập, huyện Thuận Châu, đầu tư cho 40 hộ dân. 

Ngoài ra, ngành điện dự kiến phát triển công tơ mới cho 4.550 hộ. 
Để hoàn thành mục tiêu này, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các UBND các huyện, 

thành phố chủ động phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Sơn La và các ngành 
chức năng, các nhà thầu thi công triển khai đúng tiến độ các dự án đã được phê duyệt. 

Thực hiện tốt một số quy định về giải phóng mặt bằng theo tinh thần Văn bản 
1149/UBND-KT ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh, trong đó, chú trọng giải phóng chuyển 
đổi đất rừng để đảm bảo tiến độ thi công công trình cấp điện và tuân thủ quy định về công 
tác đo đạc, xác định diện tích, kiểm đếm diện tích tài sản đất, xác định cụ thể để tính tiền 
bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định hành lang bảo vệ an toàn lưới điện... 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất và kinh 
phí hỗ trợ di chuyển tài sản... giảm đến mức tối đa chi phí hỗ trợ, giải phóng mặt bằng 
trong đầu tư lưới điện. 
 

07. Hà Hoàng. TRỒNG XOÀI ĐÀI LOAN TRÊN ĐẤT DỐC, DÂN LÃI LỚN / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 06/6/2019.- Số 135.- Tr.13. 
 

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, anh Nguyễn Bá Long, bản Nà Cang 
(xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có cuộc sống khấm khá. Mỗi năm, anh bỏ túi 
khoảng 200 triệu đồng từ trồng xoài Đài Loan. 

Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) được đánh giá là một trong những xã 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ, từ vườn tạp sang các loại cây ăn quả có hiệu quả 
kinh tế cao. Hiện xã Hát Lót có 1.120ha cây ăn quả, trong đó, diện tích trồng xoài đã cho 
thu hoạch đạt 600ha. Nhiều gia đình có của ăn của để, vươn lên làm giàu. 

Anh Nguyễn Bá Long cho hay: “Trước đây, gia đình tôi trồng ngô và mía, nhưng 
đầu ra cho sản phẩm rất bấp bênh, thu nhập không cao. Năm 2014, tôi bàn với vợ cải tạo 
lại đất vườn sau nhà, mua cây giống ở ngoài Nà Sản (huyện Mai Sơn) về trồng trên 1.6ha. 
Sau một thời gian trồng, tôi thấy cây xoài Đài Loan phát triển rất tốt và phù hợp với khí 
hậu, thổ nhưỡng tại địa phương”. 

Theo kinh nghiệm của anh Long, xoài Đài Loan dễ thích nghi với nhiều loại đất, 
mỗi năm cây ra quả hai lần và năng suất cao, có trọng lượng bình quân từ 0,9 - 1,5kg/quả. 
Xoài Đài Loan có thể ăn chín cũng có thể ăn xanh, lúc quả chín xoài có thịt chắc, ít xơ, 
hạt mỏng, ngọt đậm. 

“Từ khi bỏ trồng ngô, mía sang trồng xoài Đài Loan trên đất dốc, điều kiện kinh tế 
của gia đình tôi đã khấm khá hơn so với trước. Hiện nay, gia đình tôi có hơn 200 gốc xoài, 
cứ vào mùa thu hoạch có rất nhiều thương lái vào tận vườn tôi thu mua. Mỗi năm sau khi 
trừ chi phí tôi thu lời khoảng 200 triệu đồng” - anh Long cho biết. 
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Ông Đào Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã Hát Lót, huyện Mai Sơn nói thêm, hiện 
cây xoài Đài Loan chiếm trên 70% diện tích đất của xã và được trồng tập trung ở bản Nà 
Cang và bản Noong Xôm. Năm nay, vườn xoài của các hộ sai quả, được thương lái thu 
mua với giá cao, có thời điểm tăng đến 28.000 đồng/kg. 
 

08. Hoàng Văn. PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ GẮN VỚI XÂY DỰNG THƯƠNG 
HIỆU: CÁCH LÀM CỦA SƠN LA / Hoàng Văn // Kinh tế nông thôn.- Ngày 
07/6/2019.- Số 23.- Tr.12. 
 

Sơn La hiện có hơn 61.000ha cây ăn quả, trong đó có nhiều loại quả đã được 
xuất khẩu chính ngạch vào nhiều thị trường khó tính. 

CÁCH LÀM MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC 

Cuối năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La có chủ trương phát triển cây ăn 
quả trên đất dốc đến năm 2020. 

Ngay sau đó, Sơn La đã tổ chức đánh giá, ban hành chính sách hỗ trợ các hộ gia 
đình ghép cải tạo vườn tạp và đưa giống cây ăn quả đã ghép đảm bảo chất lượng vào 
trồng, mở rộng quy mô sản xuất. 

Từ năm 2015, Sơn La đã hỗ trợ mô hình áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của 
Israel kết hợp với bón phân hòa tan. Tỉnh hỗ trợ 200.000 đồng/hộ ghép cải tạo vườn tạp; 
riêng các hộ tái định cư Thủy điện Sơn La được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ. Xã hội hóa vườn 
ươm giống cây ăn quả, nhất là giống cây lưu vườn; mở chợ giống cây ăn quả... 

Đặc biệt, Sơn La tập trung chỉ đạo việc chuyển đổi, thành lập mới các hợp tác xã 
nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã giúp và kiểm soát các hộ thành 
viên thực hiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hình thành các chuỗi liên kết 
từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm an toàn. 

Khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và chế biến, gắn với 
việc hoàn thiện mối quan hệ phân phối lợi ích để phát triển theo hướng nâng cao chuỗi giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh thu hút các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp liên kết với 
các hợp tác xã đầu tư nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, đưa sản phẩm vào chuỗi tiêu 
thụ tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước và xuất khẩu các loại quả tươi. 

HÌNH THÀNH VÙNG CÂY ĂN QUẢ TẬP TRUNG 

Giờ đây, Sơn La phát triển được một số vùng cây ăn quả hàng ngàn hecta có chất 
lượng cao. Thông qua ghép giống cây ăn quả mới đã hình thành một số vùng nhãn, xoài, 
na… Đây là những giống chất lượng cao của một số nước đưa vào trồng theo yêu cầu của 
thị trường xuất khẩu. 

Ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết, tính đến hết năm 
2018, Sơn La có trên 58.800ha cây ăn quả (hiện có 61.021ha); trong đó, nhãn 14.659ha, 
xoài 11.580ha, sơn tra 11.365ha, chanh leo 1.390ha, bơ 1.022ha, cây ăn quả có múi 
3.488ha, na 211ha, hồng 117ha, dâu tây 19ha; ... Tổng sản lượng đạt trên 218.000 tấn và 
đã xuất khẩu được 16 loại nông sản, thực phẩm với trên 17.500 tấn quả các loại vào thị 
trường 12 nước. 

Trong 2 năm 2017 - 2018, Sơn La đã hỗ trợ ghép cải tạo vườn cây ăn quả cho gần 
80.000 hộ gia đình với 4,1 triệu cây. Từ hiệu quả thực tế của từng gia đình, các hộ đã chủ 
động đầu tư mở rộng diện tích cây ăn quả giống mới. 

Năm 2018, có 41 đơn vị thực hiện quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đã 
xây dựng thương hiệu cho 17 sản phẩm nông sản. Từ tháng 3/2017, bắt đầu gắn tem nhãn 
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điện tử thông minh nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Năm 2018, hỗ trợ 
160.500 tem cho 45 hợp tác xã sản xuất rau và quả an toàn. 

Hết năm 2018, Sơn La có khoảng 84.030 hộ gia đình với 445.380 nhân khẩu 
(chiếm 37% dân số toàn tỉnh) sản xuất, kinh doanh 58.824ha cây ăn quả. Nhiều diện tích 
cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như: Chanh leo tím và bơ ghép 600 triệu đồng/ha; 
xoài ghép 500 triệu đồng/ha; nhãn ghép 360 triệu đồng/ha; na Hoàng 1 tỷ đồng/ha. 

Về định hướng phát triển, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, cho biết, 
năm 2019, dự kiến sản lượng các loại quả của tỉnh đạt trên 410.000 tấn, tăng 188% so với 
năm 2018. Tỉnh ủy Sơn La sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh khâu nối, đôn đốc, chỉ đạo các 
hợp tác xã, hộ gia đình tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; chỉ đạo các hộ gia đình chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng sang trồng vùng nguyên liệu rau và quả, đáp ứng đủ nguyên liệu, đúng 
tiêu chuẩn cho các nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. 

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chủ trì 
nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tập trung phát 
triển 117 chuỗi nông sản bền vững. Rà soát diện tích cây công nghiệp trồng từ những năm 
trước hiệu quả thấp, nhất là diện tích cây cao su. 

Hội Ngành nghề nông nghiệp, nông thôn Sơn La đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật cho 
hội viên, nông dân; xây dựng mô hình, phối hợp các ngành chức năng vận động, hướng 
dẫn thành lập hợp tác xã cây ăn quả… 

Ông Chất yêu cầu, các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục nâng cao sức cạnh 
tranh, hạ giá thành sản phẩm các loại quả theo hướng trồng xen các loại cỏ phục vụ chăn 
nuôi đại gia súc và tập trung phát triển các chuỗi nông sản bền vững; rà soát, đề xuất xây 
dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tổ 
chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa; nâng cao quan hệ hợp tác liên kết theo chuỗi giá 
trị ngành hàng, tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, cơ sở bảo quản, chế biến và tiêu 
thụ nông sản... 
 

09. Minh Phong. PHÁ CHUYÊN ÁN BẮT 3 ĐỐI TƯỢNG THU GIỮ 20 BÁNH 
HEROIN / Minh Phong // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 07/6/2019.- Số 46.- Tr.9. 
 

Thực hiện tháng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, hồi 6h ngày 4/6/2019, tại 
bản Co Phay, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu chủ 
trì phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy 
Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng đang có hành vi vận 
chuyển trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Mùa A Páo, trú tại bản Giảo, xã Mường Lựm, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ: 20 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 
điện thoại di động, l xe máy. 

Mở rộng điều tra, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mộc Châu 
đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng gồm: Lù A 
Sông, trú tại bản Suối Ngang, xã Chiềng Sại, huyện Bắc Yên và Mùa A Nụ, trú tại bản 
Giảo, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật 
chứng thu giữ gồm: 1 xe ô tô bán tải biển kiểm soát: 26C.084.09, 2 điện thoại di động, 2 
xe máy và một số vật chứng khác có liên quan. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 
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10. L. S. QUY HOẠCH VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT 

NHÀ TÙ SƠN LA / L. S // Văn hóa.- Ngày 07/6/2019.- Số 3263.- Tr.3. 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát 

huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La (thành phố Sơn La, Sơn La). Phạm vi 
quy hoạch bao gồm khu vực Di tích Nhà tù Sơn La, Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La và 

2 điểm di tích độc lập là Di tích Cây đa Bản Hẹo và Di tích Mó nước. 
Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Nhà tù Sơn La, để di tích trở thành điểm giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo 

vệ Tổ quốc, truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ người Việt Nam. Đồng 
thời xây dựng khu vực đồi Khau Cả thành công viên lịch sử - văn hóa, địa điểm du lịch 
văn hóa hấp dẫn gắn với các giá trị của di tích và giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của 

cộng đồng các dân tộc vùng Tây Bắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, du lịch địa 

phương; xác định chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất cho khu vực di tích, khu dân cư, khu 

vực bảo vệ môi trường sinh thái. Tổ chức không gian và bố trí hệ thống hạ tầng phù hợp 
với các giai đoạn bảo tồn và phát huy giá trị di tích. 

Một trong những nội dung quy hoạch là quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh 

quan, quy hoạch các không gian chức năng thành công viên lịch sử - văn hóa mang nét 
đặc trưng vùng Tây Bắc, trong đó lấy các di tích gốc làm trung tâm, chủ đề chính, kết hợp 
với các không gian phụ trợ để phát huy giá trị di tích gắn với du lịch, tham quan, vui chơi 

giải trí, mua sắm phục vụ khách du lịch và cộng đồng dân cư trong khu vực. Về định 
hướng quy hoạch di tích khu nhà ngục là bảo tồn nguyên trạng di tích gốc; giữ lại hệ 

thống trưng bày tại nhà ngục hiện nay; di chuyển các hạng mục trưng bày, tưởng niệm 
khác ra khỏi khu nhà ngục, phục hồi bối cảnh gốc; bảo tồn hệ thống cây xanh có giá trị, 
chỉnh trang sân vườn, đường dạo và chiếu sáng cảnh quan; nghiên cứu, phục dựng lại một 

số gian phòng giam tù nhân tại những khu vực mới tôn tạo, đến vết tích bờ tường. Đối với 

các hạng mục dạng phế tích lộ thiên còn lại, tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật 

bảo tồn tối ưu và hiệu quả. 
Đối với định hướng quy hoạch khu Trại lính khố xanh và Nhà giám binh cần 

nghiên cứu, có kế hoạch và lộ trình di dời các công trình không phải kiến trúc gốc, không 

phù hợp tại di tích đến vị trí mới; phục dựng thích nghi kiến trúc Trại lính khố xanh và 
Nhà giám binh để kết hợp làm Nhà trưng bày tổng hợp chuyên đề về Di tích Nhà tù Sơn 
La và Chi bộ cách mạng Nhà tù Sơn La; bảo tồn hệ thống cây xanh có giá trị; thực hiện 

chỉnh trang sân vườn, đường dạo và hệ thống chiếu sáng cảnh quan. Bổ sung hệ thống bia, 
biển giới thiệu di tích, định hướng áp dụng công nghệ hiện đại trong giới thiệu di tích. 

Về định hướng quy hoạch, kết hợp với đề án di dời khu trung tâm hành chính của 
tỉnh Sơn La, di dời các công trình không phải di tích gốc, không phù hợp với cảnh quan 
lịch sử (chồng lấn lên các vết tích lịch sử hoặc đã xuống cấp...) để quy hoạch các không 

gian chức năng (tưởng niệm, sinh hoạt lịch sử - văn hóa, trưng bày, diễn giải du lịch...) 

phát huy giá trị di tích trên cơ sở phỏng dựng lại cảnh quan gốc trên đồi Khau Cả. Tổ chức 
không gian sinh hoạt văn hóa trên cơ sở cải tạo khuôn viên khu vực trụ sở các cơ quan 

Nhà nước tỉnh Sơn La (sẽ được di dời), tạo thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa truyền 
thống cho cộng đồng, cũng như kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng... 
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Ông Kim Văn Dũng ở bản 83 (xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La) trồng rau muống Nhật Bản trên 1ha ruộng giữa bốn bề đồi núi hoang sơ. Rau 
muống Nhật Bản là loại rau lạ nên hái mớ nào bán hết mớ đó, ước tính mỗi năm ông 
Dũng thu lãi gần 70 triệu đồng. 

Rau muống Nhật Bản là loại rau rất mới, lạ đối với bà con ở xã Phiêng Luông, 
huyện Mộc Châu, ông Kim Văn Dũng là hộ đầu tiên trong xã mang giống rau ngoại về 
trồng trên 1ha nương rẫy để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu nhập cho gia đình. 

Trao đổi với phóng viên về cơ duyên đưa loại rau muống Nhật Bản về trồng, ông 
Dũng cho biết: “Tôi làm nghề trồng rau ngắn ngày cũng được gần chục năm nay. Trong 
một lần xuống Hà Nội tìm đầu ra cho sản phẩm rau cải bẹ Đông Dư, tôi thấy nhiều nhà 
vườn dưới xuôi trồng rau muống Nhật Bản này rất nhiều và cho thu nhập cao”. 

Sau khi biết tên loài rau muống lạ, ông Dũng đến các nhà vườn lớn, hỏi về cách 
trồng và đặc tính sinh trưởng của loại rau muống Nhật Bản như thế nào. Ông mua hạt 
giống về trồng thử trên 4.000m2 nương rẫy. Sau 2 tháng, ông thấy rau muống Nhật phát 
triển xanh tốt, rất thích hợp với khí hậu ở địa phương. Vì vậy, ông đã liên hệ với nhà vườn 
dưới xuôi mua thêm hạt giống về trồng trên 1ha nương rẫy. 

Ông Kim Văn Dũng cho biết: “Trước khi gieo hạt rau muống Nhật Bản, tôi lên 
luống đất trồng như rau muống ta rồi ngâm hạt giống rau muống Nhật khoảng 8 giờ, ủ tiếp 
2 ngày cho hạt nứt nanh. Tôi gieo hạt cách hạt khoảng 5cm, hàng cách hàng 15cm và lấp 1 
lớp đất mỏng”. 

Để tạo điều kiện cho rau phát triển tốt, ông Dũng lắp đặt hệ thống tưới nước tự 
động trên 1ha nương rẫy. Thời điểm rau đang nảy mầm, ông tưới 2 lần trong ngày vào 
sáng sớm và chiều mát đối với mùa hè, tùy theo điều kiện thời tiết để điều chỉnh lượng 
nước. 

“Khi rau muống Nhật có 2 - 3 lá thật, tôi tiến hành bón các loại phân hữu cơ sinh 
học định kỳ 7 - 10 ngày/lần. Ngoài ra, tôi còn dùng phân hữu cơ, phân chuồng ủ hoai mục, 
bón cho vườn rau. Trong quá trình chăm sóc, tôi thấy đặc tính của loại rau này bò lan như 
rau muống ta, trồng khoảng 2 tháng là cho thu hoạch. Cứ hái là cây lên ngọn non rất 
nhiều. Điều đặc biệt ở loại rau muống Nhật, nó không cần tưới nước nhiều như rau cải bắp 
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và các loại cây ngắn ngày khác. Rau muống có thể trồng ở vùng đất dốc, khô cằn đều sống 
khỏe...” - ông Kim Văn Dũng chia sẻ thêm. 

Rau muống Nhật trồng 1 lần có thể cho thu hoạch quanh năm, không phải trồng 
từng lứa như các loại rau ngắn ngày khác, nên không tốn nhiều công sức chăm sóc. “Tôi 
trồng rau muống Nhật chủ yếu bán cho công ty ở dưới Hà Nội. Họ bao tiêu sản phẩm cho 
gia đình tôi nên đầu ra luôn được ổn định và bán được với giá cao. Bình quân một năm tôi 
thu lời khoảng 70 triệu đồng từ bán rau muống Nhật Bản, cuộc sống ngày càng khá giả 
hơn” - ông Dũng cho hay. 

Ngoài trồng rau muống Nhật Bản, ông Kim Văn Dũng còn trồng thêm 1.000 gốc 
bưởi da xanh trên 2ha nương rẫy để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình 
 

16. Văn Hải. MÙA HÁI MẬN TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / Văn Hải, Văn 
Duy // Lao động cuối tuần.- Ngày 7/6 - 9/6/2019.- Số 23.- Tr.22. 
 

Cao nguyên Mộc Châu ( Sơn La) không chỉ nổi tiếng với những đồi chè, đồng 
cải tươi đẹp, trù phú mà nơi đây còn là thủ phủ của loài mận hậu nổi tiếng xứ Bắc. 
Theo thống kê của cơ quan chức năng đến năm 2019, Mộc Châu có hơn 2.600ha 
trồng mận hậu (chiếm tới 37% tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện). Cây 
mận hậu được trồng tập trung ở các xã Tân Lập, Chiềng Sơn, Mường Sang, thị trấn 
Nông trường Mộc Châu... 

Cứ vào dịp cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 dương lịch, cả Mộc Châu bắt đầu vào vụ 
chính thu hoạch mận hậu. Đi trên các bản làng của đồng bào Mông, Thái nơi đây đâu đâu 
chúng tôi cũng bắt gặp cảnh bà con trèo cây mận để thu hái. Vào xem cảnh thu hái ở nhà 
anh Giàng A Chư, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, chúng tôi được 
biết năm nay mận hậu tăng giá. Nếu năm 2018 giá bán tại vườn chỉ được 20.000 đồng/kg 
thì hiện giờ là 30.000 đồng/kg. Với hơn 300 gốc mận hậu cho sản lượng khoảng 12 - 15 
tấn, nhà anh Chư năm nay sẽ thu về hơn 400 triệu đồng. Trừ chi phí phân bón, thuốc trừ 
sâu, vật tư khác... gia đình anh cũng sẽ có lãi hơn 300 triệu. 

Những gia đình có 300 - 500 gốc mận thì phải thuê người thu hái tập trung. Theo 
anh Giàng A Của - một người hái mận thuê cho biết, chủ thường khoán hái theo tạ 
(100kg). Người làm thuê hái được 1 tạ sẽ nhận số tiền công từ 150 - 200 nghìn đồng. Hái 
mận thuê trong điều kiện phải trèo leo, nắng nóng tuy rất vất vả nhưng nhiều bà con dân 
tộc cũng kiếm được thu nhập khá, hơn đi nương và những công việc khác rất nhiều. 

Năm nay thời tiết thuận lợi, sản lượng mận hậu đạt 8 tấn/ha và dự báo toàn huyện 

sẽ thu hoạch được khoảng trên 20.000 tấn. Mận hậu Mộc Châu được xuất khẩu đi khắp 
các tỉnh thành. Cây mận hậu thực sự đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thoát nghèo và 
vươn lên khấm khá. 
 

17. Viết Lam. LIÊN TIẾP BẮT 2 VỤ VẬN CHUYỂN MA TÚY VỚI SỐ LƯỢNG 
LỚN / Viết Lam, Thanh Giang // An ninh biên giới.- Ngày 9/6/2019.- Số 23.- Tr.4. 
 

Trong 2 ngày 5 và 6/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La và Hà Tĩnh 
đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 2 vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn. 

Cụ thể, ngày 6/6, tại tiểu khu 32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, lực 
lượng phối hợp gồm Công an tỉnh Sơn La; Bộ đội Biên phòng Sơn La; Công an huyện 
Mai Sơn và Hải quan Điện Biên đã mật phục, bắt giữ đối tượng Mùa A Dê, sinh năm 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 12 năm 2019 13

1974, dân tộc Mông, thường trú tại bản Pá Đông, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 148 túi ni 
lông, bên trong chứa 30.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và một số vật chứng khác có 
liên quan… 
 

18. Ngọc Tùng. THU TIỀN TỶ TỪ… NHỮNG CÀNH CỦI KHÔ / Ngọc Tùng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 10/6/2019.- Số 138.- Tr.13. 
 

Ông Bùi Ngọc Cử ở tiểu khu 428, xã Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã 
nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình trồng nấm linh chi từ cây keo. Đây 
không chỉ là chuyện lạ ở Sơn La mà còn là chuyện lạ trong giới trồng nấm linh chi 
của cả nước. Cùng với việc mạnh dạn đầu tư máy móc, học hỏi công nghệ chế biến, 
ông còn tạo ra nhiều sản phẩm giá trị từ loại dược liệu quý này, đem lại thu nhập 
cao. 

DÙNG GIÁ THỂ BẰNG THÂN KEO 

Trước đây, ông Bùi Ngọc Cử từng có thời gian công tác tại Công ty Lâm nghiệp 
Sơn La nên có điều kiện tiếp cận nhiều mô hình kinh tế gắn với phát triển rừng. Sau khi 
về hưu, ông tiếp tục sản xuất các loại cây giống lâm nghiệp, cây ăn quả và dược liệu. Đặc 
biệt, năm 2018, ông đã nghiên cứu mô hình trồng nấm linh chi từ nguyên liệu gỗ keo, tận 
dụng tiềm năng rừng trồng của địa phương. 

Nằm sâu trong vùng rừng núi, khu sản xuất nấm của ông Cử có môi trường thoáng 
đãng, mát mẻ. Ông đã kỳ công san gạt, thiết kế 3 khu nhà để trồng nấm, được xây dựng 
kiên cố, kín đáo đảm bảo tránh tác động của môi trường bên ngoài. Bước vào nhà trồng 
nấm, phóng viên báo Nông thôn ngày nay rất “đã mắt” với hàng nghìn cây linh chi sắp 
đến kỳ thu hoạch, mọc san sát nhau và đều tăm tắp. 

Phương pháp trồng nấm linh chi của ông Cử có điểm mới là sử dụng trực tiếp thân 
cây để làm giá thể, chứ không dùng mùn cưa như nhiều nơi đang áp dụng. “Qua tìm hiểu, 
cách trồng linh chi bằng mùn cưa có chi phí đầu tư lớn, khiến giá thành sản phẩm cao... 
Mặt khác, sản phẩm khó có thể đảm bảo “sạch” do phải dùng thêm phụ gia và một số chất 
khác...” - ông giải thích. 

Điểm cốt lõi để giải quyết những nhược điểm đó là tạo ra giá thể trồng nấm từ cây 
keo tươi. Cây keo chủ yếu là phần ngọn cây, cành nhỏ thường bị bỏ đi hoặc để làm củi sau 
khi khai thác gỗ được ông mua về tận dụng. Cành keo được cắt thành từng đoạn dài 20cm 
và đem sấy khô. Sau đó, keo được xử lý nấm mốc, tránh mối mọt bằng cách hấp tiệt trùng 
và cho vào một bao nylon, trở thành giá thể. 

Phôi nấm linh chi được “nuôi” tại chỗ qua nhiều công đoạn, được cấy vào giá thể 
rồi đặt trong nhà kín. Yếu tố quan trọng trong quá trình trồng nấm linh chi là việc kiểm 
soát tốt 3 yếu tố: Ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm. Để cho ra những cây nấm linh chi đảm bảo 
chất lượng, kích thước, thẩm mỹ, đòi hỏi người trồng phải điều chỉnh kịp thời các yếu tố 
trên theo từng giai đoạn sinh trưởng. 

Ngoài ra, theo ông Cử, việc thu hoạch nấm đúng thời điểm cũng rất quan trọng, tốt 
nhất là khoảng 2,5 đến 3 tháng sau khi trồng. Khi thấy trên vành tai nấm không còn viền 
màu vàng nhạt nữa mà đã chuyển sang màu nâu hết thì nghĩa là nấm đã “chín”, có thể thu 
hoạch được.  

CÔNG NGHỆ NHIỀU ƯU VIỆT 

Sau khi thu hoạch lứa nấm linh chi đầu tiên, mỗi giá bằng cây keo thể còn cho thu 
từ 4 - 5 lứa nấm khác, cách nhau từ 10 đến 15 ngày. Phần giá thể nấm sau khi khai thác 
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hết được phơi khô làm nguyên liệu đốt cho lò hấp, hoặc làm giá thể siêu khô cho sản xuất 
giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả... 

Điểm khác biệt của kỹ thuật này là nguồn dinh dưỡng cho nấm được cung cấp 
hoàn toàn trực tiếp từ cây keo, không bổ sung bất kỳ chất phụ gia nào. Do vậy, chất lượng 
nấm linh chi thu được gần như tương đương với nấm mọc trong tự nhiên, vốn được mọc 
và sống ký sinh trên các thân cây gỗ trong rừng. 

“Đây là công nghệ mới, có nhiều điểm ưu việt. Dù là môi trường ở thành phố hay 
nông thôn, vùng cao hoặc đồng bằng đều có thể trồng nấm linh chi theo phương pháp này. 
Đặc biệt, quy trình này tương đối đơn giản, các công đoạn không đòi hỏi kỹ thuật cao nên 
người dân có thể dễ dàng tiếp cận... Trồng nấm linh chi bằng giá thể cây keo có thể là một 
trong những cách làm giàu ở nông thôn”, ông Cử cho biết. 

Sau khi thu hoạch, ông Cử không bán nấm linh chi theo dạng thô mà đem sấy khô, 
1 tấn nấm tươi chỉ cho 17 đến 20kg nấm khô. Sau đó, ông chế biến ra nhiều sản phẩm 
như: Nấm khô thái lát, bột nấm linh chi và rượu bao tử nấm, đồng thời ông đang nghiêm 
cứu sản phẩm trà thảo dược linh chi. 

Năm 2018, ông Cử thu hoạch và chế biến được trên 3 tấn nấm linh chi khô. Sản 
phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, riêng nấm linh chi khô thái lát có giá từ 800 đến 
1 triệu đồng/kg. Tuy cho lợi nhuận cao nhưng theo ông, sản phẩm của ông vẫn có giá thấp 
so sản phẩm nấm linh chi trên thị trường hiện nay đến vài trăm nghìn đồng/kg.  

Có được điều này là bởi quy trình, công nghệ trồng nấm linh chi mà ông Cử đang 
áp dụng có giá thành sản xuất thấp hơn. Nhờ đó, người tiêu dùng được sử dụng loại nấm 
chất lượng, giá rẻ và an toàn. Đây là một trong những mô hình có thể làm giàu ở nông 
thôn. 
 

19. Quốc Huy. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA - LÀNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM: KÝ 
GIAO ƯỚC KẾT NGHĨA / Quốc Huy // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 
13/6/2019.- Số 1284.- Tr.2. 
 

Ngày 5/6, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký giao ước kết nghĩa giữa làng Hữu Nghị Việt 
Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La. Các đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó bí thư 
Đảng ủy Cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh 
Việt Nam; đồng chí Trần Ngọc Dần - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội, lãnh đạo và 
cán bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La; cán bộ, nhân viên cùng cựu chiến binh và các 
cháu thiếu nhi đang điều trị tại Làng Hữu Nghị đến dự. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 
Sơn La cho biết: Những năm qua, hội viên và các cấp Hội cựu chiến binh trong tỉnh luôn 
làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Việc ký giao ước kết nghĩa 
giữa Làng Hữu Nghị Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La nhằm tăng cường sự 
hiểu biết, giao lưu giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của 
mình. 

 

20. PV. SƠN LA CÓ TÂN CHỦ TỊCH UBND TỈNH / PV // Nông thôn ngày nay.- 
Ngày 13/6/2019.- Số 141.- Tr.3. 
 

Chiều 12/6, tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Khóa XIV, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch 
UBND tỉnh Sơn La. 
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Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh 
Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với ông Cầm Ngọc Minh về nghỉ chế độ hưu trí; bầu 
ông Hoàng Quốc Khánh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn 
La giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Theo đó, ông Hoàng Quốc Khánh đã được các đại biểu thống nhất bầu vào chức 
danh Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với số phiếu đồng ý tuyệt đối: 
67/67 phiếu. Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày (2/9/1969, dân tộc Thái, quê quán xã 
Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 
1999; trình độ giáo dục phổ thông 12/12; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, cử nhân 
luật, lý luận chính trị cao cấp; quản lý Nhà nước kiểm tra viên chính, chứng chỉ chuyên 
viên cao cấp. 

Từ tháng 8/1988 đến tháng 7/2003, ông Khánh từng học tập và nghiên cứu tại Liên 
bang Nga. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Khánh từng 
công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La và giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch 
UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La và Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Hoàng Quốc Khánh được Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đánh giá cao, là cán bộ có năng lực. 
 

21. Văn Chiến. CHUỐI YÊN CHÂU ĐÃ CÓ CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU / Văn 
Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/6/2019.- Số 141.- Tr.13. 
 

Trong ngày hội Xoài Yên Châu năm 2019, người dân nơi đây có thêm niềm vui 
mới, đó là đặc sản chuối Yên Châu chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) cấp chứng nhận nhãn hiệu. Đây được xem là bước ngoặt, tạo đà cho sản phẩm 
chuối Yên Châu bước vào thị trường thế giới. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Châu 
có hơn 500ha chuối, trong đó diện tích chuối đã cho thu hoạch gần 400ha. 25ha chuối 
được trồng và chăm sóc theo quy trình VietGAP. Sản lượng chuối của huyện ước đạt hơn 
6.100 tấn/năm, trong đó có 120 tấn nằm trong chuỗi sản xuất quả an toàn đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu vào các thị trường. 

Ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Cây chuối là một 
trong những cây trồng chủ lực của huyện Yên Châu. Sản phẩm chuối Yên Châu đã trở 
thành đặc sản của vùng đất này và được nhiều người biết đến. Mấy năm gần đây, huyện 
Yên Châu đặc biệt chú trọng đến khâu xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm. 

 

22. Hải Đăng. DÂN SƠN LA PHẤT LÊN NHỜ “MÃ VÀNG” / Hải Đăng // Trang 
trại Việt.- Tháng 6/2019.- Số 96.- Tr.10-11. 
 

Mã số vùng trồng còn được bà con Sơn La gọi là “mã vàng”. Bởi lẽ từ khi 
được Nhà nước cấp mã số vùng trồng, nông dân tại các huyện Yên Châu, Sông Mã, 
Mai Sơn... như được tiếp sức, tự tin làm sản phẩm xuất khẩu. Nhờ vậy, cuộc sống 
của người dân vùng cao nơi đây ngày một khấm khá. 

ĐÃ CÓ 25 MÃ SỐ VÙNG TRỒNG 

Là một trong những đơn vị đã được cấp mã số vùng trồng, hiện nay, Hợp tác xã 
Ngọc Lan ở huyện Mai Sơn có 25 hộ chuyên trồng cây ăn quả với diện tích 170ha, trong 
đó có 70ha trồng xoài xuất khẩu đi Australia và 40ha trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn 
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VietGAP. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Giám đốc Hợp tác xã Ngọc Lan cho biết, nếu như 
trước đây, bà con chỉ nghĩ làm sao trồng được nhiều quả để bán, còn hiện nay người dân 
đã tính đến việc cùng một loại quả nhưng bán được nhiều tiền hơn. 

Từ kinh nghiệm rút ra trong vụ xuất khẩu năm 2018, năm 2019, các thành viên 
Hợp tác xã Ngọc Lan đã tuân thủ nghiêm quy trình làm hàng xuất khẩu. Đơn cử như trong 
quá trình chăm sóc cây bà con sẽ tiến hành cắt tỉa quả xấu, sau đó bọc quả trong túi 
chuyên dụng nhằm tránh bị côn trùng phá hoại... 

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng hành cùng nông dân 
chuyển đổi cây trồng trên đất dốc, cải tạo vườn tạp đang mang đến sự chuyển đổi mạnh 
mẽ trong tái cơ cấu ngành trồng trọt của Sơn La. Theo Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn 
Chất, hiện toàn tỉnh có trên 51.000ha cây ăn quả, sản lượng năm 2018 khoảng 280.000 
tấn, gồm: Xoài, nhãn, chanh leo, cà phê, chè... Trong 2 năm qua, mỗi năm Sơn La trồng 
mới 11.000ha cây ăn quả và xuất khẩu đạt mức 20.000 tấn (khoảng 8% tổng sản lượng). 

Ông Chất cho biết thêm, để nâng cao sản lượng nông sản xuất khẩu, tỉnh Sơn La 
đang nỗ lực thực hiện cuộc cách mạng về nền nông nghiệp hữu cơ sạch, an toàn để hướng 
tới tiêu thụ, xuất khẩu. Năm 2018, tỉnh xây dựng và duy trì, phát triển 61 chuỗi cung ứng 
nông sản thủy sản an toàn với 25 mã số vùng trồng với diện tích 288ha để có thể xuất 
khẩu vào các thị trường. 

Ngoài ra, hiện, trên địa bàn tỉnh có 33 cơ sở, xưởng, nhà máy, chế biến nông sản 
xuất khẩu, sản lượng trên 100.000 tấn/năm, trong đó 80% sản phẩm tham gia xuất khẩu. 

Ông Hà Văn Hải - Trưởng bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc (huyện Yên Châu) cho 
biết, hiện xã có hai hợp tác xã trồng xoài với tổng diện tích gần 40ha được cấp “mã vàng” 
xuất khẩu sang Australia. 

VI PHẠM SẼ THU HỒI 
Theo kế hoạch tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu năm 2019, tỉnh Sơn La phấn đấu đạt 

giá trị kim ngạch 150 triệu USD, tăng 30% so với năm 2018. Trong đó, xuất khẩu nông 
sản ước đạt 135.317 tấn, tăng 1,47 lần, giá trị đạt 141,9 triệu USD, chiếm 94,6% tổng giá 
trị hàng hóa xuất khẩu. Tập trung trồng mới 24.000ha cây ăn quả; có 100.000ha cây ăn 
quả, cây công nghiệp, rau các loại đủ điều kiện xuất khẩu, trong đó có 20.000ha áp dụng 
quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

“Sơn La đang xây dựng mỗi huyện, mỗi sản phẩm nông sản có một doanh nghiệp, 
hợp tác xã thu gom chuyên nghiệp, đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Củng cố và duy trì 
sản phẩm đã được chỉ dẫn địa lý, bảo hộ nhãn hiệu thương hiệu với 9 sản phẩm đã đạt 
được. Tăng số mặt hàng tham gia xuất khẩu như sơn tra, bơ, cá tầm, thực phẩm nông 
nghiệp chế biến và các mặt hàng công nghiệp may mặc”, ông Chất tiết lộ. 

Theo ông Chất, mục tiêu đến năm 2020, Sơn La sẽ nâng diện tích cây ăn quả toàn 
tỉnh đạt 100.000ha, sản lượng hàng năm khoảng 500.000 tấn quả tươi để phục vụ cho chế 
biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

“Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, đàm phán mở 
cửa thị trường để một số sản phẩm như nhãn, xoài, chanh leo, bơ của Việt Nam được xuất 
khẩu chính ngạch vào thị trường một số nước như Mỹ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Malaysia... Trên cơ sở đó Sơn La tập trung xuất khẩu được các sản phẩm lợi thế của địa 
phương” - ông Chất kiến nghị. 

Trao đổi với phóng viên Trang trại Việt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ 
Nông nghiệp Phát triển nông thôn) Nguyễn Quý Dương khẳng định, hiện nay, việc thực 
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hiện mô hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm tại các huyện của tỉnh Sơn La 
đã và đang mang lại hiệu quả rất tốt. Mô hình này không chỉ giúp bà con thay đổi thói 
quen sản xuất mà còn giúp sản phẩm làm ra an toàn, đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Tuy nhiên theo ông Dương, việc thực hiện mô hình này chỉ là bước đầu cho một 
dự án dài hơi hơn. Bởi khi các hàng rào thuế quan dần được bãi bỏ thì nhiều nước tăng 
cường lập hàng rào kỹ thuật, trong đó có các yêu cầu về ngưỡng tồn dư tối đa (MRL) đối 
với nông sản xuất khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước. 

“Những yêu cầu này nếu không được hiểu và chấp hành đúng sẽ là cản trở lớn cho 
nông sản Việt ra thị trường quốc tế. Do vậy, Cục Bảo vệ thực vật đang tiến hành cấp mã 
số vùng trồng nhằm đàm phán mở cửa thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu các trái cây đặc sản 
của tỉnh Sơn La. Đây mới chính là mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp mà chúng ta 
cần hướng tới và nhân rộng ở hầu hết các vùng trồng trái cây trọng điểm của Việt Nam”, 
ông Dương nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Nguyễn Quý Dương, thời gian tới Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục 
khảo sát và đánh giá về các điều kiện để tiến hành cấp mã số vùng trồng khi thị trường địa 
phương/doanh nghiệp đề nghị. 

Đồng thời, sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng của các địa 
phương trong tỉnh Sơn La để cấp mới và quản lý các mã số đã cấp. 

“Dù đã được cấp mã số vùng trồng nhưng chúng tôi sẽ phối hợp với các bên liên 
quan để giám sát, quản lý, nếu đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và có thể bị thu hồi 
mã đã cấp”, ông Dương khẳng định. 

Theo thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, đơn vị này đã đề nghị phía Hoa Kỳ xem xét 
cấp các mã số IRADS từ mã số PUC đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp cho các vùng trồng 
nhãn ở Sơn La. Có kế hoạch xuất khẩu trái cây từ các vườn đã được cấp mã số vùng 
trồng, tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn yên tâm sản xuất nông nghiệp vươn lên 
làm giàu ở địa phương. 
 

23. Trần Văn Hùng. ĐẶC SẮC LỄ HỘI PANG A CỦA NGƯỜI LA HA / Trần Văn 
Hùng // Làng việt.- Tháng 6/2019.- Số 107.- Tr.32-33. 
 

Khi cây hoa ban, hoa mạ nở rộ khoe sắc trên các sườn non cao, mưa đã xuống 
và măng đắng trong rừng bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất cũng là lúc bà con La Ha ở 
bản Nà Tạy (xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ hội Pang A (Lễ 
cầu an) để cầu cho mùa màng tươi tốt, cầu sức khỏe, may mắn cho dân làng đồng 
thời tỏ lòng cảm tạ, tri ân thần linh, các thầy lang có công bảo vệ dân bản. 

PHẢN ÁNH ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG PHONG PHÚ 

Người La Ha quan niệm có nhiều loại ma, ma lành giúp ích cho con người, ma dữ 
gieo rắc tai họa, bệnh tật, vì vậy phải nhờ các thầy cúng nhờ âm binh gọi hồn về để cho 
con người khỏe mạnh. Khi chữa khỏi bệnh, thầy cúng nhận người bệnh làm con nuôi. 

Hàng năm, thấy cúng tổ chức Lễ hội Pang A để mời lực lượng âm binh về hưởng 
lộc, cầu mong họ phù hộ cho dân bản, các con nuôi được khỏe mạnh, không mắc bệnh tật. 
Trong dịp này, các con nuôi có dịp tạ ơn thầy cúng và các âm binh đã chữa khỏi bệnh cho 
mình, cầu mong thầy cúng khỏe mạnh, sống lâu để giúp cho dân bản chữa bệnh. 

Các con nuôi sắm mâm lễ vật, gồm có: 1 con lợn, 1 con sóc hun khói, 1 con gà 
luộc, cá, tôm, cua, bánh chưng, chuối xanh, mía, nõn cây chuối rừng, lá đu đủ, khoai sọ, 
quả đu đủ luộc, măng đắng, rượu trắng, rượu cần, gạo nếp, thóc... Mâm lễ vật này tùy 
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thuộc vào điều kiện kinh tế và tình hình bệnh tật của mỗi người mà sắm lễ vật, tuy nhiên 
nếu người nào bị bệnh nặng thì mâm lễ phải có 1 con sóc khô, 1 chai rượu trắng, 1 chum 
rượu cần, 1 bát gạo và 1 quả trứng. 

Trong lễ cúng không thể thiếu cây Xặng Bók, làm từ cây móc và cây chuối rừng 
với quan niệm: Cây móc tượng trưng cho trâu đen, cây chuối tượng trưng cho trâu trắng. 
Trên cây móc trang trí nhiều vật dụng liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày như: 
Sợi sùng, sợi mon, cống mạy, con ve, quả còn, chim cu gáy, hoa ban, hoa mạ, hoa trạng 
nguyên, chiếc kiếm, lá chắn, bộ phận sinh dục nam và nữ, ống tre, cày và bừa... các đồ 
trang trí này làm bằng vải, đan bằng lạt tre, đẽo bằng gỗ... 

Trong khi mọi người dựng cây Xặng Bók, gia đình thầy cúng chuẩn bị một mâm 
lễ, nhờ một người trong gia đình làm lễ cúng hồn chủ nhà. Nghi lễ này có ý nghĩa cầu 
mong cho các vị thần linh phù hộ, giữ hồn cho thầy cúng trong quá trình hành lễ được 
may mắn, không bị lạc hồn, lạc vía. Thầy cúng cúng bài mời Then và các tướng, sư phụ 
xuống dự lễ, có bao nhiêu quân mời hết, chỉ để lại một người gác cổng. 

Thầy cắt cử người đan 2 cái Ta leo. Người nhà gói 3 con gà để cúng cho thần rừng, 
thổ địa, rừng ma. Thầy cúng cúng xong người nhà mang Ta leo đi cắm tại ngõ vào bản và 
cổng nhà để báo hiệu kiêng, không cho ma, người xấu về phá hoại lễ hội. Mọi người múa 
tăng bu, đánh trống. Lần lượt các con nuôi vào dâng lễ vật cho thầy cúng. Mâm lễ chính 
của thầy cúng đặt ở dưới cùng và chồng lần lượt các mâm của con nuôi lên trên. Mâm của 
con nuôi nào từng bị bệnh nặng thì đặt lên trên cùng. 

Thầy cúng làm lễ mời từng người thuộc lực lượng âm binh hay các đấng siêu nhiên 
đã có công cùng học trò hành lễ chữa bệnh xuống thưởng thức lễ vật và phù hộ cho tất cả 
mọi người, cho lễ cúng được tốt lành. Trong số lực lượng âm binh có khoảng gần 20 vị 
gọi là các tướng, mỗi vị tướng có hình dáng, tính cách sở thích hay khả năng riêng biệt, 
tạo nên thế mạnh của mình, đóng vai trò tiên phong mỗi khi chiến đấu với thế lực siêu 
nhiên cứu người bị hại. 

GIÀU BẢN SẮC DÂN TỘC 

Buổi lễ bắt đầu bằng lễ cúng báo tổ tiên: Đây là mâm lễ đặt tại nơi thờ ma só, đặt 
tại góc nhà bên tay trái. Thầy cúng đốt nến và làm lễ xin phép tổ tiên cho gia đình mời 
thần linh và mọi người đến dự, xin tổ tiên hãy phù hộ cho nghi lễ được suôn sẻ, may mắn. 

Tiếp đến, lễ cúng hồn cho chủ nhà: Thầy cúng khấn xin khi lên trời mời các thần 
linh về dự lễ không bị lạc đường, đi may về mắn, khi nào làm lễ xong gọi về thì xin các 
thần linh cho hồn về chứ đừng giữ lại. 

Cuối cùng, cúng mời thần linh xuống dự lễ: Thầy cúng mời một số vị thần quan 
trọng liên quan đến tâm linh trong đời sống thường nhật, các vị thần này luôn che chở cho 
dân tộc La Ha như: Ma căng cói, con sóc, con khỉ, chim cu gáy. 

Bà con trong bản và các con nuôi hết sức vui mừng vì thầy cúng đã hoàn thành lễ 
nghi quan trọng, cầu được sức khỏe, may mắn cho mọi người, họ cùng nhau múa cầu 
mưa, múa khăn, múa kiếm, múa trống, thi ném còn và cùng nhau gõ tăng bu làm cho 
không khí ngày hội thêm tưng bừng, náo nhiệt. 

Điệu múa đặc biệt trong Lễ hội Pang A là múa Sừng Lừng (một điệu múa mang 
tính chất phồn thực - đạo cụ là bộ phận sinh thực khí nam đẽo bằng gỗ) cầu mong cho con 
người thoát nạn hữu sinh, vô dưỡng, con người khỏe mạnh, vạn vật sinh sôi nảy nở. 

Buổi lễ đã gần kết thúc, thầy cúng khấn cho hồn về trời tại mâm lễ chính. Trong 
khi thầy cúng làm lễ các con nuôi lại diễn trò cày bừa lần cuối. Diễn xong mang cây móc 
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và cây chuối chẻ ra (tượng trưng cho việc mổ trâu trắng và trâu đen), bóc lấy nõn (tượng 
trưng cho óc trâu trắng và ruột gan trâu đen) nấu thành một bát canh và nộm cùng với 
măng chua phơi khô. Đặt hai món đó lên mâm cùng với 8 chén rượu để thầy cúng mời các 
thần linh ăn. Phần lễ kết thúc tại đây. Mọi người tham gia vào bữa cơm cộng đồng và tiếp 
tục thi uống rượu cần, vui múa tăng bu thâu đêm suốt sáng. 

Lễ hội Pang A nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội và truyền lại cho các thế hệ kế 
tiếp những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc La Ha, cần được giữ gìn, phát huy và lưu 
truyền cho đời sau. 
 

24. T. Nguyên. ĐẶC SẢN GÀ MỌ CỦA NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA / T. Nguyên // 
Khoa học và đời sống.- Tháng 6/2019.- Số 219.- Tr.37. 
 

Trong những món ăn đặc sản ở Tây Bắc, phải kể đến món gà mọ - một món 
ăn đặc biệt của đồng bào người Thái ở Sơn La. Món ăn mang đậm hương vị núi 
rừng khiến thực khách thưởng thức một lần là nhớ mãi. 

Gà mọ là món ăn nổi tiếng của vùng Tây Bắc, được chế biến cầu kỳ, có hương vị 
khác lạ đặc biệt hơn nhờ sự kết hợp của nhiều nguyên liệu đặc biệt nơi đây. 

Người Thái gọi gà mọ là “cáy trục cáy móc” là vị rất đặc biệt, thời xưa chỉ vua 
quan mới được ăn. Ngày nay, món ăn đặc sản này thường được người Thái nấu vào dịp lễ, 
tết, cưới hỏi, dùng thiết đãi khách quý. 

Gọi là gà mọ bởi món ăn này có cách chế biến cầu kỳ, tỉ mỉ với các nguyên liệu chỉ 
có ở vùng Tây Bắc. Gà được chọn phải là những con gà to vừa phải không nhỏ quá cũng 
không quá to, gà thông thường 1,5 - 2kg là vừa ngon. 

Để món ăn được ngon, gà sau khi được làm sạch sẽ, chặt nhỏ và ướp với các loại 
gia vị như gừng, sả, ớt, thì là, hành khô, mùi tàu, rau rừng... Điều đặc biệt, gà mọ còn 
được nêm nếm gia vị là lá cây mắc khén - thứ gia vị chỉ vùng Tây Bắc mới có. 

Đến với cao nguyên Mộc Châu vào thời điểm hoa ban nở, du khách có cơ hội 
thưởng thức món gà mọ ướp hương vị đặc biệt của hoa ban tạo nên sự đậm đà khác lạ. 

Sau khi đã ngấm đều các gia vị, cho lên bếp rang khoảng 7 phút cho vừa chín bắc 
xuống bếp trộn đều với các loại rau, hoa ban và đặc biệt là không thể thiếu bột gạo nếp 
nương. Nếp được chọn phải là loại nếp nương có mùi hương đặc trưng, chính gạo nếp 
thơm dẻo này mới tạo nên sự hấp dẫn cho món gà mọ. 

Gà được gói trong lá dong và làm thành những gói nhỏ trước khi cho lên “hông” 
dùng để đồ món ăn của người Thái. Với cách làm này, mùi vị, hương vị của gia vị của gà 
được cô đặc, giữ nguyên. 

Gà mọ khi ăn cùng xôi sẽ là món đặc sản khó quên mà trước đây chỉ những gia 
đình quý tộc mới được tận hưởng. Thưởng thức gà mọ lúc chín tới, cảm nhận vị ngọt ngào 
của gà tươi, mùi thơm ngào ngạt của các loại gia vị, mùi thơm và vị béo ngậy quyện vào 
nhau, tạo thành món ăn không lẫn vào đâu được. 
 

25. Quốc Tuấn. LỚP HỌC ĐẶC BIỆT NƠI VÙNG CAO BẮC YÊN / Quốc Tuấn // 
Trang trại Việt.- Tháng 6/2019.- Số 96.- Tr.66-67. 
 

Do điều kiện kinh tế khó khăn và phong tục tập quán, nên nhiều phụ nữ dân 
tộc ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vẫn chưa biết đọc, biết viết. Trong nhiều năm qua, 
nhằm nâng cao trình độ dân trí cho chị em phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ Bắc Yên 
đã phối hợp với các ngành, trong đó có hội nông dân mở nhiều lớp học xóa mù tại 
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các xã. Hình ảnh trẻ em theo mẹ đến lớp học chữ vào buổi tối đã trở thành quen 
thuộc nơi vùng cao Bắc Yên. 

Cũng như các chị em phụ nữ trong bản, hôm nay chị Lầu Thị Giông, hội viên Chi 
hội Nông dân bản Suối Tếnh, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên đi nương về sớm hơn. Cũng 
như những ngày trước đó, chị Giông vội vã chuẩn bị cơm tối, tắm rửa cho các con, cho 
con út ăn và hoàn tất một số công việc gia đình để đúng giờ tham gia lớp xóa mù chữ mở 
tại bản vào lúc 20 giờ tối hằng ngày. 

Sau khi chị Giông chuẩn bị xong các công việc gia đình thì cũng là lúc ngoài trời 
đã nhá nhem tối. Lúc này còn khoảng 20 phút nữa là đến giờ học chữ, chị vội vã chuẩn bị 
chỗ ngủ cho các con, lấy mấy cuốn sách, vở và chiếc bút rồi mới đi bộ đến lớp học. 

Trước khi lên lớp học, chị tạt qua gian ngoài nơi chồng chị đang uống nước chè 
với mấy người trong bản nói vài câu tiếng Mông với chồng. Hỏi ra được biết chị nhờ 
chồng ở nhà kiểm tra xem các con có ngủ không và nhớ thêm củi đang đun nồi cám lợn 
dưới bếp. 

Chị Lầu Thị Giông, bảo: Mình bỏ học từ lớp 1 gần 15 năm nay rồi. Sau khi lấy 
chồng, về đây ở cùng gia đình chồng. Nhiều lúc không biết chữ, biết đọc nên việc học của 
các con không giúp được. Sau khi cán bộ về bản mở lớp xóa mù chữ, được gia đình tạo 
điều kiện, mình đã đăng ký đi học. Đến nay, mình đã biết đọc, biết viết và tính toán. Đến 
đây học chữ, mình còn được chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con cái, kinh nghiệm phát 
triển kinh tế từ những chị em khác trong bản. Bởi phụ nữ Mông chúng mình cả ngày trên 
nương, tối về lại công việc gia đình nên ít có thời gian ngồi trò chuyện cùng nhau. 

Được biết: Khi lớp học mới mở, rất nhiều chị em phụ nữ ngại ngần khi quyết định 
đếp lớp do tuổi đã cao, học cái chữ sẽ không vào. Nhưng được các thầy cô giáo và cán bộ 
phụ nữ xã, bản tuyên truyền vận động, nhiều chị em đã xóa được mặc cảm, tự ti. Và thế 
rồi lớp học cứ thế đông dần. Cánh đàn ông trong bản cũng vì thế mà thay đổi suy nghĩ cũ, 
đã tạo điều kiện cho vợ mình đi học lớp xóa mù. 

Chị Mùa Thị Sinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, 
tỉnh Sơn La, thông tin: Đây là lớp học thứ 3 của xã Hồng Ngài được mở tại bản Suối 
Tếnh. Ngoài việc lên lớp thì chị em phụ nữ cũng đã chia sẻ, học hỏi nhau kinh nghiệm 
chăm sóc gia đình, trồng trọt và được tiếp cận các chủ trương, chính sách của cấp trên. 
Đến thời điểm này, đa số học sinh là chị em phụ nữ đã biết đọc, biết viết, biết tính toán. 
Chúng tôi mong muốn Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để mở các lớp xóa mù chữ cho chị 
em phụ nữ vùng cao, vùng khó khăn. 

Đến nay, huyện Bắc Yên đã mở được 43 lớp xóa mù chữ cho trên 1048 học viên là 
phụ nữ, trẻ em gái tại các xã, bản đặc biệt khó khăn. Những lớp học như thế này, đã giúp 
cho chị em phụ nữ có thêm kiến thức trong cuộc sống và sản xuất, tự tin hơn trong giao 
tiếp hằng ngày. 

Chị Lường Thúy Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên, nói: Hội 
Liên hiệp phụ nữ huyện Bắc Yên đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyên 
truyền, vận động cho hội viên phụ nữ đến trung tâm học tập cộng đồng các xã để học chữ. 
Các lớp học được học tập theo hai chương trình: Một chương trình là 3 tháng, một chương 
trình là 5 tháng và chương trình tiếp tục sau biết chữ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành mở 
đến tất cả các điểm mà các hội viên có nhu cầu học tại 16 trên 16 xã, thị trấn. 

Tiếng giảng bài của thầy giáo cắm bản và tiếng đọc bài của các học sinh vang lên 
trong lớp học đặc biệt nơi vùng cao Bắc Yên như xua tan đi bóng đêm. Dường như con 
chữ đã soi sáng những lớp học xóa mù. 
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Việc học chữ, viết chữ có thể còn những khó khăn, nhưng từ những lớp học như 
thế này, nhiều chị em đã biết đọc, biết viết, biết tính toán và học cách làm ăn, phát triển 
kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái. 

Nhờ thế tiếng nói và vị thế bình đẳng giới của chị em cũng được coi trọng hơn. Và 
công tác nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo cũng vì thế mà đạt nhiều thành quả đáng 
ghi nhận.  
 

26. Đức Anh. VỐN QUỸ, CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA NHÀ NÔNG SƠN LA / Đức 
Anh, Thu Thảo // Trang trại Việt.- Tháng 6/2019.- Số 96.- Tr.56-57. 
 

Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân tỉnh Sơn La đã 
mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. 

QUỸ GIÚP NÔNG DÂN MỘC CHÂU ĐỔI ĐỜI 

Quỹ Hỗ trợ nông dân Mộc Châu thực hiện cho vay theo phương án sản xuất - kinh 
doanh, mỗi chu kỳ cho vay 2 - 3 năm/mô hình dự án. Hàng năm, hội nông dân đã hỗ trợ 
hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình, thúc đẩy sản xuất, phát triển các 
cây, con chủ lực theo định hướng của tỉnh. Hiện nay, tổng nguồn vốn của quỹ do hội nông 
dân huyện quản lý gần 5 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác 600 triệu 
đồng thực hiện 1 dự án cho 12 hộ vay; vốn quỹ tỉnh ủy thác trên 2,2 tỷ đồng thực hiện 5 
dự án cho 43 hộ vay; vốn quỹ của huyện trên 2,1 tỷ đồng thực hiện 9 dự án cho 89 hộ vay. 

Ông Lường Tiến Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu cho biết: Để 
phát huy hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, sau khi đưa nguồn vốn đến các hộ dân 
để thực hiện các mô hình, hàng tháng, Hội Nông dân huyện Mộc Châu sẽ cử cán bộ đến 
kiểm tra việc phát triển mô hình của hội viên. Đồng thời, tư vấn hướng dẫn hội viên thực 
hiện các phương thức canh tác khoa học áp dụng với cây trồng, vật nuôi. Từ đầu năm đến 
nay, đã tổ chức 87 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 6.100 lượt hội viên; phối 
hợp với các cơ sở đào tạo nghề mở 5 lớp đào tạo cho 219 người. 

Với mục tiêu ngày càng có nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ 
nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, hội nông dân huyện đã tập trung huy động vốn bằng 
nhiều hình thức để xây dựng và phát triển quỹ. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ. Các cấp hội trên địa bàn huyện 
còn huy động nguồn vốn vận động, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội; 
phối hợp tốt với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tranh thủ sự hỗ trợ từ 
ngân sách huyện, xã chuyển bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng dư nợ với Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện gần 93 tỷ, thông qua 79 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 2.757 
lượt hội viên vay; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn dư nợ trên 102 tỷ đồng 
thông qua 75 tổ vay vốn cho trên 1.400 lượt hội viên vay. 

Chúng tôi tới thăm vườn cây ăn quả của gia đình chị Đinh Thị Tuyết, tiểu khu 13, 
thị trấn Mộc Châu, với diện tích hơn 1,5ha, gia đình chị đã trồng các loại cây ăn quả, như: 
Mận, mơ, bơ, xoài và bưởi da xanh. Từ nguồn vốn 30 triệu đồng của quỹ hỗ trợ nông dân, 
gia đình chị đã mở rộng thêm 5.000m2 trồng chanh leo và 200 gốc bưởi da xanh. Không 
chỉ có gia đình chị Tuyết, còn rất nhiều những hộ nông dân khác cũng đã có thu nhập 
hàng trăm triệu đồng mỗi năm, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp các hộ tăng 
thêm thu nhập, cải thiện đời sống, có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất. 

HIỆU QUẢ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN Ở BẮC YÊN 

Tương tự như vậy, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân vùng cao 
Bắc Yên được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ 
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cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác 
giảm nghèo tại địa phương. 

Đến thăm mô hình chăn nuôi bò của gia đình ông Lừ Văn Hối, bản Pót, xã Mường 
Khoa, năm 2013, gia đình ông được vay 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để 
mua 2 con bò sinh sản và mua bò gầy về nuôi vỗ béo làm hàng hóa. Ông Hối cho biết: Từ 
vốn vay ban đầu, gia đình đã có điều kiện phát triển chăn nuôi theo hình thức nhốt 
chuồng. Hiện, gia đình có 20 con bò, mỗi năm bán 7 - 8 con, trừ chi phí còn lãi từ 80 - 100 
triệu đồng. Từ chăn nuôi có hiệu quả, năm 2015, gia đình đã hoàn trả vốn vay ban đầu và 
xây dựng được nhà mới khang trang. 

Còn gia đình bà Hà Thị Tiêng, tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên cũng được tiếp cận 
nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện để phát triển chăn nuôi. Năm 2017, 
nhận thấy điều kiện gia đình phù hợp chăn nuôi bò theo hình thức chăn thả, bà đã vay 25 
triệu đồng mua 2 con bò sinh sản, chuyển đổi 5.000m2 đất sang trồng cỏ, bước đầu mang 
lại hiệu quả, nâng cao thu nhập. 

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân huyện Bắc Yên đã tích cực tuyên 
truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng và 
phát triển quỹ. Trong quá trình cho vay, hội nông dân huyện đã khảo sát nhu cầu vay vốn 
của các hộ hội viên, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong 
việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn vay. Đồng thời, 
định hướng cho các hộ hội viên sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, vận động hội viên tham 
gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi. Thường 
xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên. 

Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện còn nhận ủy thác nguồn vốn hỗ trợ từ quỹ 
Trung ương, tỉnh, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh theo 
mô hình dự án, nhân rộng các mô hình từ sản xuất nhỏ, lẻ chuyển sang mô hình liên kết, 
hợp tác... Qua đó, tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời 
sống cho hội viên. 

Hiện, Hội Nông dân huyện Bắc Yên đang quản lý gần 2,5 tỷ đồng, trong đó nguồn 
quỹ Trung ương Hội và của tỉnh 1,9 tỷ đồng; nguồn quỹ của huyện vận động từ các cán 
bộ, hội viên và ngân sách huyện gần 600 triệu đồng. Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn vốn 
quỹ hỗ trợ nông dân, hội đã đầu tư 10 dự án phát triển kinh tế tại các xã: Chiềng Sại, 
Mường Khoa, Tạ Khoa, Hua Nhàn, Phiêng Ban, Hồng Ngài, Chim Vàn, Pắc Ngà và tạo 
điều kiện cho 79 hộ hội viên vay vốn phát triển chăn nuôi. 

ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Quỹ hỗ trợ 
nông dân ở Bắc Yên đã và đang phát huy hiệu quả, nguồn vốn đã giúp nhiều hội viên dám 
nghĩ, dám làm, xây dựng nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng 
thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông 
thôn mới.  
 

27. Quốc Tuấn. TRẠM QUÂN DÂN Y CỦA TÌNH HỮU NGHỊ / Quốc Tuấn // 
Trang trại Việt.- Tháng 6/2019.- Số 96.- Tr.64-65. 
 

Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới  
Việt - Lào tại Cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã khẳng định 
được hiệu quả trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân hai bên biên giới. 
Đây là trạm xá do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam xây tặng nhân dân các xã 
biên giới còn nhiều khó khăn. 
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Chúng tôi có mặt tại trạm xá đúng vào hôm cán bộ, bác sỹ nơi đây đang đón tiếp 
các bệnh nhân 2 bên biên giới đến khám chữa bệnh. Trong đó, có hơn chục bệnh nhân 
thuộc bản Sốp Bâu (huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào) cũng đang có mặt tại đây. 

Tiếng là ngày hè, nhưng cái lạnh vùng cao vẫn hiện diện nơi đây. Khắp các triền 
núi vẫn giăng đầy những làn sương trắng, thi thoảng lại có những cơn gió kèm hơi lạnh 
thổi về từ những cánh rừng... Tuy nhiên, cái lạnh cũng bị xua tan bởi không khí ấm tình 
đoàn kết Việt - Lào. Sau những cái bắt tay thật chặt là những lời hỏi thăm sức khỏe, trò 
chuyện thân tình giữa cán bộ, bác sỹ của trạm xá với nhân dân 2 bên biên giới trước khi 
tiến hành thăm khám sức khỏe. 

Với nét mặt phấn khởi sau khi được bác sỹ của trạm xá kiểm tra sức khỏe với kết 
quả thăm khám là “sức khỏe tốt”, chúng tôi được cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng 
Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) phiên dịch lại lời chia sẻ của bà Sổm - Sắc, bản Sốp 
Bâu (huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào): “Tôi là 
công dân bên Lào, đã mấy lần sang khám chữa bệnh bên trạm xá. Sang bên này khám 
chữa bệnh thuận tiện và gần hơn nếu tính từ chỗ tôi ở đến cơ sở y tế bên nước tôi. Đến 
đây được khám chữa bệnh rất là tốt. Các bác sỹ của trạm xá rất nhiệt tình và chu đáo. Xin 
cảm ơn các đồng chí bên Bộ đội Biên phòng Việt Nam”. 

Được biết, vào cuối tháng 7/2017, tại xã Lóng Sập, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng 
Việt Nam đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trạm xá Quân dân y hữu nghị 
biên giới Việt - Lào nhằm phục vụ việc khám, chữa bệnh cho người dân dọc hai tuyến 
biên giới Việt Lào. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị biên 
giới  
Việt - Lào do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Sơn La nhằm tăng cường tình 
hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam - Lào. 

Trung tá Tòng Văn Sáng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, cho 
biết: “Ngoài công tác khám chữa bệnh ra thì đội ngũ cán bộ, bác sỹ đã làm tốt công tác là 
vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Qua hoạt động khám chữa bệnh 
thì các lực lượng bảo vệ biên giới Lào và bà con nhân dân phía bạn Lào đã tin tưởng vào 
đội ngũ bác sỹ của đơn vị và cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của 
Tổ quốc”. 

Sau khi trạm xá được khánh thành, đưa vào sử dụng, các bệnh nhân khi đến đây 
khám bệnh không cần quan tâm đến giới hạn địa chính, không lo bị phân tuyến, có thể đến 
trạm xá bất cứ lúc nào mà không cần có bảo hiểm y tế hay càng không phải lo đến chuyện 
tiền nong... mà vẫn được chăm sóc sức khỏe chu đáo. 

Để phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 2 bên biên giới được tốt hơn, 
trạm xá còn được trang bị đầy đủ thiết bị y tế cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe ban 
đầu của người bệnh và cơ số thuốc được cấp thêm theo từng quý. Sau khi khám xong, các 
bác sỹ sẽ chia từng loại thuốc, ghi rõ lượng dùng theo từng ngày lên các vỉ thuốc cho bệnh 
nhân. 

Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập còn góp tiền 
mua thuốc hỗ trợ cho trạm xá, đảm bảo đủ cơ số thuốc cho hoạt động khám, chữa bệnh. 
Bà Vì Thị Xuân, bản Bó Sập (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La), khẳng định: Kể từ 
khi được Nhà nước quan tâm xây dựng trạm xá, mỗi lần cần kiểm tra sức khỏe hay chữa 
bệnh, chúng tôi không phải ra tận ngoài huyện như trước nữa. 
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Các bác sỹ ở đây rất tận tình chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Với những 
trường hợp ở các bản không đến được trạm xá vì lý do sức khỏe, bác sỹ sẽ đến tận nhà 
điều trị bệnh. Đến với trạm xá, ngoài đón nhận tình cảm chân thành của bác sỹ, chúng tôi 
còn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế với các bạn Lào khi họ sang đây 
khám bệnh. 

Hình ảnh những bác sỹ mang quân hàm xanh ở Trạm xá Quân dân y hữu nghị biên 
giới Việt - Lào tại Cửa khẩu Lóng Sập đang khám, chữa bệnh cho nhân dân 2 nước  
Việt - Lào đã khẳng định rõ hơn tính ưu việt mô hình quân dân y kết hợp, thắt chặt tình 
đoàn kết hữu nghị Việt - Lào thông qua công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mô hình 
này đã và đang khẳng định vai trò trong thực tiễn, nhất là ở khu vực trọng điểm về quốc 
phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới như xã biên giới Lóng Sập.  
 

28. Trần Ngũ. CÔNG AN SƠN LA TĂNG CƯỜNG GIÚP ĐỠ XÃ KHÓ KHĂN 
MƯỜNG LÈO / Trần Ngũ // Công an nhân dân.- Ngày 14/6/2019.- Số 5070.- Tr.3. 
 

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh về việc giúp đỡ các xã khó khăn trên địa 
bàn toàn tỉnh, trong những năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã thường xuyên triển khai thực 
hiện có hiệu quả nhiều hoạt động theo dõi, giúp đỡ xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức 4 đoàn công tác đi 
chúc tết, làm việc, khảo sát nắm tình hình và tổ chức các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ xã 
với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với hội 
nông dân huyện và Đồn Biên phòng Mường Lèo tổ chức triển khai, xây dựng mô hình 
“Điểm sáng an ninh vùng biên”, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thu hồi vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng, chống ma túy; phòng chống mua bán 
người; quy chế biên giới tại bản Huổi Phúc. Tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật, thông tin thời sự; 1 hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tội 
phạm, xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng 223 suất quà, 10 chăn bông cho 
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín và các cơ quan, đơn vị đóng chân 
trên địa bàn. Tặng quà 135 cháu tại các bản: Nặm Pừn, Chăm Hỳ nhân Ngày Quốc tế 
thiếu nhi với tổng số tiền trên 1,6 triệu đồng, đồng thời tổ chức khám bệnh, phát thuốc 
miễn phí cho trên 130 cán bộ và nhân dân với số tiền trên 75 triệu đồng cùng nhiều hoạt 
động thiết thực khác. 

Từ những việc làm trên đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, củng cố 
mối quan hệ gắn bó và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, xã hội đồng thời đã thể 
hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an Sơn La đối với cán bộ và nhân 
dân xã Mường Lèo. 
 

29. Đăng Quang. LUYỆN HƯƠNG VỊ CHÈ CỔ Ở CỔNG TRỜI TÀ XÙA / Đăng 
Quang // Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/6/2019.- Số 142.- Tr.11. 
 

Xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La), nằm trên độ cao hơn 1.500m so với mực 
nước biển (hay còn được ví như cổng trời), thời tiết sương mù quanh năm, với độ ẩm 
không khí cao..., đã tạo nên hương vị đặc trưng của chè Shan tuyết Tà Xùa vị ngọt thanh, 
ít chát. 

Mặc dù vùng sơn cước còn quá nhiều thiếu thốn, nhưng Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Trà và Đặc sản Tây Bắc đã không ngừng nỗ lực khắc phục mọi điều kiện khó khăn để 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 12 năm 2019 25

đưa bằng được nhà máy lên Tà Xùa, mong bà con không còn vất vả sao chè mỗi khi đêm 
về, giúp thu nhập của bà con ngày một ổn định hơn. 

Theo ông Phạm Vũ Khánh - người sáng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà và 
Đặc sản Tây Bắc, hiện nay đơn vị này đang sở hữu khoảng 178ha chè Shan tuyết, trong đó 
có khoảng 95ha đang cho thu hoạch. Đặc biệt trong số đó có hàng nghìn cây chè cổ, nhiều 
cây có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. 

Hiện nay tại Tà Xùa, công ty đã đầu tư dây chuyền chế biến chè đồng bộ, khép kín, 
áp dụng quy trình kỹ thuật hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thủ công lâu năm của người 
dân bản địa. 

“Cùng với khí hậu đặc trưng, chúng tôi đã biết tận dụng được thế mạnh của mình 
để làm ra loại chè ngon thượng hạng và đến nay đã có thương hiệu (Shanam - chè Shan 
tuyết cổ thụ hàng đầu Việt Nam), có loại chè đặc biệt có giá lên đến 25 triệu đồng/kg” - 
ông Khánh tiết lộ. 

Ông Khánh cho biết, dù mới đi vào sản xuất nhưng đến nay công ty đã đạt được 
nhiều thành công nhất định. Riêng năm 2018 vừa qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà 
và Đặc sản Tây Bắc đã xuất bán ra thị trường 5 tấn chè khô, thu về khoảng 6 tỷ đồng. “Dù 
tiềm năng phát triển còn rất lớn nhưng hiện chúng tôi còn gặp khó khăn về mặt bằng xây 
dựng nhà máy, rất mong được chính quyền hỗ trợ” - ông Khánh cho hay.  
 

30. Quốc Định. TỪNG LÀ ĐIỂM NÓNG, MƯỜNG KHOA ĐÃ BÌNH YÊN / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/6/2019.- Số 143.- Tr.6. 
 

Những năm qua, Hội Nông dân xã Mường Khoa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 
La) luôn tập trung hướng hoạt động về cơ sở, tăng cường phối hợp với các ban, 
ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 
hội viên. Hội đã góp phần giúp Mường Khoa đã trở thành điểm sáng về trật tự an 
toàn xã hội. 

Mường Khoa là xã còn nhiều khó khăn của huyện Bắc Yên, địa hình chia cắt 
mạnh, hầu hết là đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, dân cư chủ yếu là người bản địa sinh 
sống từ nhiều đời nay gồm đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Mường, Khơ Mú... Cả xã có 
10 bản nằm rải rác theo các sườn núi. Điều kiện phát triển kinh tế hạn chế, cuộc sống của 
đa số người dân còn khó khăn. 

TỪNG LÀ ĐIỂM NÓNG VỀ AN NINH TRẬT TỰ 

Hơn 10 năm về trước, Mường Khoa từng được biết đến là địa bàn điểm nóng về an 
ninh trật tự, tình trạng buôn bán, nghiện ma túy, trộm cắp thường xuyên xảy ra...  Hơn 
nữa, trình độ nhận thức của bà con đồng bào các dân tộc còn hạn chế, phong tục tập quán 
lạc hậu, nạn tảo hôn ở dân tộc Mông, Khơ Mú, tình trạng phá rừng đốt nương làm rẫy, di 
cư tự do… gây bức xúc trong cộng đồng, làm mất đoàn kết tình làng nghĩa xóm. 

Mấy năm trở lại đây, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các ban, 
ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động phổ biến giáo dục pháp luật, Mường 
Khoa đã trở thành điểm sáng về trật tự an toàn xã hội, không còn tình trạng buôn bán, 
trộm cắp, người nghiện ma túy. Đặc biệt là đồng bào các dân tộc luôn nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước bản, mường; tích cực lao động sản xuất; tham 
gia phong trào bảo vệ rừng, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc; không sinh con thứ 3, 
giảm tình trạng tảo hôn, nhiều con em đồng bào được đến trường. 

Một số bản đã có nhiều con em được đi học đại học, cao đẳng, nâng cao trình độ 
hiểu biết, trở thành người đóng góp tích cực, gương mẫu trong cộng đồng. 
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COI TRỌNG TUYÊN TRUYỀN BẰNG NÊU GƯƠNG NGƯỜI TỐT 

Những thành quả trên, có sự đóng góp không nhỏ của hội nông dân xã trong việc 
tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Anh 
Lừ Văn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Khoa, cho biết: Hội Nông dân xã có 
gần 1.000 hội viên, sinh hoạt ở 10 cơ sở hội. Nhằm cung cấp thông tin pháp luật thường 
xuyên cho hội viên, hàng năm hội nông dân xã thường xuyên triển khai thực hiện công tác 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên. 

Ngay từ đầu năm, hội chủ động xây dựng kế hoạch, đề cương, phân bố lịch cụ thể, 
thời gian chi tiết đến từng bản để tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu 
vào các luật như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo 
hiểm xã hội… 

Anh Thắng cho hay: Trong quá trình triển khai, hội đã phối hợp Ban tư pháp xã và 
các đoàn thể hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên… thành lập “câu lạc bộ trợ 
giúp pháp lý”, sau đó phân thành tổ, nhóm trực tiếp đến các bản, xóm, tiến hành tổ chức 
tuyên truyền lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt cộng đồng bản. 

Thông qua các buổi tuyên truyền, các cán bộ cũng nắm bắt tâm tư nguyện vọng 
của hội viên, giảng hòa, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn phát sinh, biểu hiện của 
tình trạng gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Bên cạnh đó, giúp người dân được giao lưu, 
trao đổi, những kinh nghiệm, kiến thức làm ăn hiệu quả, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, 
nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống bản mường ngày một ấm no.  

Nội dung các buổi tuyên truyền của hội nông dân xã là các chủ trương, chính sách 
liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và phong trào xây dựng nông 
thôn mới. Trong đó, coi trọng tuyên truyền bằng nêu gương người tốt, việc tốt, các mô 
hình tiêu biểu, để người dân tiếp thu thông tin một cách nhanh hiệu quả nhất. 
 

31. Hà Hoàng. CỰU CÁN BỘ HỘI “MÁT TAY” TRỒNG CHANH LEO / Hà Hoàng 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/6/2019.- Số 143.- Tr.11. 
 

Ông Lê Trường Sinh ở tiểu khu 30/4 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La) sau khi nghỉ hưu đã thầu 5ha đất dốc trồng chanh leo, mỗi năm ông thu lãi 
hơn 300 triệu đồng. 

Ông Lê Trường Sinh cho biết: “Trước đây tôi công tác bên Hội Nông dân xã, được 
đi tham quan nhiều mô hình phát triển kinh tế ở nhiều nơi, trong đó có mô hình chanh leo. 
Tôi thấy nhiều gia đình và hợp tác xã trồng chanh leo mang lại nguồn thu nhập lớn, giá cả 
lại cao. Vì vậy sau khi nghỉ hưu, tôi đau đáu trong lòng cần phải phát triển cây chanh leo ở 
vùng đất Chiềng Sơn này, để bà con học tập và vươn lên làm giàu”. 

Nghĩ là làm, tôi thầu 5ha đất của xã rồi đầu tư vốn mua vật liệu về làm giàn chanh 
leo, sau đó ông mua cây giống ở Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về trồng. Khoảng 4 
tháng sau, vườn chanh leo của gia đình ông phát triển rất tốt và bắt đầu trổ hoa, kết trái. 

Để đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho vườn chanh leo sinh trưởng và phát triển tốt, 
ông Lê Trường Sinh khoan giếng, mua máy bơm, xây bể cấp nước sạch cho 5ha trồng 
chanh leo. Vì vậy mà vườn chanh của gia đình ông luôn xanh tốt và cho quả đẹp, chất 
lượng. Thấy vườn chanh leo của gia đình ông Sinh cho hiệu quả kinh tế cao, một số hộ 
dân sinh sống trong tiểu khu 30/4 đã đến học hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc chanh 
leo, để phát triển kinh tế gia đình. 
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Theo kinh nghiệm của ông Sinh: Chanh leo phù hợp với nhiều loại đất trồng và 
mọi địa hình. Trước khi trồng chanh, ông làm sạch cỏ, cào bằng, đào các rãnh thoát nước 
để hạn chế tình trạng đất bị rửa trôi, xói mòn. Để chanh leo phát triển và sai quả đạt chất 
lượng tốt, ông thường bón phân chuồng, phân hữu cơ và tưới nước đều đặn hàng ngày. 

Đến thời điểm cây leo lên giàn, ông tiến hành phun thuốc sinh học lên gốc và lá để 
phòng tránh cây bị nhiễm các loại bệnh nấm dầu và bệnh thối quả. Bước tiếp theo, tôi tiến 
hành cắt tỉa lá và những nhánh còi cọc giúp chanh leo ra nhiều lộc hơn, lộc càng nhiều thì 
chanh leo càng có điều kiện đâm hoa, đậu quả nhiều hơn. 

Ông Lê Trường Sinh chia sẻ: Từ khi ông trồng chanh leo, cuộc sống của gia đình 
ông đã khấm khá. Hiện chanh leo đang bán được giá rất cao so với các loại cây ăn quả 
khác, nên được các tiểu thương tìm mua nhiều, vì thế gia đình ông không lo khâu đầu ra 
cho sản phẩm. Tôi thấy trồng chanh leo không tốn nhiều thời gian, công sức chăm sóc như 
cây ngô, sắn nên ông có thời gian nuôi thêm các loại gia cầm nâng cao hiệu quả kinh tế. 
Sau khi trừ chi phí, bình quân 1 năm tôi lãi hơn 300 triệu đồng từ bán chanh leo. 

Ông Lường Văn Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu cho biết: “Vườn 
chanh leo của ông Sinh là mô hình hay, cho thu nhập cao. Thời gian tới, chúng tôi sẽ 
tuyên truyền, vận động người dân phát huy thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng tại địa bàn, 
vận động bà con trồng chanh leo và cây ăn quả để phát triển kinh tế và làm giàu ở địa 
phương”. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Sinh còn tạo công ăn việc làm cho 3 người công 
nhân ở địa phương với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Bằng những kinh nghiệm tích lũy từ 
khi còn công tác trong hội nông dân xã, ông Sinh còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật và cách 
trồng chanh leo, cây ăn quả trên đất dốc cho các nông hộ muốn phát triển kinh tế.  
 

32. Gia Hân. TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 
VỚI… LỚP GHÉP / Gia Hân // Giáo dục và thời đại.- Ngày 16/6/2019.- Số 24.-  
Tr.8-9. 

 

Chuẩn bị cho việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, các địa 
phương đang gấp rút tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng 
cao năng lực quản lý của hiệu trưởng nhà trường. Riêng với tỉnh Sơn La, việc chuẩn 
bị này còn thêm cả những nội dung rất bất ngờ, như: Triển khai chương trình mới 
với... lớp ghép; hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh vùng sâu, vùng xa... 

DẠY CHƯƠNG TRÌNH MỚI VỚI… LỚP GHÉP 

Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đặc biệt với cấp tiểu học, khó khăn 
lớn nhất khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới là điều kiện về cơ sở vật 
chất để bảo đảm yêu cầu tối thiểu cho dạy học. Đáng mừng là đội ngũ giáo viên Sơn La đã 
sẵn sàng tâm thế. Trước mắt, các giáo viên được chỉ đạo phải khắc phục bằng được tâm lý 
tự ti, rụt rè của học sinh dân tộc, giúp các em tham gia nhiều hoạt động trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đang tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh mẫu 
giáo 5 tuổi. Khi các cháu vào lớp 1, các thầy cô chú trọng dạy cho học sinh nói thạo, viết 
giỏi tiếng Việt, từ đó mới có thể học tốt các môn học khác. Hiện, tiếng Việt giống như 
một ngoại ngữ của các cháu. Một vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo kể: “Có hôm tôi đến 
Trường Mầm non xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên), nơi 100% đồng bào dân tộc Mông, vừa 
vào trường, một số cháu khoanh tay chào rất to. Hỏi con bao nhiêu tuổi, học lớp nào... các 
cháu đều mạnh dạn trả lời. Nhưng vẫn có những cháu khi vừa chớm hỏi là bỏ chạy luôn. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 12 năm 2019 28 

Có những cháu hỏi gì cũng làm thinh, coi như không nghe thấy... Để thấy cần phải nỗ lực 
hơn nữa dạy các cháu nói tiếng Việt, và công việc này không thể ngày một, ngày hai 
được, đòi hỏi cả một quá trình”. 

Điểm trường lẻ ở Sơn La cũng gây khó khăn khi triển khai Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Địa hình đồi núi, giữa bản này với bản kia bà con “đo” cách nhau một con 
dao quăng thôi mà đi cả buổi không đến, cha mẹ còn làm nương, làm ruộng nên không 
phải ngày nào cũng đưa con đi học được. Chính vì vậy, lãnh đạo ngành Giáo dục Sơn La 
đã chuẩn bị tinh thần cho các giáo viên dạy lớp ghép theo chương trình mới. Nhưng để 
hạn chế tối đa các lớp học kiểu này, ngành Giáo dục Sơn La lên kế hoạch vận động học 
sinh ở lớp ghép sĩ số ít ra điểm trường trung tâm, có các thầy cô chăm nom, nuôi dưỡng 
hàng ngày. Theo lãnh đạo sở, nếu để điểm trường lẻ, lớp ghép, việc triển khai Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới sẽ khó thành công. 

TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA 

Chương trình Giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh đến hoạt động trải nghiệm sáng 
tạo của học sinh. Với các thành phố lớn, việc tổ chức hoạt động này có nhiều thuận lợi: 
Địa điểm phong phú, đủ điều kiện cơ sở vật chất, từ việc đơn giản như đo sân trường rộng 
bao nhiêu m2, trồng cây hoa... 

Tuy nhiên, ở vùng sâu vùng xa lại cần tính toán việc tổ chức cho hợp lý với điều 
kiện thực tiễn của địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã có những “kịch bản” cụ 
thể cho việc này. Ví dụ, ở xã A bà con trồng cây ăn quả theo chủ trương chung của tỉnh. 
Vậy, hoạt động trải nghiệm của các cháu sẽ theo hướng trồng cây ăn quả trên đất dốc là 
những việc gì, sản phẩm như thế nào, cách làm như thế nào để có sản phẩm tốt. Hay ở địa 
phương làm nương và còn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, việc trải nghiệm sáng tạo sẽ 
giúp cho học sinh hiểu được dùng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách có hại như thế 
nào, cách sử dụng an toàn, từ đó học sinh tuyên truyền với gia đình, người thân để đảm 
bảo sức khỏe của gia đình, đảm bảo an toàn cho môi trường, bảo vệ cuộc sống của cộng 
đồng... Đây là những hoạt động trải nghiệm sáng tạo thiết thực, gần gũi với đời sống học 
sinh, đưa các kiến thức vào bài học một cách tự nhiên, dễ hiểu. 

BIÊN SOẠN TÀI LIỆU ĐỊA PHƯƠNG 

Ngành Giáo dục Sơn La đặt nhiệm vụ phải xác định được mục tiêu của giáo dục 
địa phương trong mục tiêu chung tổng thể của giáo dục quốc gia. Trên cơ sở đó, sở đã 
tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, 
thành lập Ban Chỉ đạo. Nội dung này sẽ được báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 
tháng 6/2019. Trước mắt, sở tập trung xây dựng đội ngũ cốt cán cho khối lớp 1 để chuẩn 
bị cho tập huấn năm học 2020 - 2021. Dần dần như vậy sẽ “cuốn chiếu” theo lộ trình đổi 
mới. 

Một nhiệm vu đang được Sơn La thực hiện là phối hợp để triển khai biên soạn tài 
liệu địa phương - nội dung chiếm thời lượng 30% trong chương trình mới. Việc biên soạn 
nhận được sự hỗ trợ từ Dự án Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Cũng giống như các địa phương khác, giáo dục địa phương Sơn La sẽ là lịch sử, 
văn hóa, kinh tế, chính trị xã hội, để làm sao học sinh Sơn La biết được tỉnh mình có 
những huyện nào, thế mạnh của mỗi huyện ra sao. 

Hiện, việc quan trọng nhất với ngành Giáo dục Sơn La chính là chuẩn bị tâm thế 
sẵn sàng đổi mới cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, những cán bộ, giáo viên nào 
không thể đổi mới được thì phải tự rút lui. Sở sẽ tổ chức, sắp xếp lại quy mô mạng lưới 
trường lớp trên cơ sở bảo đảm số lượng học sinh/lớp; bảo đảm điều kiện thuận lợi cho học 
sinh trong quá trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, bởi vì hoạt động 
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sáng tạo của học sinh trong chương trình mới là rất lớn. “Nếu không tổ chức được hoạt 
động này, việc dạy - học theo chương trình, sách giáo khoa mới sẽ thất bại. Chúng tôi xác 
định phải làm tốt ngay từ năm đầu tiên với lớp 1, tạo tiền đề cho các lớp học tiếp theo”, vị 
lãnh đạo ngành Giáo dục Sơn La nhấn mạnh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã rà soát báo cáo thống kê về cán bộ, giáo viên 
trên cơ sở thực hiện đề án tinh giản và sắp xếp lại. Thời gian tới, Sơn La sẽ sắp xếp lại 
đội ngũ theo hướng giảm số cán bộ quản lý, giảm điểm trưởng lẻ, giảm số giáo viên đứng 
lớp ở các điểm trường lẻ… Theo quy luật, số học sinh tăng thì giáo viên phải tăng theo tỷ 
lệ thuận, ngành Giáo dục Sơn La vẫn tiếp tục đề nghị Trung ương bổ sung thêm giáo viên 
cho giáo dục vùng đặc biệt khó khăn. 

 

33. Quốc Định. NGƯỜI VÙNG CAO VỚI BÍ QUYẾT BÓN PHÂN CHO CÂY SƠN 
TRA / Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/6/2019.- Số 144-149.- Tr.53. 
 

Anh Giàng A Chinh (sinh năm 1979, dân tộc Mông, ở bản Nậm Lộng, xã 
Hang Chú, Bắc Yên, Sơn La) được biết đến là người sở hữu rừng sơn tra (táo mèo) 
lớn nhất huyện Bắc Yên, với diện tích rộng hơn 40ha. Tiếp sức cho những cánh rừng 
sơn tra vươn lên xanh tốt đó có dấu ấn không nhỏ của phân bón Lâm Thao. 

BÉN DUYÊN VỚI SƠN TRA 

Nậm Lộng được biết là vùng đất cằn cỗi, quanh năm mây mù bao phủ. Gia đình 
anh Giàng A Chinh đã biến những dãy đồi cỏ dại thành những cánh rừng sơn tra xanh 
ngút ngàn, mang đến cuộc sống ấm no cho gia đình anh và bà con dân bản. 

Thời gian gần đây, nhờ áp dụng kỹ thuật vào thâm canh, chăm sóc sơn tra, năm 
nào gia đình anh Chinh cũng bội thu từ cây trồng này. Với kinh nghiệm gần chục năm 
trồng táo sơn tra, anh Chinh chia sẻ: Để giúp cây sinh trưởng tốt, sai quả, tôi thường sử 
dụng phân bón Lâm Thao để tăng cường hàm lượng dinh dưỡng, kích thích cho cây phát 
triển. Thực tế cho thấy phân Lâm Thao có tác dụng rất tốt, phù hợp với một số loại cây ăn 
quả trồng trên đất dốc, trong đó có sơn tra vì nhiều dinh dưỡng, bền màu. 

Anh Chinh kể, năm 2011, anh được chính quyền xã giao khoán bảo vệ 9ha rừng 
táo sơn tra tự nhiên cổ thụ. Táo Nậm Lộng thơm ngon hơn táo vùng khác nên đem xuống 
chợ bao nhiêu, khách cũng mua hết. Thấy việc bán táo kiếm ra tiền, năm 2014, anh nghĩ 
cách trồng thêm. Đến mùa, anh cùng vợ con lên núi nhặt những quả táo rừng chín vàng về 
tách lấy hạt ươm táo giống. Sau đó, anh thuê bà con dân bản lên núi phát dọn cỏ dại, đào 
hốc trồng táo. Sau 2 - 3 năm, rừng táo sơn tra của anh mỗi lúc càng rộng, trải dài khắp các 
sườn đồi ở Nậm Lộng. 

Theo anh Chinh, táo sơn tra tuy là cây rừng, nhưng muốn sai quả, thu hoạch được 
bền lâu thì cũng phải chăm sóc cẩn thận, quan trọng nhất là cần bón phân hợp lý để giúp 
cây có đủ chất dinh dưỡng, lớn nhanh. “Nhiều năm nay tôi đã lựa chọn phân NPK Lâm 
Thao bón cho táo vì loại phân này phù hợp với địa hình đất dốc, ít bị rửa trôi. Bón phân 
phải đúng thời điểm, bởi táo sơn tra có đặc tính riêng không giống như các loại cây trồng 
khác, không được bón quá nhiều dễ làm cây chết. Khi bón phải đào đất quang gốc rộng 
chừng 20cm, rắc phân đều xung quanh gốc, phủ lên phía trên bề mặt và chú ý không được 
lấp đất. Nếu lấp đất ủ phân sẽ làm tăng nhiệt độ trong đất, dễ làm tổn thương phần rễ của 
cây. Thông thường mỗi gốc chỉ nên bón từ 2 - 3 gram và bón sau thời gian trồng một 
tháng cho rễ bám chắc” - anh Chinh chia sẻ. 

Với diện tích hơn 40ha táo sơn tra, mỗi năm anh Chinh sử dụng khoảng 2 - 3 tấn 
phân NPK Lâm Thao. Và với diện tích này, anh Chinh là người sở hữu diện tích rừng sơn 
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tra lớn nhất huyện Bắc Yên, mỗi năm cho hàng chục tấn quả. Sau mỗi mùa thu hoạch táo 
sơn tra, gia đình anh bỏ túi từ 300 - 400 triệu đồng. 

QUYẾT TÂM VƯỢT KHÓ 

Nậm Lộng cách xa trung tâm xã hơn 30km, cách huyện gần 100km đường đất gồ 
ghề nhiều đoạn gấp khúc, vắt vẻo qua núi, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi mù, phải đi mất 
gần nửa ngày mới đến được trung tâm xã. Trước đây, gia đình anh Chinh chỉ trồng ngô, 
trồng lúa trên nương, làm ra ăn không hết muốn đem đi bán lấy tiền cũng khó vì đường xa 
xôi cách trở. Cuộc sống nghèo khó ấy luôn thúc giục anh Chinh phải tìm lối thoát, thay 
đổi cuộc sống của gia đình mình. Năm 18 tuổi, sau khi lấy vợ anh mới bắt đầu đi học chữ, 
với suy nghĩ quyết chí thay đổi số phận. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gánh 
nặng cơm áo đặt lên đôi vai khiến con đường học bị ngắt quãng liên tục, anh phải bỏ về 
nhà chăm lo kinh tế gia đình. Trong khi đó, lại có một số bà con rủ rê di cư vào Tây 
Nguyên. Họ nói rằng ở đó đất đai màu mỡ, bằng phẳng dễ làm ăn, người Mông ở đó ai 
cũng có cuộc sống no đủ sung sướng. Nhiều gia đình người Mông trong bản Nậm Lộng đã 
rời nhà cửa, bỏ lại ruộng nương đi mãi vào tận Tây Nguyên tìm kế sinh nhai. 

Anh Chinh nghĩ bụng: “Người ta vào đó sống sung sướng, việc gì mình phải ở lại 
cái bản Nậm Lộng này làm gì cho khổ”. Nghĩ vậy, anh Chinh cũng khăn gói lên đường đi 
hàng nghìn cây số vào Tây Nguyên xem thực hư cuộc sống thế nào, rồi sẽ đón cả gia đình 
vào định cư. Tới nơi, thấy cảnh khác lạ không như lời kể mà anh từng mường tượng về 
một tương lai tươi sáng, trái lại là cảnh túng thiếu, đói nghèo, nhà cửa xiêu vẹo. “Chính vì 
thế, tôi từ bỏ ý nghĩ, quay trở về quê hương quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng trồng cây 
sơn tra” - anh Chinh tâm sự. 

Sau những tháng ngày lặn lội buôn táo, được giao lưu và tiếp xúc với nhiều người 
nên anh Chinh dần nhận ra tiềm năng dồi dào của vùng đất mình đang sống, rất hợp với 
trồng táo sơn tra, đất rộng, khí hậu mát lạnh quanh năm. Với nhiều nỗ lực cố gắng không 
ngừng nghỉ, thành quả đang dần mỉm cười với gia đình anh Chinh khi khắp các triền đồi 
đều phủ kín màu xanh của rừng táo sơn tra. 

Học cách làm giàu của anh Chinh, nhiều bà con người Mông ở bản Nậm Lộng đã 
bắt đầu trồng táo, khoanh nuôi bảo vệ rừng táo tự nhiên, áp dụng kỹ thuật sử dụng phân 
bón Lâm Thao trong sản xuất. Đến nay, mỗi nhà đều có 5 - 6ha táo sơn tra, nhà ít thì 1 - 
2ha, thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng. 

 
 
 
 




