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01. PV. CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA: PHÁT HUY PHONG TRÀO THI ĐUA LAO 
ĐỘNG SÁNG TẠO ÁP DỤNG TRONG SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG / 
PV // Tạp chí Môi trường.- Tháng 6/2019.- Tr.54. 
 

Công ty Thủy điện Sơn La được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao quản lý và 
vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu với công suất lần lượt 
là 2.400MW, 1.200MW. Vượt lên những khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ công 
nhân viên công ty luôn chung sức chung lòng, thi đua lao động sáng tạo, cùng nhau 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của 
quê hương đất nước. 

Năm 2018, tổng sản lượng phát điện của hai nhà máy là 15,74/12,43 tỷ kWh, đạt 
126,66% kế hoạch EVN giao. Đặc biệt, cả 2 nhà máy đều vượt sản lượng thiết kế và đạt 
cao nhất từ trước đến nay, trong đó Thủy điện Sơn La 10,80/8,33 tỷ kWh, đạt 129,68%; 
Thủy điện Lai Châu 4,95/4,10 tỷ kWh, đạt 120,53% kế hoạch được giao. Công ty đã nộp 
ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng, các chế độ chính sách đối với người lao động luôn đảm bảo. 

Ông Khương Thế Anh - Giám đốc công ty cho biết: Một trong những nguyên nhân 
dẫn đến thành công của công ty trong năm 2018 là việc phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật và ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất. Công ty đã 
trình hội đồng sáng kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam 58 giải pháp, trong đó có 10 giải 
pháp được EVN công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn. Theo đó, tất cả các giải pháp được 
đưa ra góp phần vận hành ổn định, tăng hệ số tin cậy của tổ máy, cải thiện điều kiện, môi 
trường làm việc, tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu nước 
ngoài, tiết kiệm chi phí trong quản lý vận hành. 

Năm 2019, với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
giao, quản lý vận hành tuyệt đối an toàn công trình, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia 
và phát triển kinh tế đất nước. 

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN SINH XÃ HỘI 

Từ những ý thức, trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường trong quá trình 
sản xuất và vận hành hai nhà máy, công ty luôn tuân thủ và chấp hành đầy đủ những quy 
định về Luật Bảo vệ môi trường. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể 
cán bộ công nhân viên trong công ty về tầm quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. 
Các hoạt động thi đua giữ gìn môi trường như: Phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, tổ chức các 
hoạt động nhân Ngày Môi trường thế giới, hưởng ứng Giờ trái đất... thường xuyên được 
công đoàn, đoàn thanh niên, chính quyền công ty phát động và nhận được sự tham gia 
nhiệt tình từ các đơn vị trong công ty. 

Đối với công tác quản lý chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại phát sinh trong nhà 
máy được phân loại theo từng mã chất thải nguy hại sau đó được lưu giữ tạm thời tại kho 
tạm trong nhà máy theo đúng quy định tại 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Hàng năm, công ty ký hợp đồng 
với đơn vị có đủ năng lực pháp lý thực hiện việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo 
đúng quy định pháp luật. Thực hiện lập các báo cáo chi tiết chất thải nguy hại gửi Sở Tài 
nguyên Môi trường theo đúng quy định tại Thông tư 36/TT-BTNMT. 

Bên cạnh đó, công ty ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 
trường để thực hiện công tác quan trắc định kỳ, theo báo cáo kết quả quan trắc đợt 1 năm 
2019: 
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Đối với Nhà máy Thủy điện Sơn La: Chất lượng môi trường lòng hồ có 13 thông 
số trên tổng 18 vị trí quan trắc đạt quy chuẩn Việt Nam 08-MT-2015/BTNMT; nước thải 
sinh hoạt được lấy mẫu quan trắc tại điểm đầu vào và điểm đầu ra hệ thống xử lý với 11 
thông số quan trắc, nước thải sinh hoạt đầu ra hệ thống xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam 
14:2008/BTNMT; nước thải lẫn dầu được lấy mẫu quan trắc tại điểm đầu vào và điểm đầu 

ra hệ thống xử lý với 28 thông số quan trắc, nước thải lẫn dầu điểm đầu ra hệ thống xử lý 
đạt quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT. 

Đối với Nhà máy Thủy điện Lai Châu: Chất lượng môi trường nước lòng hồ được 
quan trắc cho thấy 13 thông số trên 8 vị trí quan trắc đạt quy chuẩn Việt Nam 08-MT-
2015/BTNMT; nước thải sinh hoạt được lấy mẫu quan trắc tại điểm đầu vào và đầu ra hệ 
thống xử lý với 11 thông số quan trắc. Chất lượng nước thải đầu ra hệ thống xử lý đạt quy 
chuẩn Việt Nam 14:2008/BTNMT; nước thải lẫn dầu được lấy mẫu quan trắc tại điểm đầu 
vào và điểm đầu ra hệ thống xử lý với 18 thông số quan trắc, nước thải lẫn dầu điểm đầu 

ra hệ thống xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT. 
Mặt khác, công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn 3 tỉnh 

Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 2 công trình trọng điểm. 
Không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức cho người dân 
để bảo vệ công trình, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hồ chứa, quản lý hành 
lang và môi trường hồ chứa. 

Với công tác an sinh xã hội năm 2018, cán bộ công nhân viên công ty đã thực hiện 
nhiều chương trình từ thiện, trao gửi yêu thương như: Tặng quà tết về ấm bản cho các gia 

đình bị thiệt hại do lũ quét gây ra, thuộc xã Nậm Păm; hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hội cựu 
chiến binh nghèo; hỗ trợ kinh phí ủng hộ chương trình Tết về ấm bản cho phụ nữ nghèo 
huyện Mường La; hỗ trợ Hội Người mù tỉnh Sơn La khắc phục khó khăn, thăm hỏi tặng 
quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh; đóng góp 
xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Mường La... 

Với những thành tích xuất sắc đạt được, năm 2018, công ty đã được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 
của ngành Điện lực Việt Nam; Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng Bằng khen về 

thành tích chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động 
giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng 
khen cho Công đoàn Công ty về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi 
và xây dựng tổ chức công đoàn. 
 

02. Bảo Nguyên. GỢI Ý NHỮNG ĐIỂM NGHỈ DƯỠNG “NGON - BỔ - RẺ” CHO 
GIA ĐÌNH / Bảo Nguyên // Thế giới phụ nữ.- Tháng 6/2019.- Tr.46-47. 
 

…MỘC CHÂU (SƠN LA) 

Những gia đình không thích đi biển có thể đổi gió đến với Mộc Châu (Sơn La) để 
ngắm cảnh núi đồi và vào vườn hái mận. Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm thú vị với các 

bạn nhỏ khi có thể trực tiếp thưởng thức loại trái cây đang vào mùa chín rộ ngay tại thung 
lũng mận Nà Ka. 

Chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm khoảng 1 triệu đồng/người. 
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03. Mai Đình. CHUYỆN VỀ TRÙM MA TÚY TÀNG KEANGNAM QUA LỜI KỂ 
CỦA NGƯỜI VỢ TỪ SAU SONG SẮT / Mai Đình // Chuyện đời.- Ngày 01/7/2019.- 
Số 52.-Tr.23. 
 

Vợ Tàng Keangnam - Giàng Thị Sua đang cải tạo trong trại giam. Sua bảo từ 
khi về trại giam đã được mẹ chồng lên thăm 5 lần. 

VỤ BẮT GIỮ LƯỢNG MA TÚY KHỦNG 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có “vai vế” trong nghề buôn bán cái chết 
trắng ở vùng rốn ma túy Lũng Lá (Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La), Tráng A Tàng (sinh 
năm 1982) được biết đến với nhiều biệt danh, nhưng đặc biệt hơn cả là Tàng Keangnam. 

Biệt danh Tàng Keangnam được cho là bắt nguồn từ câu chuyện đồn rằng Tráng A 
Tàng vác bao tải tiền đi mua căn hộ chung cư cao cấp bậc nhất Hà Nội tại tòa tháp 
Keangnam. Nhìn bộ dạng một khách hàng đi dép lê vào hỏi mua căn hộ cao cấp, nhân 
viên bất động sản tỏ ra nghi ngờ. Như hiểu ý, Tàng lẳng lặng ra xe xách từng bao tải tiền 
vào đặt trước mặt nhân viên bán hàng khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Nhưng thực tế 
thì khác, Tráng A Tàng không có căn hộ nào trong tòa nhà cao nhất nhì cả nước này, cũng 
không vác bao tiền đi mua nhà. 

Sau nhiều lần buôn bán ma túy, Tàng Keangnam và vợ là Giàng Thị Sua đang chịu 
án trong trại giam. Thế nhưng, đến giờ Giàng Thị Sua vẫn không nhận mình có tội. Tại 
trại giam Ngọc Lý, Sua bảo mình không buôn ma túy, không nhận tiền và chẳng làm gì 
cả. “Em cũng giống như nhiều cô gái Mông khác thôi mà. Anh ấy là người ít nói, không 
kể về việc anh ấy đang làm đâu. Tàng bảo em chồng đưa tiền thì cứ biết cầm mà tiêu 
không phải hỏi. Chồng lấy tiền ở đâu, làm gì ra tiền là việc của chồng, vợ không nên hỏi. 
Tàng nói vậy nên em cũng không dám hỏi”, Sua nói về chồng trên báo Công an nhân dân. 

Người phụ nữ này cho biết thêm, đã làm vợ Tàng được hơn 10 năm, cuộc sống có 
thể nói là sung sướng. “Làm vợ chục năm rồi đấy nhưng được chồng cho đi chơi thì cũng 
vài lần ở Hà Nội, đi ăn, vào Nhà hát Lớn nghe hát, đi thang máy mua sắm quần áo, mỹ 
phẩm. Ra biển tắm cũng vài lần nhưng Sua chỉ ngồi trên bờ nghịch cát thôi, không xuống 
tắm đâu, ngượng lắm. Còn việc nghe nhạc, mua sắm, em không hiểu tiếng Kinh nên con 
em chúng nó làm hết. Nghe nhạc là chúng nó thích đi xem thần tượng thôi”, vợ trùm ma 
túy kể. 

Giàng Thị Sua cũng cho hay, chồng làm gì Sua không biết và cũng không hỏi 
nhiều. “Chồng làm gì có nói cho Sua biết đâu. Mà Sua cũng không hỏi vì đàn bà chỉ cần 
biết chăm cái bếp cho lúc nào cũng đỏ lửa, có mâm cơm ngon cho chồng về ăn không kêu 
ca là được rồi. Có một hai lần Tàng cho Sua đi cùng nhưng khi gặp người ta thì Sua chỉ 
ngồi trong xe, không nhớ là khi nào. Tàng gặp họ nhanh lắm, chỉ vài phút rồi đổi nhau cái 
túi thôi. Sua cũng không biết đấy là gì. Chỉ sau này thấy chồng có tiền mua ô tô, xây nhà 
lớn thì Sua mới thắc mắc. Sua có hỏi chồng là tiền ở đâu mà lắm thế thì Tàng bảo chồng 
làm gì có tiền thì kệ chồng, đấy là việc của chồng hỏi làm gì. Từ lúc đó Sua mới nghi ngờ 
là chồng buôn ma túy nhưng mà Sua chỉ biết thế thôi”, Sua nói. 

Trước đó, trong vụ án của vợ chồng Sua, do quan hệ mua bán ma túy từ trước nên 
tháng 5/2013, Lương Thị Thảo (còn gọi là Thảo “xíu”) trú tại đường Minh Khai, phường 
Hoàng Văn Thụ (thành phố Bắc Giang) điện thoại bảo Tàng chuẩn bị gấp ma túy cho 
Thảo. Tàng đã điện thoại cho Dúa là người bên Lào nhưng do Dúa hết ma túy nên Tàng 
đã điện cho Nụ cũng là người Lào, thống nhất mua 265 bánh heroin với giá 6.500 
USD/bánh. Sau khi nhận số ma túy này do Nụ chuyển giao qua đường mòn, Tàng đã chỉ 
đạo đàn em đem về nhà bố đẻ ở Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) cất giấu. 
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Sáng 26/7/2013, Tráng A Tàng lái xe Prado Land Cruiser biển kiểm soát 29A-
862.69 đi quanh Hà Nội kiểm tra lần cuối trước khi giao số hàng 265 bánh ma túy cho 
đồng bọn như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, chiếc xe mà Tàng đang điều khiển không hề để 
ma túy bên trong. Đến 11h, Tàng lái xe ra khỏi Hà Nội, thẳng đường cao tốc hướng đi Bắc 
Ninh. Đến địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, khi Tàng vừa 
nhảy sang xe Toyota biển kiểm soát: 29C-125.79 do đồng bọn lái theo sau thì bị lực lượng 
trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ập vào bắt giữ. Ngồi ở ghế phụ chính là 
Giàng Thị Sua - vợ Tàng. Kiểm tra chiếc xe Toyota, lực lượng chức năng thu giữ 265 
bánh heroin được giấu trong bốn cánh cửa xe và thùng xe cùng gần 600 viên ma túy tổng 
hợp. 

NHỚ CON, ĐƯỢC MẸ CHỒNG LÊN THĂM THƯỜNG XUYÊN 

Sau lần bị công an bắt, Tàng bị kết tội mua bán trái phép gần 1.800 bánh heroin và 
phải nhận mức án tử hình, còn Giàng Thị Sua nhận án chung thân. Sua là con gái thứ 2 
trong gia đình có 6 anh em. 18 tuổi, Sua được gả về nhà Tàng. 

Theo lời kể của người phụ nữ này thì ngày đó, nhà Tàng còn nghèo nên ngày ngày 
Sua phải đi làm rẫy cùng mẹ chồng từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà mà vẫn có tháng 
thiếu ăn. Tới khi Tàng kiếm ra tiền đem về thì Sua chỉ việc đi chợ mua sắm và nấu nướng. 
Trong gia đình, Sua hợp tính mẹ chồng nhất nên có chuyện gì cũng thủ thỉ với mẹ chồng. 
Chính vì thế mà sau khi bị bắt, Sua nhớ mẹ chồng nhất và cũng là người được mẹ chồng 
quan tâm nhất. “Từ ngày vào trại Ngọc Lý cải tạo, mẹ chồng lên thăm Sua 5 lần rồi”, 
Giàng Thị Sua tâm sự. 

Theo lời Sua, sau 4 năm ở trại tạm giam, tháng 4/2017, Sua về trại giam Ngọc Lý 
và kể từ đó đến nay, vài tháng mẹ chồng Sua lại xuống thăm con dâu một lần nhưng lần 
nào cũng chỉ đi một mình. “Bọn trẻ sống với ông bà nội nên mỗi khi bà xuống đây phải 
nói dối để chúng không đòi theo. Chuyện vợ chồng em đi tù rồi các con sẽ biết, nhưng cứ 
để chúng biết thế còn hơn phải nhìn thấy bố mẹ trong hoàn cảnh này”, Sua nói, đôi mắt 
rớm lệ khi bộc bạch rằng rất nhớ đứa con út mới 9 tuổi. 

Theo lời kể của Giàng Thị Sua, từ khi về trại giam Ngọc Lý, chị ta cải tạo lao động 
ở đội may mặc. Công việc ngày đầu khá lạ lẫm nhưng tới nay Sua đã ngồi máy may thành 
thạo. Đường kim mũi chỉ không còn ngoằn ngoèo, lệch lạc như trước nữa. Sua bảo đang 
cố gắng để tháng nào cũng hoàn thành định mức đề ra. Sua cho biết, ngoài giờ lao động, 
Sua dùng thời gian rảnh rỗi để chơi thể thao, đọc báo, xem tivi hoặc ngồi thêu thùa. 

Nói đến chồng, nữ phạm nhân này lại bật khóc. Sua thừa nhận chồng mình có tội 
với xã hội thì phải chịu tội trước pháp luật, nhưng dù thế nào thì đó vẫn là người chồng 
mà Sua nặng lòng yêu thương. 

Nói thêm về Tàng - chồng Sua, mới học xong cấp 2, Tàng bỏ học và bắt đầu “vào 
đời” với những chuyến luồn rừng lội suối gom “hàng” từ bên kia biên giới. Tàng nhanh 
chóng thiết lập được đường dây ma túy xuyên quốc gia và trở nên giàu có. Điều này khiến 
người xung quanh nghi ngờ. Có giai thoại kể rằng, Tàng đã vung tiền để “mua” sự bảo vệ 
của người dân trong thôn bản. Tàng mở tiệc nhiều ngày liền, mời ca sỹ đến biểu diễn phục 
vụ người dân trong bản. Mỗi ngày Tàng thịt một con bò để chiêu đãi người dân. Nhạc 
thâu đêm, rượu tràn ly, thịt đầy mâm... 

Khi nói đến độ giàu có của Tàng Keangnam thì nhiều người phải ngả mũ kiêng nể. 
Ngoài khu nhà nghỉ 7 tầng bị đánh sập, Tàng còn rất nhiều dinh cơ. Đặc biệt, căn biệt thự 
nguy nga mà vợ chồng Tàng sinh sống cũng được ví như một cung điện. Không chỉ vậy, 
Tráng A Tàng còn sở hữu dàn siêu xe khủng. Mỗi lần muốn đổi xe, Tàng đều mua liền... 2 
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chiếc. 1 chiếc để dùng, 1 chiếc để tặng cho người mà Tàng thấy “chơi đẹp”. Tàng 
Keangnam trở thành đại gia máu mặt trong giới ma túy vì được chống lưng bởi cả một đại 
gia đình thế lực có “truyền thống” buôn ma túy. 

Bố của Tàng làm trưởng bản, trong khi anh trai là Tráng A Lâu cũng là một trùm 
ma túy khét tiếng. Tàng tuy không phải là con trai trưởng, nhưng lại là người nối dõi tông 
đường của trưởng bản Tráng A Chư. Và cũng chính Tráng A Chư lợi dụng vị trí được 
giao đã tiếp tay đắc lực cho Tàng tung hoành với các phi vụ buôn bán cái chết trắng táo 
tợn. 
 

04. Hà Hoàng. TRỒNG BƯỞI DIỄN TRÊN ĐẤT DỐC, DÂN ĐỔI ĐỜI / Hà Hoàng 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/7/2019.- Số 159.- Tr.13. 

 

Thời gian gần đây, nhiều hộ ở tiểu khu 7 (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh 
Sơn La) đã chuyển đổi diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có 
múi để phát triển kinh tế. Gia đình bà Phạm Thị Vụ là một trong những hộ tiên phong 
trồng bưởi Diễn trên 7.000m2 đất dốc, nhờ vậy cuộc sống của gia đình đã đổi thay. 

   Bà Vụ trồng gần 500 gốc bưởi Diễn từ năm 2014 trên 7.000m2 nương rẫy. Cây 
giống được bà mua từ các nhà vườn lớn ở Hưng Yên. Sau đó, bà mua máy bơm dẫn nước 
từ con suối cạnh nương về tưới tiêu cho vườn cây, để tạo điều kiện cho vườn cây trồng 
sinh trưởng phát triển tốt. Khoảng 3 năm sau, vườn cây của bà Vụ bắt đầu cho quả bói. 
Nhờ chăm chỉ linh hoạt trong lựa chọn cây giống và học hỏi khoa học kỹ thuật trong trồng 
trọt nên vụ nào vườn bưởi Diễn của bà Vụ cũng sai quả, chất lượng tốt.  

Bà Vụ cho biết: “Cứ đến mùa thu hoạch bưởi, các thương lái ở ngoài huyện Mộc 
Châu, thành phố Sơn La, Hà Nội, Phú Thọ... đều đến tận nương vườn nhà tôi thu mua với 
giá cao, tôi không phải mất chi phí và công sức chở đi ra huyện bán như trước. Từ khi bỏ 
trồng ngô sang trồng bưởi Diễn, gia đình tôi đã cơ ngơi khang trang, con cái tôi được ăn 
học và có nghề nghiệp ổn định. Nếu tính riêng thu nhập bưởi Diễn, mỗi vụ gia đình tôi lãi 
gần 90 triệu đồng”. Bà Vụ dự tính năm nay sẽ cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng, bởi 
năm nay bưởi rất sai quả. Ngoài trồng bưởi Diễn, gia đình bà còn trồng thêm 5.000m2 
chanh leo và thu mua nông sản của bà con trong xã để tăng thu nhập, tổng bình quân năm 
có lãi hơn 230 triệu đồng. 

Ông Lường Văn Quynh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu cho hay, với 
việc mạnh dạn đầu tư và chuyển đổi diện tích đất bạc màu sang trồng cây ăn quả, đồng 
thời áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ dân ở Chiềng Sơn đã 
khấm khá hơn, trong đó có gia đình bà Vụ. 

 

05. Nguyễn Nga. NÔNG DÂN VÀO CUỘC ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU / 
Nguyễn Nga // Nông thôn ngày nay.- Ngày 4/7/2019.- Số 159.- Tr.12. 
 

Hội Nông dân tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo 
khởi động dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn 
thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam (VOF)”. 

Dự án được triển khai tại 4 bản thuộc 4 xã của 4 huyện, gồm: Bản Phé A (xã Tông 
Cọ, huyện Thuận Châu), bản Nà Si (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn), bản Nà Khái (xã Sặp 
Vạt, huyện Yên Châu), bản Thín (xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ). 

Ông Cầm Văn Minh - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho 
biết, việc phát triển dự án VOF dựa trên bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. 
Chiến lược là để đảm bảo việc cải thiện điều kiện sống, sự thay đổi tích cực đối với việc 
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tham gia và đảm bảo các cơ hội công bằng cho cộng đồng người dân tộc thiểu số tại vùng 
Tây Bắc Việt Nam. 

Mục tiêu phát triển tổng thể của dự án là tăng khả năng ứng phó biến đổi khí hậu 
của người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương thông qua thúc đẩy mô hình nông nghiệp 
thông minh phù hợp với khí hậu và sự tham gia của các hộ vào quá trình ra quyết định về 
phát triển nông nghiệp ở địa phương. 

Tiếp đó, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận về việc ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào canh tác các mô hình sản xuất nông nghiệp để ứng phó với biến đổi 
khí hậu tại cơ sở; lựa chọn cây, con giống phù hợp, hiệu quả với người nông dân ở vùng 
biến đổi khí hậu; xác định các bản nằm trong vùng dự án, người nông dân cần gì, ở vùng 
đó có những dạng thiên tai như thế nào; tập huấn được kiến thức phòng, chống các dạng 
thiên tai... 
 

06. Thào A Súa. CHI HỘI NÔNG DÂN RA QUÂN LÀM ĐƯỜNG / Thào A Súa // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 05/7/2019.- Số 160.- Tr.8. 
 

Chi hội Nông dân bản Suối Chèo, xã Suối Bau, huyện Phù Yên vừa đăng ký với 
chi bộ, ban quản lý bản tổ chức một số hoạt động góp phần xây dựng quê hương từng 
bước đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt chi hội đã trực tiếp vận động, huy động 
toàn bộ hội viên góp hơn 200 ngày công tham gia làm 450m đường bê tông, nâng tổng số 
chiều dài đường giao thông nông thôn trong bản lên 1,2km. 
 

07. Đức Tuấn. THUẬN CHÂU LÀM THEO LỜI BÁC DẶN / Đức Tuấn // Nhân 
dân.- Ngày 09/7/2019.- .- Tr.3. 
 

Huyện Thuận Châu (Sơn La) trong quá khứ từng là thủ phủ của khu Tây 
Bắc. Tại đây, năm 1959, nhân kỷ niệm 5 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác Hồ đã 
về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Lời căn dặn năm xưa của 
Người được Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu luôn ghi nhớ, thực 
hiện, góp phần mang lại những đổi thay lớn lao trên mảnh đất này. 

TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ 

Bản Pán, xã Chiềng Ly, ngày Bác đến thăm chỉ có 18 hộ, nay đã phát triển thành 
187 hộ, với 970 nhân khẩu. Đời sống của đồng bào đều ổn định, không có hộ đói, chỉ còn 
vài ba hộ nghèo. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, dịch vụ, buôn bán nhỏ (mô hình 
phố trong bản), cho nên thu nhập khá, nhiều hộ có tích lũy. Nhà cửa đều đã được sắp xếp, 
quy hoạch theo ô bàn cờ, kết cấu hạ tầng đạt tiêu chuẩn nông thôn mới với điện, nước 
sạch đầy đủ, toàn bộ đường giao thông được bê-tông hóa, môi trường sống ổn định, an 
ninh trật tự được giữ vững. Có thể nói, bản Pán là hình ảnh thu nhỏ của bao bản làng ở 
huyện Thuận Châu đang trong quá trình phát triển, đi lên. 

Để có được điều này, theo đồng chí Lường Văn Mứt, Bí thư Chi bộ bản Pán là nhờ 
có vai trò của chi bộ. Chi bộ có 37 đảng viên (riêng năm 2018 kết nạp bốn đảng viên mới) 
là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống văn hóa, an ninh 
trên địa bàn. Trong lĩnh vực giáo dục - khuyến học, mô hình dòng họ hiếu học của bản 
Pán được đánh giá là tiêu biểu nhất ở tỉnh Sơn La. Mô hình dòng họ Lường ở bản Pán đã 
15 năm liên tục dẫn đầu phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện. 137 thành viên 
tham gia dòng họ hiếu học được chia làm bảy nhóm, hoạt động rất hiệu quả. Nếu trước kia 
còn có hiện tượng bỏ học, hết bậc trung học cơ sở ở nhà làm ruộng, thì nay 99% số học 
sinh ở bản Pán được đi học, phần lớn học tiếp lên bậc trung học phổ thông, rồi thi tuyển 
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vào đại học, đã có những cháu là nghiên cứu sinh. Hàng trăm người trẻ tốt nghiệp đại học, 
có bằng thạc sỹ, tiến sỹ đang công tác trong nhiều lĩnh vực ở huyện, tỉnh. 

Ông Lường Văn Lo, 72 tuổi, kỹ sư giao thông đã nghỉ hưu, là người vinh dự được 
gặp Bác Hồ ngày ấy, nhớ lại: Bác nói được tiếng dân tộc Thái, ân cần thăm hỏi người dân 
và đặc biệt quan tâm đến đời sống, sản xuất. Bác căn dặn đồng bào đoàn kết, thi đua sản 
xuất, đuổi hết cái đói, cái dốt, giữ bản làng yên vui. Lời Bác dặn thật giản dị, đều là những 
điều làm cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nên gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện. 
Ông Lo tâm sự, khi về nghỉ hưu, do biết chữ Thái cho nên đã mở lớp dạy chữ Thái cho 
con em trong bản. Biết chữ Thái hay lắm, đọc được sách cổ, nhất là sách xem thời tiết, 
phong thủy, thêm nhiều kiến thức rất bổ ích. Qua lớp học của ông, nhiều người biết viết, 
biết đọc chữ Thái; trong đó có con cháu của dòng họ Lường bản Pán. Sắp tới, ông Lo sẽ 
giúp Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở một lớp dạy chữ Thái cho cán bộ huyện. Các đồng chí 
lãnh đạo huyện Thuận Châu rất tâm đắc về cách lựa chọn, thực hiện cuộc vận động, học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ ở 
trong dân, gần gũi với đời sống như cách mà ông Lường Văn Lo đang làm. 

ĐẾN NHỮNG NỖ LỰC VƯỢT KHÓ 

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thuận Châu cho 
biết: Tuy không phải là huyện đặc biệt khó khăn ở Sơn La, nhưng nhiều năm qua, Đảng 
bộ huyện vẫn còn loay hoay tìm hướng thoát đói nghèo. Chỉ mấy năm gần đây, khi thay 
đổi được cách nghĩ, cách làm, khai thác được tiềm năng lợi thế, Thuận Châu mới thật sự 
khởi sắc. 

Từ ngày 4/4/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua chào 
mừng 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với 
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Tây Bắc tại Thuận Châu. Đây là vinh dự của quê 
hương, cần biến thành động lực thi đua, đem lại những hiệu quả thiết thực. Huyện ủy đã 
lựa chọn những chương trình phát triển kinh tế, những việc làm có ý nghĩa, đưa ra các chỉ 
tiêu, mục tiêu phấn đấu cụ thể. Yêu cầu nội dung thi đua phải gắn với việc học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, trên địa bàn huyện, có năm 
công trình đã hoàn thành thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm và nói 
chuyện với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Trong đó, công trình Nhà 
tưởng niệm Bác Hồ đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào các dân tộc. 

Để giải quyết những vướng mắc, bức xúc kéo dài, năm 2018, Huyện ủy đẩy mạnh 
công tác dân vận, chủ động đối thoại với nhân dân để tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Nhờ 
đó, bốn trong tổng số bảy vấn đề tồn đọng đã được giải quyết dứt điểm, trong đó có những 
vấn đề kéo dài gần 20 năm. Trong lĩnh vực kinh tế, Thuận Châu có bước đột phá, đó là 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sử dụng giống mới, phát triển cây ăn quả, cây cao-
su. Năm 2018, chỉ riêng quả chanh leo của Thuận Châu đã xuất khẩu được 700 tấn, thu về 
170 tỷ đồng. Gia đình ông Quàng Văn Xiến, Chủ tịch UBND xã Mường É là một điển 
hình về trồng chanh leo thu tiền tỷ. Đáng chú ý, huyện đã tổ chức thành công ngày hội 
nông sản gắn với công bố nhãn hiệu chứng nhận “chè Phỏng Lái” và “khoai sọ Thuận 
Châu” là những đặc sản mang hương vị đất, nước, không khí của xứ Mường Muổi” (theo 
cách gọi của người Thái)… 

Luôn luôn ghi nhớ và thực hiện những lời Bác căn dặn, sớm đưa Thuận Châu trở 
thành huyện phát triển tốp đầu của tỉnh Sơn La. Nơi đây sẽ trở thành niềm tự hào của 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây Bắc và Sơn La. 
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08. Vũ Hương. KHU CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN MỘC HẠ / Vũ Hương // Quân khu 
2.- Kỳ 1.- Số 1047.- Tháng 7/2019.- Tr.8. 
 

Mộc Hạ là một vùng đất rộng lớn của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có vị trí chiến 
lược quân sự. Ngoài ra, Mộc Hạ còn có những điều kiện thuận lợi để có thể sản xuất tự 
túc, tự cấp, đảm bảo yêu cầu thiết yếu cho cuộc sống, phục vụ chiến đấu. Đó là tiền đề và 
điều kiện thuận lợi để Tỉnh ủy Sơn La chọn Mộc Hạ là cơ sở xây dựng căn cứ kháng chiến 
khi thực dân Pháp quay lại xâm lược. 

Từ tháng 5 năm 1947, trước tình hình Sơn La mất dần đất vào tay thực dân Pháp, 
do vậy các cơ quan đầu não của tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu đã trở về vùng Mộc Hạ. 
Để đối phó với tình hình, Tỉnh ủy đã quyết định mở hội nghị tại Kê Siền (Tô Múa). Hội 
nghị chủ trương cử cán bộ mật tỏa đi các địa phương tuyên truyền vận động quần chúng 
nhân dân tin ở kháng chiến, củng cố cơ sở, giữ vững phong trào cứu quốc, chuẩn bị xây 
dựng lực lượng kháng chiến, chia nhỏ trung đội vệ quốc đoàn thành các tổ công tác ở lại 
Mộc Hạ để hoạt động, quấy rối địch, diệt tề, trừ gian. Các cơ quan của tỉnh chuyển sang 
Đà Bắc để bảo toàn lực lượng. 

Địch cho quân lính tuần tiễu, sục sạo, hòng tìm kiếm bộ đội, du kích và bắt một số 
cán bộ của ta gài lại. Chỉ sau nửa tháng tình hình khủng bố của địch tạm lắng, các cán bộ 
của tỉnh từ Đà Bắc lại trở về Mộc Hạ hoạt động, bắt liên lạc với các cơ sở trước đây, tiếp 
tục gây lại cơ sở ở từng bản, từng vùng. 

Đầu tháng 7 năm 1947, nhận thấy tình hình tiến triển thuận lợi, nhiều cơ sở phục 
hồi, Tỉnh ủy tiếp tục chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở xây dựng lực lượng, đẩy 
mạnh chiến tranh du kích, hình thành các đơn vị chiến đấu, thống nhất chỉ đạo xây dựng 
vùng Mộc Hạ trở thành căn cứ kháng chiến với 5 tiểu khu. Bước sang năm 1948, khu căn 
cứ vùng Mộc Hạ đã thực sự trở thành điểm tựa của nhân dân Sơn La, để phát triển phong 
trào đấu tranh ra các nơi. Tuy bị địch thường xuyên uy hiếp, tấn công, song dưới sự lãnh 
đạo của Tỉnh ủy, được Khu ủy tăng cường cả về quân sự, cán bộ và phương tiện kháng 
chiến nên mọi hoạt động của ta vẫn được giữ vững. Vùng Mộc Hạ trở thành căn cứ kháng 
chiến sôi động của nhân dân Sơn La trong thời kỳ tiếp theo. 

Đến Mộc Hạ ngày nay, du khách có thể tới thăm các địa danh ghi dấu ấn lịch sử 
hào hùng của quân dân Sơn La hay về bản Lòm để nghe về câu chuyện các mẹ, các chị 
cùng những du kích Pơ Tào gầy gò, đi chân trần với vũ khí thô sơ dùng “Hũ rượu Ngàm” 
hạ gục đội quân Pháp thật khôn khéo và anh dũng. 
 

09. Thu Hằng. TRUY TỐ 8 BỊ CAN VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI TẠI SƠN LA / Thu 
Hằng // Thanh niên .- Ngày 10/7/2019.- Số 191.- Tr.5. 
 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La vừa hoàn tất cáo trạng và có quyết định 
truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 
2018 với tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Theo quyết định do ông Trần Quốc Tuấn, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 
tỉnh Sơn La, ký thì 8 bị can bị khởi tố gồm: Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục - 
Đào tạo Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất 
lượng, Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Trung 
học phổ thông Tô Hiệu; Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục - 
Đào tạo Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, 
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Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất 
lượng giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La; Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá và Đinh 
Hải Sơn, nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La. 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NHẬN NÂNG ĐIỂM CHO 15 THÍ SINH 

Theo cáo trạng, tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018, bị can Trần Xuân 
Yến, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La, cùng 7 bị can còn lại được phân công 
chấm thi, bảo vệ phòng thi và phòng để bài thi. Tuy nhiên, 8 bị can trên đã nhận thông tin 
của các thí sinh như: Họ tên, số báo danh, số phòng thi, mã đề thi, môn thi và điểm thi các 
môn cần đạt được... của 44 thí sinh để nâng điểm. 

Với vai trò là tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, trước khi chấm thi, ông Trần 
Xuân Yến đã nhận thông tin của 15 thí sinh để giúp nâng điểm thi. Sau khi nhận thông tin 
của các thí sinh, ông Yến tổng hợp chung thành danh sách đưa cho bị can Nga để nâng 
điểm. 

Trước và trong thời gian chấm thi, Nga đã trực tiếp nhận thông tin của 16 thí sinh 
nhờ nâng điểm; Lò Văn Huynh nhận thông tin của 7 thí sinh để giúp sửa bài thi nâng 
điểm; Đặng Hữu Thủy nhận thông tin của 4 thí sinh nhờ nâng điểm; Cầm Thị Bun Sọn 
nhận thông tin của 1 thí sinh nhờ nâng điểm; Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận trực tiếp 
thông tin của 4 thí sinh chuyển cho Nga sửa bài thi nâng điểm môn trắc nghiệm, cung cấp 
khóa phách 12 thí sinh chuyển cho Huynh để bị can này tác động nâng điểm; bị can Đinh 
Hải Sơn là cán bộ Công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh điểm thi. 
Trong thời gian thực thi nhiệm vụ, bị can Sơn đã làm trái công vụ, nhận thông tin điểm thi 
của 2 thí sinh rồi nhờ Nga và Huynh nâng điểm; bị can Đỗ Khắc Hưng, nguyên cán bộ 
Công an tỉnh Sơn La, nhận thông tin của 1 thí sinh đưa cho Nga để sửa nâng điểm bài thi. 

SỬA ĐIỂM ĐẾN KHI… ĐẠT YÊU CẦU 

Theo quy định về chấm bài thi trắc nghiệm, biên bản quét mở, đóng niêm phong 
bài thi do tổ xử lý bài thi trắc nghiệm lập, phản ánh lại việc mở niêm phong túi đựng bài 
thi, quét bài thi và niêm phong bài thi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tổ xử lý bài thi 
do bị can Yến làm tổ trưởng đã không lập biên bản ngay khi bóc mở niêm phong bài thi 
và quét xong không niêm phong lại ngay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi lấy bài thi để 
sửa. 

Sau khi sửa xong bài thi, Nga và Thủy quét lại thay thế ảnh bìa thi đã sửa vào ảnh 
bài thi gốc bằng cách trước khi quét 2 bị can này xóa hết các bài thi gốc từng môn, từng 
điểm thi, sau đó quét lại và đẩy ảnh các bài thi đã quét lại vào các thư mục tương ứng môn 
thi, điểm thi. Khi quét lại, Nga đều thay đổi hệ thống giờ trên máy tính để phù hợp với 
thời gian quét ảnh bài thi gốc trước đó. Được sự hỗ trợ của Hưng và Sơn mở cửa cầu 
thang, cửa phòng xử lý bài thi trắc nghiệm ngoài giờ làm việc, nên các bị can đã rút được 
bài thi để nâng điểm. Đáng chú ý, có những bài thi phải sửa đến 2 lần do sau khi sửa chưa 
đạt điểm theo yêu cầu. 

Sau khi đã quét lại các túi có bài thi sửa nâng điểm, bị can Yến mới chỉ đạo thực 
hiện việc niêm phong tất cả các túi bài thi và giao cho Nga lập biên bản phù hợp với kết 
quả quét thể hiện trên máy tính. Khi thanh tra - kiểm tra, Yến chỉ đạo Nga xóa dữ liệu trên 
máy tính. Đến ngày 20/7/2018, Yến đã mang 2 hộp đựng 16 đĩa CD sao lưu dữ liệu bài thi 
đi tiêu hủy. 

Đối với môn thi tự luận (ngữ văn), Nga là người trực tiếp hướng dẫn Nguyễn 
Thanh Nhàn sử dụng phần mềm lập khóa phách vòng 1 (cắt phách, sắp xếp bài thi vào các 
túi theo thứ tự, đánh số túi bài thi) và hướng dẫn Phạm Đăng Quang, Phó giám đốc Sở 
Giáo dục - Đào tạo, lập khóa phách vòng 2 (thay đổi số túi bài thi đã được đánh trong lần 
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lập khóa phách vòng 1). Nga cùng Nhàn in toàn bộ dữ liệu khóa phách vòng 1 và 2, rồi 
giao cho Nhàn giữ để tra tìm bài thi của thí sinh cần nâng điểm. 

LÀM RÕ SAI PHẠM TRONG CHẤM MÔN TỰ  LUẬN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRUNG GIAN 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn 
Huynh, Đặng Hữu Thủy đã khai nhận tiền của một số trường hợp để sửa bài nâng điểm 
cho thí sinh. Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Hồng Nga khai nhận 1,04 tỷ đồng của ông Trần 
Văn Điện để giúp sửa bài thi và nâng điểm cho 4 thí sinh. Số tiền trên Nga đã nộp lại cho 
cơ quan điều tra 1 tỷ đồng. Bị can Cầm Thị Bun Sọn nhận 440 triệu đồng của bà Hoàng 
Thị Thành cho 1 thí sinh. Số tiền này Sọn đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan điều tra. Bị 
can Lò Văn Huynh nhận 1 tỷ đồng của ông Nguyễn Minh Khoa giúp nâng điểm cho 2 thí 
sinh và nhận 300 triệu đồng của bà Lò Thị Trường. Số tiền trên, bị can Huynh đã nộp lại 
cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng và trả lại cho bà Trường 300 triệu đồng. Đặng Hữu Thủy 
nhận 500 triệu đồng giúp sửa điểm cho 3 thí sinh. 

Hành vi nhận tiền và thỏa thuận nhận tiền để sửa điểm cho các thí sinh của các bị 
can trên có dấu hiệu của các tội nhận hối lộ, tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Song kết 
quả điều tra, các đối tượng trên đều không thừa nhận được thỏa thuận và đưa tiền cho bị 
can Nga, Sọn, Huynh, Thủy. Ngoài lời khai của các bị can và số tiền đã nộp lại cơ quan 
điều tra, không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh. Do đó, không đủ căn cứ để 
truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nêu trên về tội đưa hối lộ và tội môi 
giới hối lộ. 

Đối với các đối tượng có dấu hiệu sai phạm liên quan chấm thi môn tự luận và đối 
tượng trung gian liên quan việc nhận thông tin của thí sinh nhờ các bị can nâng điểm, Cơ 
quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ, có căn cứ 
thì xử lý theo quy định của pháp luật. 

CÁC BỊ CAN ĐỐI MẶT MỨC ÁN TỪ 1 - 10 NĂM TÙ 

Căn cứ vào điều 356 bộ Luật Hình sự quy định tội lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La xác định hành vi của các 
bị can Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị 
Bun Sọn, Đinh Hải Sơn phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công 
vụ, quy định tại điểm b, khoản 2, điều 356 bộ Luật Hình sự, phạm tội 2 lần trở lên, có 
khung hình phạt từ 5 - 10 năm, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Hai bị can còn lại là 
Nguyễn Thanh Nhàn và Đỗ Khắc Hưng cũng phạm tội danh này nhưng thuộc khoản 1, có 
khung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc bị phạt từ 1 - 5 năm. 
 18 ĐỐI TƯỢNG TRUNG GIAN NHẬN THÔNG TIN TỪ NGƯỜI NHÀ THÍ SINH 

Ngoài 8 bị can bị truy tố, cơ quan điều tra cho biết các bị can còn khai 18 đối 
tượng trung gian nhận thông tin từ người nhà thí sinh hoặc thông tin từ người khác. Trong 
đó có Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hoàng Tiến Đức nhận 8 thí sinh; Trưởng phòng 
giáo dục trung học phổ thông, Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La Nguyễn Ngọc Hà nhận 10 
thí sinh (bao gồm cả con gái); Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh 
chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La nhận 5 thí sinh... 

Trong số 18 người nêu trên, có 2 trường hợp là Nguyễn Thị Kim (kế toán Trường 
Trung học phổ thông Tô Hiệu) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy (giảng viên Trường Đại học 
Tây Bắc) không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh mà các bị can đã khai. 16 người còn 
lại thừa nhận chuyển thông tin nhưng với mục đích “nhờ xem điểm thi trước”. 

Ngoài ra, có 27 trường hợp là cha, mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh thừa nhận 
chuyển thông tin của thí sinh nhờ “xem điểm”. Trong đó có ông Lê Trọng Bình, Phó chủ 
tịch UBND thành phố Sơn La; Nguyễn Duy Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo 
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Sơn La; Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai; Phan Ngọc Sơn, 
Chánh thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo... 
 

Cũng xem: 
10. TS. TRUY TỐ 8 BỊ CAN TỘI LỢI DỤNG CHỨC VỤ GIAN LẬN THI CỬ Ở 
SƠN LA / TS // Sức khỏe và đời sống .-Ngày 10/7/2019.- Số 109.- Tr.2. 
 

11. PV. VỤ NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHÓNG HỎA ĐỐT NHÀ NGƯỜI TÌNH Ở SƠN LA: HUNG THỦ 
VÀ 3 NẠN NHÂN ĐỀU TIÊN LƯỢNG XẤU / PV // Đời sống và pháp luật.- Ngày 
10/7/2019.- Số 110.- Tr.13. 
 

Ngày 8/7, cơ quan điều tra Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang điều 
tra làm rõ vụ tẩm xăng thiêu sống 5 người tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La. Nghi can gây án được xác định là Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1983, trú 
tại tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu). 

GÂY ÁN VÌ MÂU THUẪN TÌNH ÁI? 

Liên quan đến vụ người đàn ông dùng xăng thiêu 5 người tại xã Mường Sang, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sáng 8/7, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã 
Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, vụ việc đã khiến một phụ nữ tử 
vong, 4 người khác bị bỏng phải nhập viện cấp cứu. 

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân gây án là do Nguyễn 
Văn Bình có mâu thuẫn trong tình cảm với chị Hà Thị H. (sinh năm 1993, trú tại bản Nà 
Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu). 

Theo đó, vào 6h ngày 8/7, Nguyễn Văn Bình đi xe taxi đến nhà chị Hà Thị H.. Tại 
đây, hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn về chuyện tình cảm. Trong nhà lúc này có Bình, chị 
H. cùng hai con chị H. là Hà Hải Y. (sinh năm 2009) và Hà Linh G. (sinh năm 2017). 

Trong lúc tức giận, Bình đã rút dao tấn công chị H. khiến nạn nhân gục xuống. Sau 
đó, Bình lấy can xăng 30 lít đã chuẩn bị từ trước đổ ra nhà chị H. rồi châm lửa đốt. Ngọn 
lửa bùng cháy khiến chị H. tử vong. Vì xông vào cứu con gái nên mẹ chị H., Bình cùng 2 
con chị H. bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La. Sau đó, vì tình trạng bỏng quá nặng các nạn nhân được chuyển xuống viện Bỏng Quốc 
gia. 

Nói về mối quan hệ giữa chị H. và Bình, lãnh đạo xã Mường Sang cho biết, trước 
đây, chị H. đã từng có một đời chồng nhưng đã ly hôn. Về phía đối tượng Bình cũng đã 
xây dựng gia đình. Sau đó, chị H. và Bình quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm rồi có 1 
con chung. Thời gian gần đây, chị H. đề nghị chia tay nhưng không đồng ý. Vì chuyện 
này mà cả hai xảy ra mâu thuẫn sau đó dẫn tới án mạng. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã có mặt tại 
hiện trường để dập lửa, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường, tiến hành điều 
tra nguyên nhân dẫn đến án mạng. Người dân sinh sống tại bản Nà Bó cho biết thêm, vào 
khoảng thời gian trên, người dân nghe thấy tiếng cãi vã rồi tiếng kêu cứu thất thanh phát 
ra từ phía nhà chị H.. 

Lúc đó, mẹ chị H. là bà Hà Thị Ho (sinh năm 1963) đang ở nhà bên cạnh nghe thấy 
tiếng tri hô của hàng xóm nên liền chạy sang nhà của chị H. thì thấy đối tượng Bình đang 
dùng dao tấn công con gái và đổ xăng lên người chị H. và người chính mình sau đó châm 
lửa. Thấy vậy, mẹ chị H. vội lao vào cứu con gái nên cũng bị dính xăng dẫn đến bỏng 
nặng... Người dân cùng cơ quan chức năng có mặt ở hiện trường để dập lửa. 

CÁC NẠN NHÂN ĐANG Ở TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH 
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Chiều 8/7, trao đổi với phóng viên, Tiến sỹ Bác sỹ Nguyễn Hải An, Chủ nhiệm 
Khoa Hồi sức cấp cứu, viện Bỏng Quốc gia cho biết: “Các bệnh nhân nhập viện khoảng 
1lh30 ngày 8/7 trong tình trạng cấp cứu, rất nguy kịch. Lúc vào, các bệnh nhân sốc nhược, 
da nhợt, thậm chí có bệnh nhân nhịp tim rời rạc, như bệnh nhân Hà Hải Y. khi nhập viện 
phải cấp cứu bóp tim sau đó nhịp tim mới đập trở lại”. 

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Văn Bình bị bỏng 87%, trong đó 78% độ sâu, bị sốc 
nặng, hiện đang phải thở hô hấp. Bệnh nhân Hà Thị Ho (sinh năm 1963) bị bỏng nặng, sốc 
nhược nặng, bỏng 55%, trong đó 25% độ sâu và đang hồi sức tích cực. Bệnh nhân Hà 
Linh G. (sinh năm 2017) bỏng 50%, trong đó 25% bỏng sâu, bỏng hô hấp, bị sốc nặng và 
hiện đang phải thở máy. Bệnh nhân Hà H.Y. (sinh năm 2009) bị bỏng 70%, trong đó 30% 
độ sâu, bỏng hô hấp, sốc nhược nặng. 

Theo Bác sỹ Nguyễn Hải An, tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân này vô cùng 
nguy kịch. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại cả 4 bệnh nhân đều không có thẻ bảo hiểm y tế 
và chỉ có duy nhất người nhà của bệnh nhân Bình có mặt nên việc điều trị vô cung khó 
khăn. Vì vậy, trước mắt. viện Bỏng Quốc gia tạm thời ứng trước thuốc men để tích cực 
điều trị cho các bệnh nhân. 

“Tiên lượng sức khỏe của 4 bệnh nhân này vô cùng xấu. Hiện, chúng tôi tập trung 
chống sốc, chống nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân”, bác sỹ Hải An nhấn mạnh. 

Được biết, 4 bệnh nhân trên đều đang phải thở máy và ăn xông. Các bệnh nhân 
bỏng vô cùng nặng nên việc chống sốc, chống nhiễm dộc, nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân 
cũng rất khó khăn. Đặc biệt 2 ca người lớn cũng đang rất nguy kịch, các bệnh nhân có thể 
tử vong bất cứ lúc nào. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 
 

Cũng xem: 
12. T. Vương. CÔNG AN SƠN LA THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỤ TÌNH NHÂN 
ĐỔ XĂNG ĐỐT CẢ NHÀ 5 NGƯỜI / T. Vương // Lao động.- Ngày 9/7/2019.- Số 
156.- Tr.1, 2. 
 

13. PV. CHÉM, ĐỔ XĂNG ĐỐT NHÀ NGƯỜI TÌNH KHIẾN 5 NGƯỜI THƯƠNG 
VONG / PV // Đời sống và pháp luật.- Ngày 16-22/7/2019.- Số 29.- Tr.10. 
 

14. PV. BƠ SƠN LA ĐƯỢC XUẤT ĐI NHIỀU QUỐC GIA / PV // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 10/7/2019.- Số 164.- Tr.7. 
 

Tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.000ha trồng bơ, với sản lượng năm nay ước đạt gần 
4.000 tấn. Từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm là tháng chính vụ thu hoạch quả bơ, tỉnh Sơn 
La phấn đấu xuất khẩu 50 tấn bơ sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá trị xuất 
khẩu ước đạt 50.000USD. 

Thời điểm này, những người trồng bơ ở Sơn La đang vào đầu vụ thu hoạch. Theo 
bà con nông dân, quả bơ có thể nặng từ 1 - 2,2kg. Giá bơ mua tại vườn trung bình từ 
30.000 - 35.000 đồng/kg. Những quả bơ mẫu mã đẹp được sử dụng đúng quy trình sản 
xuất, dùng phân hữu cơ có thể có giá lên tới 40.000 - 50.000 đồng/kg, mang lại thu nhập 
cao cho nhiều hộ gia đình. 

Quả bơ được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, các siêu thị tại Hà Nội như: Fivimart, 
Metro, VinMart, các tỉnh như: Yên Bái, Lạng Sơn, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... 
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15. Vì Hiện. KHAI TRƯƠNG CẶP CỬA KHẨU PHỤ NẬM LẠNH (SƠN LA) -
MƯỜNG PỢ (HỦA PHĂN, LÀO) / Vì Hiện // Biên phòng.- Ngày 10/7/2019.- Số 55.- 
Tr.1, 2. 
 

Ngày 9/7, tại khu vực biên giới xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phối 
hợp với tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) khai trương cặp cửa khẩu 
phụ Nậm Lạnh (Sốp Cộp, Sơn La) - Mường Pợ (Mường Son, Hủa Phăn, Nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào). 

Đây là cửa khẩu phụ thứ hai được khai trương trên địa bàn tỉnh Sơn La với nước 
bạn Lào và là cửa khẩu phụ đầu tiên trên địa bàn huyện Sốp Cộp với huyện Mường Son, 
tỉnh Hủa Phăn. Hiện nay, tỉnh Sơn La có 4 cửa khẩu với nước bạn Lào, gồm hai cửa khẩu 
quốc gia Lóng Sập (Mộc Châu), Chiềng Khương (Sông Mã) và hai cửa khẩu phụ Nà Cài 
(Yên Châu), Nậm Lạnh (Sốp Cộp). 

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn La 
nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã triển khai các kế 
hoạch hợp tác, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế, xã hội, 
quốc phòng - an ninh, đối ngoại và củng cố hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khu 
vực biên giới hai nước vững mạnh và phát triển toàn diện. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, 
mỗi tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách phù hợp, 
đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế, xã hội 
của mỗi nước. 

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay Pheng Xum 
Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn khẳng định, việc khai trương cặp cửa 
khẩu này có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới 
được đi lại thăm thân, trao đổi hàng hóa; đồng thời, vun đắp truyền thống đoàn kết, hữu 
nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt - Lào nói chung, Hua Phăn và Sơn La nói 
riêng ngày càng phát triển. 
 

16. Xuân Tuấn. TRỒNG RỪNG ĐỔI VÀNG / Xuân Tuấn // Nông thôn ngày nay.- 
Ngày 11/7/2019.- Số 165.- Tr.16. 

 

Ông Lý Vang Sam (sinh năm 1965) ở bản Piêng Sài, xã Chiềng Yên, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La không thể đếm hết số cây gỗ trong khu rừng rộng cả trăm ha 
của gia đình. Nhiều cây gỗ có giá trị tương đương cả cây vàng. Sau hơn 20 năm kiên 
trì trồng cây, gây rừng, ông Sam đã có cả một khu rừng vàng. 

TỈA 1 CÂY, TRỒNG 10 CÂY 

Lên Tây Bắc mùa này, điều đập vào tầm mắt là những quả đồi trọc nối dài tít tắp từ 
Hòa Bình cho tới Sơn La. Ấy vậy mà đi qua xã Chiềng Yên vẫn còn một mảng rừng xanh 
biếc. Đặc biệt là ở bản Piêng Sài do ông Lý Vang Sam làm Bí thư chi bộ hầu như không 
có đồi núi trọc. 

Con đường bê tông vừa trải phẳng lì dẫn vào khu rừng tràn ngập cây to, cao sừng 
sững. Hương rừng thoang thoảng, làm dịu bớt cái nắng oi bức của mùa hè. 

Gặp ông Sam bên bìa rừng, không ai nghĩ, người đàn ông Dao này đã làm được 
những việc phi thường. Ông Sam có nước da bánh mật, thân hình cao gầy, tóc đã ngả màu 
muối tiêu, nhưng nom còn tráng kiện lắm. Ông bước đi thoăn thoắt, giọng nói khỏe khoắn 
và ánh mắt rạng ngời lên niềm vui. 
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Nhắc đến rừng, như vui hơn, trên gương mặt người nông dân một nắng hai sương 
tràn đầy hy vọng. “Ở với cây, với rừng là vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất” - ông 
Sam chia sẻ khi dẫn chúng tôi đi thăm rừng. Rừng vây quanh lấy ngôi nhà gỗ của ông 
Sam. Ba bề, bốn phía nơi nào cũng thấy cây cối dựng thành vách. Đám xoan đã 20 tuổi, 
thân cao tới 20m cứ nối nhau dài tít tắp. Hết rừng xoan đến rừng lát, rừng chò chỉ. Có 
những cây lát to hơn một người ôm. Dưới tán rừng là bạt ngàn cây sa nhân. Giống cây chỉ 
sống dưới tán cây to và là nguồn dược liệu quý giúp ông Sam có thu nhập rất ổn. 

Ông Sam leo dốc nhanh như sóc. Đôi chân rắn rỏi đó đã đi mòn đất này để chăm 
sóc cho khu rừng mà ông dày công tạo dựng. 20 năm qua, gia đình ông kiên trì đào hố, 
trồng cây, phát tán cây. Và rừng đã trả ơn cho gia đình ông xứng đáng. Dừng lại bên cây 
lát đại thụ, ông Sam không giấu được niềm vui: “Cây lát này họ trả tôi 30 triệu đồng, 
nhưng tôi không đồng ý bán. Trong rừng của tôi hiện có nhiều cây như thế này mà tôi 
đếm không xuể”. 

Cái thời bà con đổ xô trồng cây ăn quả, ông Sam vẫn kiên trì trồng cây, gây rừng. 
Ông cho rằng, trồng rừng chẳng bao giờ lo thiệt. Bây giờ rừng xoan, rừng lát, chò chỉ đều 
đã phủ màu xanh đất này. Mỗi cây xanh trong rừng giờ đều có thể quy ra vàng. Ông thích 
bán lúc nào chỉ cần “a lô” một câu là thợ buôn gỗ xếp hàng đến. Từ khi khu rừng này hình 
thành đến nay đã ngoài 20 năm có lẻ, giờ ông Sam “sờ” vào chỗ nào cũng ra tiền. Sa nhân 
được mùa ông thu được nửa tỷ đồng, chưa kể đàn bò 50 con, nhà cần tiền thì bán. 

Đi mỏi chân, chùn gối vẫn chưa hết đất của ông Sam. Cánh rừng nọ nối liền cánh 
rừng kia dài tít tắp. Ấy vậy mà ngày nào ông Sam cũng đi kiểm tra và ngắm cây. Khi tỉa đi 
một cây, ông Sam trồng thêm 10 cây. Nhờ đó mà khu rừng mỗi ngày một giàu đẹp hơn. 
“Cánh buôn gỗ làm nhà sàn, mỗi khi vào rừng rất thích đám xoan 20 năm tuổi, có cây họ 
trả cả chục triệu đồng, mà ở rừng của tôi có cả nghìn cây như thế” - ông Sam kể. 

NHÌN XA TRÔNG RỘNG 

Khu rừng của ông Sam ngày ngày tỏa bóng mát, mỗi cây rừng là một dấu tích 
mang đậm công sức của gia đình ông. Người đàn ông Dao này đã biết nghĩ khác và làm 
khác, thay vì phá rừng, ông lại đi trồng rừng. 

Ấy là vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Nhà nước có chủ trương giao đất, 
giao rừng, cây giống còn được chở tới tận trung tâm xã phát cho bà con trồng như cây lát, 
xoan, chò chỉ… Khi đó nhiều người sống ở miệt rừng này đã quen với cảnh cứ vào rừng 
là có cái ăn, nên chẳng ai nghĩ đến việc trồng rừng. 

Rồi những cánh rừng cổ thụ cũng bị bật gốc bởi bọn lâm tặc và nhanh chóng biến 
thành đồi trọc. 

Ngồi trong căn nhà gỗ của gia đình, ông mơ tưởng về cái thời đại ngàn ngân nga 
tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối chảy róc rách. Người Dao chỉ hạ vài cây gỗ khi làm nhà 
chứ không tàn sát rừng. Khi các gã lâm tặc ở miền xuôi lên dụ dỗ bà con chặt cây, bán gỗ, 
nhiều kẻ mờ mắt nghe theo, ngày đêm đốn hạ cây cổ thụ để kiếm bữa ăn. Rừng từng ngày 
chảy máu, tan hoang và xót xa. Chẳng ai ngăn nổi họ, chỉ đến khi rừng không còn gì khai 
thác họ mới chịu dừng lại. 

Khi ấy, ông Sam cứ lang thang qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác rồi tự hỏi, 
bao giờ màu xanh của rừng mới trở lại xứ này? Và khi Nhà nước cho cây giống để trồng 
rừng, ông Sam đã không bỏ lỡ dịp may này. Xã giao cho bao nhiêu đất ông nhận tất. Bản 
thân các thành viên trong gia đình ông cũng phân vân vì gạo ăn khi đó còn chẳng đủ nói 
chi đến việc trồng rừng mà mấy chục năm sau mới có thu hoạch. 
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Yêu cây, yêu đất, nên ông đã động viên vợ con, trồng cây gây rừng chưa bao giờ là 
muộn cả. Ngày ngày, ông cùng vợ con gùi từng cây giống lên đồi cao trồng. Thấy vợ 
chồng ông chuyển xuống thung lũng trồng rừng xa trung tâm xã cả ngày đường, ai cũng 
cho là hâm dở. Có người còn bảo: “Lão Sam hâm dở này làm cái việc chở củi về rừng đó 
được bao lâu. Chẳng chóng thì chày cũng buông xuôi cho mà xem”. Bỏ mặc những lời 
qua tiếng lại, chí ông đã quyết là thực hiện cho bằng được. 

Khu đồi trọc năm nào có mồ hôi của ông rơi xuống đã biến thành đồi cây. Sau mỗi 
năm, diện tích rừng cứ dần mở rộng. Ngày nối ngày, mùa nối mùa qua đi, chẳng mấy chốc 
vợ chồng ông Sam đã phủ xanh cả trăm ha đất. Có cây là có rừng, là nguồn động viên gia 
đình ông vượt qua gian khó. Khi cây đã dần phủ xanh đất trống đồi trọc, ông mạnh dạn 
đưa cây sa nhân vào trồng dưới tán rừng. Sau 3 năm, cây sa nhân cho thu hoạch. Chúng 
được nuôi dưỡng dưới tán rừng nên phát triển rất nhanh. 

“Trồng cây giống như trồng người, phải kiên trì và nhẫn nại. Mình mà nóng vội và 
mong sớm có kết quả thì khó thành lắm” - Ông Lý Vang Sam. 
 

17. Minh Vũ. KHI LỢN CHẾT CẦN TIÊU HỦY / Minh Vũ // Cựu chiến binh Việt 
Nam.- Ngày 11/7/2019.- Số 1288.- Tr.12. 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã vừa tiếp nhận bệnh nhân là anh Cầm Văn H., 
48 tuổi, trú tại xã Mường Hung, Sông Mã, Sơn La trong tình trạng nguy kịch do nhiễm 
liên cầu khuẩn. 

Người nhà cho biết, con lợn cắp nách của gia đình không may bị chết. Do tiếc nên 
anh H. đã giết mổ rồi làm cơm cả nhà cùng ăn. Trong quá trình giết mổ, anh H. liên tục 
chạm vết thương hở ở cổ tay trái vào thịt lợn. Đến trưa ngày hôm sau, anh H. có biểu hiện 
sốt cao, khó thở, hôn mê sâu, trên người có nhiều mảng tím nên được đưa đến Bệnh viện 
Đa khoa huyện Sông Mã cấp cứu.   

Bệnh nhân lập tức được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và chống độc để điều 
trị. Các xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng do liên cầu 
lợn, nghi lây vi khuẩn trong quá trình giết mổ do anh H. có vết thương hở ở cổ tay. Dù 
được điều trị tích cực song anh H. đã tử vong tại bệnh viện… 
 

18. Minh Tuấn. PHONG TRÀO THỂ DỤC THỂ THAO Ở MƯỜNG LẦM / Minh 
Tuấn // Thể thao Việt Nam.- Ngày 12/7/2019.- Số 55.- Tr.6. 
 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ 
đại”, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của xã Mường Lầm (Sông Mã, Sơn La) 
ngày càng phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân 
tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe người dân. 

Để phát triển rộng rãi phong trào thể dục thể thao, lãnh đạo xã chủ động lồng ghép 
các hoạt động thể dục thể thao với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa”; tổ chức tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc luyện tập thể dục thể thao trong 
mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng sân bãi tại các bản; tham gia 
các giải thể thao, thi đấu giao hữu giữa các xã để vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa nâng cao 
kỹ thuật, chiến thuật; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao. Đặc biệt, chú 
trọng lưu giữ và phát triển các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, bóng 
chuyền, bóng đá... Các hoạt động văn hóa, thể thao của xã được tổ chức thường xuyên vào 
các ngày lễ, tết, tạo điều kiện cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát 
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triển. Đây cũng là dịp để người dân rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi, lành 
mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống. Qua 
đó, từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội. 
Hiện, số người thường xuyên tham gia thể dục thể thao ở xã chiếm khoảng 36% dân số. 

 Theo thống kê, toàn xã hiện có 16 sân bóng chuyền, cầu lông, 10 sân bóng đá, duy 
trì 10 câu lạc bộ thể thao và 5 đội bóng đá, 16 đội bóng chuyền với hơn 400 vận động viên 
thường xuyên luyện tập; tỷ lệ người tập thể dục, thể thao đạt 36% so với dân số toàn xã, 
1,5% số gia đình của xã được công nhận “Gia đình thể thao”, 100% các trường học đều có 
chương trình rèn luyện thể dục thể thao, giáo dục thể chất. Ngoài ra, các em học sinh bậc 
trung học phổ thông còn được học các môn thể thao cơ bản như: Điền kinh, bóng đá, bóng 
chuyền, đá cầu và các hoạt động ngoại khóa về cầu lông, cờ vua, bóng bàn, các môn thể 
thao dân tộc: Bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy...; xã cũng chú ý phối hợp với các đơn vị lực lượng 
vũ trang đóng trên địa bàn tổ chức giao lưu, thi đấu các môn thể thao với nhiều hình thức 
đa dạng, phong phú nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân... 

Có thể nói, phong trào thể dục thể thao của xã Mường Lầm phát triển đúng hướng, 
được duy trì với quy mô và hình thức phù hợp, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, môi trường 
hoạt động thể thao quần chúng sôi động, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân 
dân, góp phần tích cực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 

19. Hải Đăng. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP: MONG 
TĂNG MỨC HỖ TRỢ, GIẢM THỦ TỤC / Hải Đăng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 
12/7/2019.- Số 166.- Tr.3. 
 

CÁCH LÀM HAY Ở MỘC CHÂU  

Trong khi chương trình bảo hiểm nông nghiệp Nhà nước triển khai gặp nhiều khó 
khăn, thì mô hình bảo hiểm vật nuôi áp dụng tại Mộc Châu (Sơn La) vẫn đang “chạy” tốt 
cả chục năm nay, tạo thành chỗ dựa bền vững, giúp người dân nuôi bò sữa Mộc Châu yên 
tâm phát triển đàn. 

Là hộ nhiều năm tham gia bảo hiểm nông nghiệp ở Mộc Châu, anh Nguyễn Văn 
Hải - tỷ phú chăn nuôi bò sữa ở tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn 
La) cho rằng: Cuộc sống của người nuôi bò sữa được như hôm nay là nhờ chính sách 
khoán hộ và nhiều sự hỗ trợ từ phía Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. Đặc biệt, 
việc bảo hiểm cho con bò sữa và giá sữa, chính là những “cái phao”, giúp người chăn nuôi 
yên tâm, đầu tư phát triển đàn bò. 

“Càng ngày chúng tôi càng thấy mua bảo hiểm cho bò sữa chính là cầu nối chia sẻ 
rủi ro giữa người nuôi với công ty. Cái được là nếu không may bò bị chết hay thải loại, 
chúng tôi vẫn có thể tái nuôi được liền sau đó” - anh Hải phấn khởi.  

Hiện ở Mộc Châu có hơn 550 hộ chăn nuôi bò sữa đã tham gia bảo hiểm. Hàng 
năm, quỹ bảo hiểm cũng chi trả cho hàng trăm trường hợp bò, bê gặp rủi ro. Với cách làm 
này, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã góp phần thay đổi nhận thức của người 
chăn nuôi, giúp họ yên tâm về đầu ra và đặc biệt không lo lắng khi xảy ra rủi ro vì đã có 
quỹ bảo hiểm hỗ trợ thiệt hại. 

Góp ý thêm về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp mới, anh 
Hải cho rằng bảo hiểm nông nghiệp là chương trình rất ý nghĩa, tuy nhiên cần tăng phí hỗ 
trợ lên mức 100% đối với hộ nghèo, cận nghèo và nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng 
khác nhằm kích thích, giảm bớt gánh nặng cho người nông dân và tạo động lực cho bà con 
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tham gia bảo hiểm. “Ngoài ra, bà con cũng rất mong chính sách mở rộng thêm phạm vi hỗ 
trợ như với gà, hươu... và các bệnh dịch khác” - anh Hải bày tỏ. 
 

20. Bá Di. NGHỀ ĐỘC VÙNG TÂY BẮC: ĐÀO SẢN VẬT TỪ ĐẤT LÀM MÓN ĂN BÉO 
NGẬY ĐỐN TIM THỰC KHÁCH / Bá Di // Đời sống và pháp luật.- Ngày 13 -
19/7/2019.- Số 28.- Tr.19. 
 

Đến vùng núi Sơn La giữa những ngày hè oi ả để thử món dế mèn xào nước 
măng của bà con người Thái. Chỉ cần ăn một lần du khách sẽ nhớ mãi không thôi, 
thậm chí, còn mong muốn được trở lại một lần nữa để thưởng thức món ngon, độc, 
lạ này. 

MÓN ĂN DÀNH CHO NGƯỜI CHĂM CHỈ 

Ngày hè ở Sơn La có một món đặc sản lạ mà quen. Quen ở điểm món này tìm đâu 
cũng có, lạ ở chỗ người Thái có cách chế biến vô cùng độc đáo. Đó là món dế mèn xào 
nước măng chua. 

Dế mèn là loại côn trùng có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con 
người, trong dế mèn có chứa protit, glucid, lipit và nhiều loại khoáng chất như kali, canxi, 
natri, magie, sắt cùng với nhiều loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, trí não 
của trẻ em và cả cho người lớn. Ngoài ra, đặc sản dế mèn chiên còn có tác dụng lợi tiểu có 
thể chữa các bệnh như nhiễm độc nước tiểu hay cả chữa sỏi thận. 

Thời điểm mùa dế mèn bắt đầu là khi mùa bọ xít nhãn kết thúc đó là khoảng tháng 
bảy âm lịch, thời gian tháng bảy này sẽ bắt được những con dế có kích thước lớn, mập 
mạp, đen bóng béo ngậy, chế biến ra sẽ ngon nhất. 

Trả lời báo chí, anh Lừ Văn Dũng ở bản Quỳnh Tam chia sẻ: “Cả tháng nay mưa 
nhiều, đây là thời điểm dế làm tổ để sinh sản nên dễ đào bắt. Mùa này cứ khoảng 5h sáng 
là chúng tôi đã lên nương đào dế. Chúng tôi chia thành nhiều tốp, mỗi tốp khoảng 10 
người, tỏa đi nhiều ngả, cứ nhắm vùng nào có nương đồi cà phê, nơi đất tơi xốp, nhiều 
thức ăn bởi lá non mới nhú là dế thường đào hang trú ngụ. Đào xong, chúng tôi lại lấp lại 
như cũ để sáng hôm sau dế đào hang mới cũng dễ phát hiện”. 

Tuy nhiên các hộ dân cũng cẩn trọng không bắt dế nuôi của gia đình khác. Người 
dân phân biệt dế thông qua ngoại hình: Dế tự nhiên thì đầu to, đùi to, nhảy rất khỏe, dế tự 
nhiên con to, con nhỏ khác nhau, dế nuôi trông đồng đều và mượt đẹp hơn. 

Bắt dế tuy không khó nhưng cần sự chăm chỉ, trung bình mỗi người đào được từ 2 
- 3kg/ngày. Số dế này có thể đem bán, nhiều gia đình lại mang về chế biến để thưởng thức 
hoặc đãi khách. 

BÍ QUYẾT NẤU DẾ NGON CỦA NGƯỜI THÁI 

Để chế biến được món ăn yếu tố quan trọng nhất lúc nào cũng do nguyên liệu; 
nguyên liệu tươi ngon món ăn mới ngon được, món đặc sản dế mèn chiên cũng vậy, 
những con dế to, khỏe, đủ chân càng và phải là còn sống được lựa chọn đưa ra sơ chế làm 
món ăn. 

Bà Cầm Thị Mai ở phường Chiềng Sinh (thành phố Sơn La) bật mí: “Món dế mèn 
muốn ngon thì phải biết cách sơ chế để loại bớt mùi hôi, tanh. Và nên chọn đúng mùa thì 
dế mới béo và thơm”. 

Theo bà Mai, khi sơ chế dế mèn, cần lấy hết ruột bẩn và túi hôi trong bụng của nó 
ra. Đây là công đoạn quan trọng nhất, đòi hỏi sự cẩn thận và khéo léo. Bà Mai dùng tay bẻ 
gập đầu dế, từ từ rút sạch ruột bẩn của nó, mà vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng của dế. 
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Sau khi sơ chế, dế sẽ được rửa sạch, để ráo, sau đó sẽ cho vào chảo và ướp cùng 
nước măng chua và mắm, muối vừa ăn. “Phải chọn được loại nước măng chua đã được ủ 
kỹ, không có váng và phải có mùi thơm của măng, như vậy mới tạo nên hương vị đặc 
trưng cho món ăn”, bà Mai chia sẻ thêm. 

Ngoài nước măng chua, thì loại gia vị không thể thiếu để tạo độ hấp dẫn cho món 
ăn này là củ sả và lá chanh. Bà Mai thái sả thành những lát mỏng rồi chiên vàng và lá 
chanh thái sợi để riêng vào 1 cái bát nhỏ. 

Sau 30 phút khi cảm thấy dế đã ngấm gia vị, bà Mai đặt chảo dế lên bếp rồi rang 
trong lửa to. “Mục đích của việc ướp dế với nước măng chua là khử mùi hôi của nó, khi 
rang chín, dế sẽ ngấm đều gia vị và dậy mùi thơm hơn”, bà Mai tiết lộ. 

Khi dế đã chín và phần nước măng chua trong chảo đã cạn, bà Mai cho thêm một ít 
mỡ và củ sả đã phi vàng vào chảo đảo đều nhằm tăng độ giòn và ngậy cho món ăn, rồi bà 
đảo đều và nhanh chóng tắt bếp. Những con dế trở lên căng bóng và vàng rụm. Cả căn bếp 
ngập trong mùi thơm lựng khó cưỡng của sả và gia vị. Đĩa dế mèn được rắc thêm chút lá 
chanh thái chỉ rồi mới dọn lên bàn ăn, trở thành tâm điểm chú ý của thực khách. 

Nỗi sợ hãi ban đầu của thực khách về loài côn trùng sống dưới đất này không còn 
nữa, thay vào đó là sự tò mò, thèm muốn được thưởng thức món ăn đặc sản giữa đất trời 
Tây Bắc. Dế được rang giòn rụm, mằn mặn, cay cay, đặc biệt mùi thơm của sả hòa quyện 
cùng nước măng chua tạo nên một mùi vị khó diễn đạt hết bằng lời. 

Ngoài món dế xào măng chua, người dân nơi đây còn sáng tạo ra hàng chục món 
ngon độc đáo như: Dế rang muối ớt, dế nướng, dế chiên bột, dế chiên bơ, gỏi dế, dế kho 
tiêu... cũng hấp dẫn không kém. 

Tuy là món ăn gây cảm giác sợ cho người lần đầu thưởng thức nhưng bù lại dế 
mèn chiên lại là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhất là cánh mày râu. 
 

21. PV. SƠN LA DỰ KIẾN XUẤT KHẨU 8.100 TẤN NHÃN / PV // Nhân dân.- 
Ngày 14/7/2019.- Tr.2. 
 

Vụ nhãn năm nay, tỉnh Sơn La dự kiến đạt sản lượng 73.000 tấn quả, tăng gần 14% 
so với năm 2018, trong đó sẽ xuất khẩu 8.100 tấn nhãn vào các thị trường: Mỹ, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 15.000ha nhãn, vùng trồng nhãn 
cho năng suất, chất lượng cao tập trung ở các huyện: Sông Mã, Mộc Châu, Mường La, 
Mai Sơn, Yên Châu, Bắc Yên và thành phố Sơn La. Tỉnh Sơn La đã xây dựng được 16 
chuỗi cung ứng nhãn an toàn, với hơn 510ha, trong đó, Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau 
nhập khẩu 1 đã cấp 16 mã số vùng trồng nhãn cho 75ha phục vụ xuất khẩu. 
 

22. Kim Quy. TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT TÂY BẮC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 
THÁNG ĐẦU NĂM / Kim Quy // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 15/7/2019.- Số 196.- 
Tr.5. 
 

Mới đây, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 
tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì hội nghị có bà Lò 
Châu Thỏa, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên 
môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham dự. 

Dự thảo báo cáo tại hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu 
năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các 
nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực công 
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tác như: Công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 
công tác Đảng -  Đoàn thể…  

Phát biểu tại hội nghị, bà Thỏa đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của công chức, 
viên chức người lao động nhà trường và nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung 
triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Theo đó, trường cần tiếp tục kiện toàn tổ 

chức bộ máy, đội ngũ viên chức, giáo viên theo đề án vị trí việc làm được Bộ Tư pháp phê 
duyệt trên tinh thần tinh gọn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; đẩy mạnh công tác tuyển 

sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo 
có uy tín; chú  trọng, xây dựng bổ sung chương trình, đào tạo phù hợp với đào tạo nghề, 
tiếp tục tập trung phát triển mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học… 

Nhân dịp này, bà Thỏa đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Giấy khen 
của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác năm 2018. 
 

23. PV. GIAO BAN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI 6 THÁNG ĐẦU NĂM / PV // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/7/2019.- Số 168.- Tr.12. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác đăng ký 

đất đai 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 
Ông Đoàn Xuân Thi - Quyền Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La 

cho biết: Trong 6 tháng, Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận 807 hồ sơ, hiện đã giải 

quyết xong 807/807 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 100%. Thực hiện 
cấp Giấy chứng nhận cho 698 lượt các đơn vị thuộc diện rà soát, sắp xếp, xử lý và giao tài 

sản các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18. Bên cạnh đó, từ ngày 1/1 - 
30/6/2019, văn phòng đã tiếp nhận từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, 
thành phố 3.813 lượt hồ sơ của hộ gia đình. Đã giải quyết xong 3.813/3.813 lượt hồ sơ. 
 

24. Minh Trí. ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019 Ở SƠN LA 
KHÔNG CAO / Minh Trí // Khoa học và đời sống.- Ngày 15/7/2019.- Số 84.- Tr.17. 
 

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó giám đốc Phụ trách Sở Giáo 

dục và Đào tạo Sơn La cho biết, đến thời điểm hiện tại, Sơn La đã hoàn thành việc chấm 

thi và gửi dữ liệu điểm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị cho việc công bố. 
Số lượng bài thi trắc nghiệm mà Sơn La vừa chấm là 30.023 bài. Về các môn tự 

luận, theo ông Hoàng, việc chấm thi được triển khai chặt hơn, nghiêm túc hơn. 
Ông Hoàng cho biết, qua báo cáo sơ bộ nhìn chung điểm thi trung học phổ thông 

quốc gia năm nay của Sơn La không cao. 

Năm nay, tại Sơn La, khu vực chấm thi được công an bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt, 
trong đó vòng 1 có 4 công an bảo vệ khu vực chấm thi tự luận và khu vực chấm thi trắc 

nghiệm, phòng bảo quản bài thi. 
Vòng 2 có 2 nhân viên an ninh trực 24/24h, vòng 3 có cảnh sát bảo vệ trong giờ 

làm việc. Các phòng bảo quản bài thi, chấm thi đều theo đúng quy định. 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019, Sơn La là một trong những tỉnh được 
dư luận quan tâm nhiều sau vụ việc gian lận thi cử gây rúng động năm 2018. 
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25. Anh Thư. NHIỀU HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TIÊU THỤ NÔNG SẢN / Anh Thư 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/7/2019.- Số 169.- Tr.10. 
 

Từ giữa tháng 7 và tháng 8 là đợt cao điểm tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi các sự kiện 
xúc tiến thương mại xuất khẩu nông sản. Theo đó, tuần lễ “Nhãn và nông sản an toàn tỉnh 
Sơn La năm 2019” tại siêu thị BigC Thăng Long (Hà Nội) sẽ diễn ra từ ngày 17 - 27/7 và 
tại tỉnh Sơn La từ ngày 8 - 19/8. Sự kiện “Nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 
2019” được tổ chức tại siêu thị LotteMart (Hà Nội) từ ngày 24 - 28/7 và tại siêu thị 
HarproMart Hà Nội từ ngày 26 - 31/7. 

Ngày hội Nhãn Sông Mã năm 2019 sẽ tổ chức từ ngày 2 - 3/8 tại trung tâm huyện 
Sông Mã; tổ chức khai trương quầy hàng giới thiệu nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại Hà 
Nội ngày 5/8, tại Quảng Ninh vào giữa tháng 7 và tại tỉnh Sơn La từ ngày 21 - 25/8. 
 

26. Mộc Miên. TIỀM ẨN HIỂM NGUY TỪ NẤM RỪNG / Mộc Miên // Bảo hiểm xã 
hội.- Ngày 16/7/2019.- Số 57.- Tr.8. 
 

Tỷ lệ nấm độc không nhiều, nhưng để phân biệt với nấm không độc rất khó. 
Không chỉ người dân mà chuyên gia cũng khó phân biệt. Vì vậy, người dân hái nấm 
hoang ăn rất dễ bị ngộ độc… 

Mới đây, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã tiếp nhận 2 bệnh nhân ở 
huyện Yên Châu, Sơn La bị ngộ độc nặng sau khi ăn nấm rừng. Trước đó, chị Vũ Thị T. 
(40 tuổi) cùng chồng vào rừng hái loại nấm có màu nâu trắng về chế biến món ăn cho bữa 
cơm chiều. Sáng hôm sau, chị cùng chồng và con dâu có biểu hiện đau bụng, nôn và mệt 
nhiều nên được đưa đến bệnh viện huyện, rồi được chuyển tiếp lên bệnh viện tỉnh. Do tình 
trạng suy gan quá nặng, chồng chị T. đã tử vong. Chị T. và con dâu được kịp thời chuyển 
về Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) để điều trị tiếp... 

Theo bác sỹ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện 
Bạch Mai), trong hàng nghìn loại nấm mọ̣c hoang, tỷ lệ nấm độc không nhiều nhưng để 
phân biệt giữa nấm độc với không độc rất khó. Không chỉ người dân khó phân biệt mà các 
chuyên gia cũng có thể nhầm. Vì vậy, người dân hái nấm hoang ăn rất dễ bị ngộ độc. 

Điều nguy hiểm chính là các loài nấm gây ngộ độc nặng thường có biểu hiện ngộ 
độc xuất hiện chậm sau ăn khoảng 5 - 6 tiếng. Khi đó, các chất độc đã ngấm sâu vào cơ 
thể; nếu bệnh nhân đến bệnh viện muộn, những tổn thương đường tiêu hóa, viêm gan, suy 
thận có tỷ lệ gây tử vong lên tới 50% trở lên... Loại nấm thường gây ngộ độc nặng ở Việt 
Nam là nấm độc tán trắng (Amanita verna) và nấm độc trắng hình nón (Amanita virosa). 

Ngộ độc 2 loại nấm độc này sẽ có biểu hiện 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thường là các 
biểu hiện nôn, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần. Giai đoạn 2, các biểu hiện tiêu hóa đỡ hoặc 
hết, nhưng thực ra gan, thận và các cơ quan bắt đầu bị tổn thương, người bệnh và bác sỹ 
dễ nghĩ là khỏi và cho ra viện. Giai đoạn 3 là viêm gan, suy gan, suy thận, hôn mê, chảy 
máu và tử vong. Do vậy, việc phát hiện và sơ cứu có thể căn cứ vào những dấu hiệu như: 
Có ăn nấm mọc hoang dại; các biểu hiện xuất hiện chậm sau ăn nấm từ 6 giờ trở lên. Nếu 
nạn nhân còn tỉnh, uống được thì cho uống nhiều Oresol hoặc nước khoáng, nước quả, 
nước rau luộc pha muối, sau đó nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế gần nhất... 

Chuyên gia này cũng khuyến cáo, để phòng tránh ngộ độc nấm, người dân không 
nên ăn các loài nấm mọc hoang dại. Với nấm hoang dại, nhìn có lành đến mấy, thậm chí 
ai đó quả quyết đó là loại nấm không độc thì cũng không nên ăn... 
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27. Thanh Thuận. ĐIỂM TỰA CỦA HỌC SINH NGHÈO NƠI BIÊN GIỚI / Thanh 
Thuận // Biên phòng.- Ngày 17/7/2019.- Số 57.- Tr.5. 
 

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của 
Tổ quốc, thông qua Chương trình “Nâng bước em tới trường”, các cán bộ, chiến sỹ 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã góp phần 
nuôi dưỡng ước mơ tới trường của nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trở 
thành điểm tựa của học sinh nghèo nơi biên cương. 

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ ĐẾN TRƯỜNG 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đứng chân trên địa bàn xã biên giới 
Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Bên cạnh nhiệm vụ chính, các cán bộ, 
chiến sỹ đơn vị vẫn luôn quan tâm, thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em tới 
trường”. Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng 
Khương cho biết: “Chương trình “Nâng bước em tới trường” được đơn vị thực hiện 
thường xuyên từ năm 2016 đến nay với nguồn kinh phí từ sự đóng góp ngày lương của 
cán bộ, chiến sỹ, tiền tiết kiệm và nguồn thu từ tăng gia sản xuất của đơn vị, đồng thời vận 
động các nhà hảo tâm tặng quà và đồ dùng học tập cho các em. Hiện, đơn vị đang nhận đỡ 
đầu 3 em học sinh đến hết lớp 12, trong đó có 1 em người Lào ở cụm Bản Đán đối diện”.  

Theo chân Đại úy Vi Thanh Tùng, cán bộ Đội vận động quần chúng, chúng tôi đến 
thăm gia đình em Vũ Khánh Ngọc, dân tộc Thái tại bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương. 
Ngọc là học sinh lớp 6, Trường Trung học cơ sở Chiềng Khương đang được Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Chiềng Khương hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng. Ngôi nhà nhỏ của gia đình 
em đã xuống cấp, mái tôn trước nhà bị thủng nhiều chỗ, vách tường ẩm ướt, nứt toác, 
trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá. Đón chúng tôi, chị Lý Thị Nhung (mẹ của Ngọc) 
buồn bã tâm sự, chồng chị mất do bệnh ung thư. Trong thời gian 10 năm kể từ khi phát 
hiện bệnh của chồng, chị đã đi vay mượn chạy chữa khắp nơi nhưng không cứu vãn được 
tình hình. Người chồng ra đi để lại cho vợ con một khoản nợ không nhỏ. Chị phải một 
nách nuôi 3 con nhỏ và cáng đáng khoản nợ trong khi không có công ăn việc làm ổn định. 
Bữa ăn hàng ngày của 4 mẹ con trông chờ vào chút tiền đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy 
của chị. 

Ngọc là chị cả trong nhà, 2 em còn nhỏ. Tuy hoàn cảnh khó khăn và thiếu sự chăm 
sóc, dạy dỗ của cha, nhưng Ngọc luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm chỉ đỡ đần mẹ 
việc nhà và chăm lo cho 2 em. 6 năm vừa qua, em đều đạt học sinh giỏi. Ngọc tâm sự: 
“Nhờ có được sự hỗ trợ từ các chú bộ đội biên phòng mà cháu không phải nghỉ học giữa 
chừng. Đối với cháu, đây là niềm động viên to lớn để cháu tiếp tục được đến trường. Cháu 
xin hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng các chú”. 

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương còn “đỡ đầu” em Quàng Thị 
Xuân, lớp 11, Trường Trung học phổ thông Chiềng Khương. Gia đình Xuân có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn khi mẹ bệnh tật suốt, nguồn thu nhập chỉ trông chờ vào việc trồng trọt 
của bố Xuân lại phải nuôi 3 đứa con trong độ tuổi ăn học nên kinh tế rất khó khăn. Được 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đỡ đầu, Xuân đã yên tâm đến trường và đạt 
thành tích học sinh giỏi của tỉnh Sơn La ở bộ môn lịch sử. 

XUYÊN BIÊN GIỚI “NÂNG BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG” 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đứng chân trên địa bàn huyện Sông 
Mã, nơi con sông Mã đổi dòng chảy qua nước bạn Lào, có đường biên, mốc giới giáp với 
huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cặp Cửa khẩu 
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Chiềng Khương (Việt Nam) - Bản Đán (Lào) là điểm sáng minh chứng cho mối quan hệ, 
giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới huyện Sông Mã. Qua Cửa khẩu Bản Đán, được 
sự hỗ trợ của cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, chúng tôi sang đất Lào 
tìm đến Trường Tiểu học Bản Đán, nơi có học sinh do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng 
Khương đỡ đầu.  

Khi chúng tôi đến Trường Tiểu học Bản Đán đúng lúc đang giờ ra chơi của các em 
học sinh, các thầy cô đã đưa em Thạo Phe vào gặp chúng tôi. Thạo Phe có vẻ khá nhút 
nhát trước người lạ như chúng tôi và cũng không hiểu tiếng Việt nên em chỉ nép vào bà 
ngoại. Thạo Phe đang là học sinh lớp 4 của trường. Hoàn cảnh của em khá đặc biệt khi bố 
mất sớm, mẹ đi lấy chồng ở nơi xa, em phải sống cùng bà ngoại. Bà ngoại Thạo Phe 
không có thu nhập ổn định, chỉ trông chờ vào việc làm ruộng nên cuộc sống rất khó khăn.  

Biết được hoàn cảnh của Thạo Phe, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã 
đứng ra nhận đỡ đầu em từ tháng 9/2016. Thầy Xẳng Thoong, Phó hiệu trưởng nhà trường 
cho biết: “Thạo Phe học tốt, viết chữ đẹp, năm nào cũng được nhận phần thưởng của nhà 
trường. Nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ mua đồ dùng học tập, miễn học phí cho em”.  

Từ sự hỗ trợ của nhà trường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Thạo 
Phe tiếp tục được đi học khiến bà ngoại vui lắm. Qua lời phiên dịch của cô giáo Kẹo Bun 
Mi Xay, bà Nang Nọi cho biết, bà rất xúc động và cảm ơn tấm lòng của Bộ đội Biên 
phòng Việt Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã giúp đỡ Thạo Phe để 
cháu được cắp sách đến trường. 

Thiếu tá Vì Văn Chương cho biết: “Với những việc làm cụ thể, thiết thực, Chương 
trình “Nâng bước em tới trường” đã tạo được dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân 
dân biên giới. Chương trình không chỉ dừng lại ở ý nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ các học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên giới có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn thể hiện tinh 
thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và sự gắn kết bền 
chặt giữa quân dân hai tỉnh Sơn La, Hủa Phăn nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói 
chung”. 
 

28. Lê Duy Hồng. TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG / Lê Duy Hồng // Quân đội nhân dân.- Ngày 17/7/2019.- 
Tr.3. 

 

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phát huy tốt 
vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, 
địa phương triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân 
sự địa phương. Phóng viên báo Quân đội nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần 
Xuân Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La về kinh nghiệm 
trong công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 

Phóng viên: Thưa đồng chí, có người vẫn quan niệm rằng, nhiệm vụ quốc phòng, 
quân sự là trách nhiệm của cơ quan quân sự các cấp. Khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy, 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có chủ trương, biện pháp gì? 

Đại tá Trần Xuân Cương: Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự mang tính đặc thù, 
nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi địa phương, vì thế, không phải ai 
cũng có nhận thức đầy đủ về vấn đề này. Thực tế triển khai nhiệm vụ chúng tôi thấy nhận 
thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối 
với cách mạng nước ta chưa đầy đủ; còn biểu hiện chủ quan, đơn giản trong nhận định, 
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đánh giá tình hình. Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo quản lý Nhà nước về quốc phòng, an 
ninh của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở và công tác phối hợp giữa các 
ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện vai trò tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc 
phòng, quân sự địa phương còn những hạn chế nhất định. 

Khắc phục vấn đề đó, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu 

với cấp ủy, chính quyền địa phương luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Chương trình, nội dung phổ biến, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cũng như toàn dân, đặc biệt là các chức sắc tôn giáo, 

người có đạo, chủ hộ biên giới… được lựa chọn, cập nhật thường xuyên, kịp thời những 

diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những yếu tố tác động 

trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng an ninh của địa phương. Quá trình thực hiện, tỉnh đã 

kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng những 

điển hình tiên tiến trong bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Đồng thời, có biện pháp 

khắc phục những hạn chế, giải quyết dứt điểm vướng mắc, bất cập nảy sinh, nhất là việc 

khiếu kiện, tụ tập đông người trái pháp luật… Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. 
PV: Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La thời gian 

qua trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương? 

Đại tá Trần Xuân Cương: Những năm qua, việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương được tiến hành đồng bộ, chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở. Nổi bật là công 

tác xây dựng, huấn luyện cho lực lượng vũ trang bao gồm bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị 

động viên được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo 

vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, các đơn vị bộ đội địa phương bảo đảm vững 

mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong 
lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lực 

lượng dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật được đăng ký, sắp xếp, quản lý chặt chẽ theo 

phân cấp; chất lượng chuyên nghiệp quân sự được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đạt 19,5%. 

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, 

phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và phòng, chống 

thiên tai, khắc phục các sự cố, tìm kiếm cứu nạn cũng như trong lao động, sản xuất, phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. Lực lượng quân sự, biên phòng, công an đã thực hiện tốt 

công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 
và nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Hằng năm, 

công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương được tiến hành chặt 

chẽ, chất lượng, bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân. Những kết quả trên góp phần nâng cao 

chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, 

huyện ngày càng vững chắc. 

PV: Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đòi hỏi ngày càng cao, Đảng 
ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trọng tâm 
những nội dung gì, thưa đồng chí? 

Đại tá Trần Xuân Cương: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp 
tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương 
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quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác quốc 
phòng, quân sự. Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp chặt chẽ 
nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại quốc 
phòng. Chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chấp hành nghiêm quy định về tổ chức biên chế 
năm 2019 của bộ, Quân khu 2; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm hoạt động 
tác chiến của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên; đổi mới nâng cao chất 
lượng các cuộc diễn tập, diễn tập khu vực phòng thủ. Tăng cường công tác phối hợp giữa 
quân sự, công an, biên phòng và các lực lượng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của 
Chính phủ. Làm tốt công tác tuyển quân bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu 
bổ sung nguồn nhân lực cho quân đội cũng như địa phương sau này. 

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí! 
 

29. T. Hiếu. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH BẮC KẠN, SƠN LA, BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU KHAI MẠC KỲ HỌP GIỮA NĂM / T. Hiếu, B. Hợp, L. Thanh, T. 
Nguyên // Đại biểu nhân dân.- Ngày 17/7/2019.- Số 198.- Tr.2. 
 

… Báo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIV 
cho thấy: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 13.279 tỷ đồng, bằng 
38,6% kế hoạch, tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 
8.540 tỷ đồng, bằng 62% dự toán năm. Huy động vốn toàn xã hội ước đạt 6.843 tỷ đồng, 
bằng 40,3% kế hoạch năm, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực ngoài 
Nhà nước đạt 4.810 tỷ đồng, chiếm 70,3% và tăng 7,5%. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào khâu bảo quản và chế biến 
sản phẩm; xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; 
cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo cầu nối giữa 
doanh nghiệp với các hợp tác xã. Toàn tỉnh có 62.734ha cây ăn quả; trong đó có 28.370ha 
cây lấy sản phẩm chủ yếu cho công nghiệp chế biến; duy trì và phát triển 65 chuỗi nông 
sản an toàn… 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, các đại 
biểu đề nghị: Những tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung nghiên cứu thị trường để định 
hướng phát triển nông nghiệp, phát triển cây ăn quả, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nhất là 
xuất khẩu một số loại quả sang thị trường một số nước có yêu cầu chất lượng cao; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc quản 
lý, sử dụng vốn của các dự án đầu tư... 
 

30. Tuệ Phương. ĐỒNG THUẬN, ĐOÀN KẾT TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ / Tuệ 
Phương // Đại đoàn kết.- Ngày 17/7/2019.- Số 198.- Tr.7. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, đồng bào các dân tộc thiểu số 
chiếm tới 83,51%. Với xuất phát điểm thấp, dân trí chưa cao, nhưng nhờ đổi mới 
phương thức vận động, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, công tác 
Mặt trận trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có nhiều bước đột phá. 

Với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã 
thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và 
các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện 
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các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 
Trong đó, một trong những điểm nhấn nổi bật đó là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức và cá nhân; thực hiện nề nếp nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe ý kiến của 
nhân dân”, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh định kỳ ít nhất 3 tháng 
một lần và đột xuất đến cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Những nỗ lực đó khiến cho các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước 
trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân 
dân. Những băn khoăn, bức xúc của đồng bào, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số được 
phản ánh kịp thời đến các cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết kịp thời. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 
được triển khai thực hiện gắn với phong trào “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn 
mới” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, 
vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, hiến 
công xây dựng cơ sở hạ tầng để xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, gia đình kiểu 
mẫu. Đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 26/188 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng 
nông thôn mới. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì 
người nghèo” nhằm kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp chung 
tay giúp đỡ người nghèo. 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 
51.477.200.000 đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.317 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng 
nhiều công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng triệu gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa 
bệnh và giúp đỡ học sinh nghèo; kịp thời kêu gọi, vận động, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại 
bởi thiên tai, bão lũ gây ra. Tổng số tiền vận động cứu trợ được 128.731.500.000 đồng. 

Công tác giám sát và phản biện xã hội đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh đẩy mạnh, trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh và các tổ chức thành viên. Nhiệm kỳ 2014 - 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 68 đoàn 
giám sát ở 22 nội dung. Việc giám sát và phản biện xã hội đã tạo điều kiện để các tầng lớp 
nhân dân phát huy quyền làm chủ trong xây dựng pháp luật, các chính sách, chiến lược, đề 
án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm tính phù hợp, khả thi. Việc tham 
gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, 
phương thức hoạt động. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng hướng dẫn, xây dựng và duy trì hoạt động 
của 3.230 mô hình tự quản về “Vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ 
người sau cai nghiện ma túy”. Các tổ tự quản đều chú trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên 
truyền, vận động, thuyết phục và tổ chức phát động thi đua cho nhân dân. Toàn tỉnh đã 
cảm hóa, giáo dục người sau cai nghiện không tái nghiện được 1.919 người; 963 khu dân 
cư không phát sinh người nghiện mới... 

 Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ XI, nhiệm kỳ 
2019 - 2024 phấn đấu: 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh có kế 
hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng tuyên truyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; Hằng năm, triển khai thực hiện tốt việc vận động ủng hộ xây 
dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo hằng năm từ 3% trở lên... 
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31. Văn Thiệu. QUỲNH NHAI NUÔI CÁ LỒNG VÀ LÀM NƯỚC MẮM / Văn 
Thiệu // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 17/7/2019.- Số 142.- Tr.10. 
 

Quỳnh Nhai là huyện miền núi, cách trung tâm tỉnh Sơn La 62km về phía 
Bắc. Huyện có 11 xã, thị trấn và hơn 17.000 hộ dân cùng sinh sống. Khi xây dựng 
nhà máy Thủy điện Sơn La năm 2010, huyện đã di chuyển 8 xã, 99 bản với hơn 8.400 
người và 40 cơ quan ra khỏi vùng ngập lòng hồ, đến các điểm tái định cư mới. 

Hồ Thủy điện Sơn La tích nước với trên 10.500ha, điều kiện thuận lợi để nuôi 
trồng thủy sản. Tận dụng lợi thế này, người dân vùng lòng hồ, đặc biệt là huyện Quỳnh 
Nhai đã chuyển hướng sang nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, mở ra hướng đi 
mới trong phát triển kinh tế. 

Nhận thức được lợi thế đó, năm 2012 UBND huyện đã giao Hội Ngành nghề nông 
nghiệp - nông thôn huyện thực hiện mô hình nuôi thí điểm cá lồng tại Hợp tác xã Thủy 
sản Chiềng Bằng với 20 lồng cá và 20 hội viên tham gia. Mỗi lồng cá nuôi thu lãi trên 9 
triệu đồng. Từ đó, mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện ngày càng phát triển và 
dần đi vào ổn định. 

Để phát huy tiềm năng, lợi thế mặt hồ, huyện đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân 
nuôi cá lồng, xây dựng cơ sở sản xuất nước mắm và chế biến cá tép dầu phục vụ khách du 
lịch. Đến nay, toàn huyện có 44 hợp tác xã thủy sản, đã tạo thương hiệu cá lòng hồ sông 
Đà ở Quỳnh Nhai để thị trường và người tiêu dùng biết đến. Song song với việc tạo 
thương hiệu cá lồng sông Đà Sơn La, huyện tập trung xây dựng chuỗi sản xuất sản phẩm 
sạch - nuôi theo quy trình VietGAP. 

Nhiều sản phẩm chế biến từ thủy sản được khách du lịch lựa chọn như nước mắm 
Quỳnh Nhai, cá tép dầu, cá tươi các loại… Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La để các 
hợp tác xã tham gia các gian hàng hội chợ thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm cá 
sông Đà để tiếp cận các thị trường, trong 2 năm 2018 và 2019, huyện Quỳnh Nhai đã bán 
được hơn 20 tấn cá các loại, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho các hợp tác xã. 

Bên cạnh đó, để xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủy sản sông Đà, Sở Khoa 
học - Công nghệ cũng đã nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất nước mắm từ cá 
nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai” do Hợp tác xã cơ khí Xuân Hải xã Chiềng 
Bằng thực hiện. Sau hơn 2 năm triển khai, dự án đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất nước 
mắm từ cá mương lòng hồ theo phương pháp enzyme do Trung tâm Công nghệ sinh học 
và Công nghệ Thực phẩm (Hà Nội) chuyển giao; hợp tác xã đã làm thử nghiệm 5.000 lít 
nước mắm thượng hạng và 7.000 lít nước mắm loại 1. 

Đến nay, nước mắm Quỳnh Nhai được đánh giá đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm, có mùi thơm, ngọt, đậm vị; sản phẩm đã được Hợp tác xã cơ khí Xuân Hải trưng 
bày tại các hội chợ, triển lãm. Trên cơ sở các kết quả đạt được của dự án, hội đồng nghiệm 
thu chấm điểm đạt yêu cầu, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước mắm sạch của người tiêu dùng. 

Để giúp người nuôi cá cũng như ngành thủy sản huyện từng bước tháo gỡ khó 
khăn, tỉnh Sơn La và huyện Quỳnh Nhai đã có nhiều cơ chế chính sách như thành lập tổ tư 
vấn thủy sản, trực tiếp hỗ trợ, tư vấn các hợp tác xã; tìm đơn vị, doanh nghiệp bao tiêu sản 
phẩm. Thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã theo Nghị quyết số 57/2017 và Nghị quyết số 
76/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng lồng cá và phát triển sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. 
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Với cơ chế thông thoáng, huyện đã và đang hỗ trợ phát triển sản xuất và mở rộng 
thị trường tiêu thụ cho sản phẩm; hỗ trợ kết nối các hợp tác xã với những cửa hàng thực 
phẩm tại Hà Nội, Sơn La; hỗ trợ kết nối thử nghiệm phân phối và lấy ý kiến phản hồi của 
khách hàng; hỗ trợ báo cáo kết quả thử nghiệm thị trường, phương án phát triển thị trường 
cho “Cá sông Đà - Sơn La”. 

Với mục tiêu phát triển nuôi cá lồng sông Đà theo hướng hiệu quả, bền vững, thời 
gian tới, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã thủy sản đẩy mạnh đổi mới 
phương thức sản xuất theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nâng cao sản lượng, năng suất và 
giá trị sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế cao mang tính đặc hữu của vùng; gắn sản xuất 
với chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ 
sản phẩm. 

Đẩy mạnh nuôi, đánh bắt thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo đa 
dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; gắn phát triển nuôi thủy sản với phát triển du 
lịch sinh thái lòng hồ Thủy điện Sơn La... 
 

32. Quốc Định. SỒNG A TƠ MƠ LÀM GIÀU VỚI GÀ ĐEN / Quốc Định // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 17/7/2019.- Số 170.- Tr.9. 
 

Sau 4 năm ngồi giảng đường đại học, cầm trên tay tấm bằng cử nhân đi xin 
việc nhiều nơi không thành, anh Sồng A Tơ người dân tộc Mông (ở bản Chiềng Đi II, 
xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã về quê chọn cách làm giàu bằng nuôi loài 
gà đặc sản của đồng bào Mông - loài gà đen. 

Gà đen là giống gà quý của đồng bào Mông vùng cao, hiện nay đang được người  
dân một số địa phương nuôi nhân rộng để phát triển kinh tế gia đình, được nhiều thực 
khách săn tìm vì thịt thơm ngon, săn chắc. 

BỎ BẰNG CỬ NHÂN VỀ… NUÔI GÀ 

Anh Tơ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất từng nổi danh là thủ phủ trồng “cây anh 
túc - thuốc phiện”, bao đời nay cuộc sống của đồng bào Mông xã Vân Hồ luôn bị cái đói, 
cái nghèo làm khổ. Ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp luôn thôi thúc chàng thanh niên 
Sồng A Tơ nỗ lực đèn sách hy vọng thi đỗ đại học. 

Kể lại với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, anh Sồng A Tơ cho hay, năm 
2011, tin vui bay khắp bản Mông Chiềng Đi II, khi anh Tơ thi đỗ vào Học viện Hành 
chính Quốc gia ở tận thủ đô Hà Nội, chuyên ngành Quản lý Nhà nước. Không phụ lòng 
của gia đình, hàng xóm, anh Tơ luôn miệt mài học tập, tích lũy thật nhiều kiến thức để ra 
trường xin được công việc Nhà nước như mong muốn. 

Sau khi ra trường, phấn khởi cầm trên tay tấm bằng cử nhân, chàng thanh niên 
Sồng A Tơ làm cả chục bộ hồ sơ, nộp nhiều nơi, xin việc nhiều chỗ, hy vọng xin được 
công việc Nhà nước càng sớm càng tốt. Thế nhưng hy vọng dần tan biến khi năm lần bảy 
lượt nỗ lực xin việc của anh Tơ đều không có kết quả khiến anh nản lòng. 

Sau 4 năm kiên trì chờ đợi không có kết quả. Qua tìm hiểu trên sách báo, tivi, 
mạng internet, thấy mô hình nuôi gà đen đặc sản rất phù hợp với điều kiện kinh tế của gia 
đình, anh Sồng A Tơ quyết định tìm hướng đi mới bằng cách khởi nghiệp nuôi loài gà quý 
của đồng bào Mông vùng cao. “Mình là con trai có sức khỏe thì làm gì cũng được, đâu cứ 
vào Nhà nước làm gì, mục đích cuối cùng cũng là kiếm đồng tiền...” - anh Tơ nói. 

Anh Tơ chia sẻ thêm: Sau khi tìm hiểu kỹ về kỹ thuật nuôi gà đen, năm 2018 tôi 
làm chuồng trại và mua con giống về nuôi. Khi đó được biết bên thành phố Yên Bái có 
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bán giống gà đen đặc sản này nên tôi sang đó mua hơn 300 con gà giống về nuôi thử. 
Giống gà đen đặc sản này khá đắt, mỗi con giá 17.000 đồng. Tổng số vốn tôi bỏ ra đầu tư 
chuồng trại, con giống ban đầu hết khoảng 40 triệu đồng. 

GÀ “CHÁY HÀNG”, BÁN KHI CHƯA KỊP… LỚN 

Theo anh Tơ, đối với gà đen thức ăn của chúng chủ yếu ngô hạt, mỗi ngày cho 
chúng ăn 3 bữa, sáng, trưa và chiều tối. Tuy nuôi bán hoang dã, nhưng người nuôi cũng 
cần thường xuyên quét dọn chuồng trại sạch sẽ thoáng mát. Đặc biệt khi trời lạnh phải 
quây bạt kín chuồng giữ ấm cho gà, trời nắng ấm cho gà ra vườn chạy bay nhảy, bới giun, 
ăn rau cỏ để chúng khỏe hơn, có sức đề kháng tốt hơn. 

“Cũng như các loại gà khác, gà đen cũng rất nhạy cảm hay bị ốm và gặp dịch, phải 
chú ý tiêm phòng vaccine đầy đủ định kỳ. Đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe 
đàn gà, nếu xuất hiện dấu hiệu gà bị rối loạn tiêu hóa, phân đổi màu hoặc ho, phải dùng 
thuốc xử lý ngay” - anh Tơ chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà. 

Hiện nay, giá bán mỗi kg gà đen dao động từ 120.000 - 140.000 đồng, chủ yếu anh 
Tơ cung cấp cho các nhà hàng và một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Vân Hồ. Gà 
ngon nên khách gọi đặt mua liên tục khiến đàn gà của anh Tơ luôn trong tình trạng “cháy 
hàng” vì gà không kịp lớn. 

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nuôi, lứa gà đầu tiên anh Tơ xuất bán được hơn 60 
triệu đồng, không những bù được chi phí đầu tư chuồng trại mà anh còn lãi thêm 20 triệu 
đồng. Thời gian tới anh Tơ dự tính mở rộng mô hình nuôi, tăng số đàn lên 400 - 500 
con/lứa và xây dựng hệ thống chuồng trại hiện đại hơn. 

 

33. Vũ Linh. GIỮ BÌNH YÊN PHỐ NÚI, NƠI CÓ DI TÍCH LỊCH SỬ NHÀ TÙ 
SƠN LA / Vũ Linh // Công an nhân dân.- Ngày 21/7/2019.- Số 5107.- Tr.3. 
 

Hơn 300 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch tại 
thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) trong 6 tháng đầu năm 2019. Giữa lòng thành phố 
thơ mộng, đồi Khau Cả trên cao, phía dưới có dòng suối uốn lượn là một điểm thu 
hút du khách đến thăm. Sơn La đặc biệt bởi có Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La và Bảo 
tàng Sơn La. Với những điệu múa xòe làm say đắm lòng khách trong nước, quốc tế 
được đội biểu diễn chuyên nghiệp ở các bản Tông, bản Cọ thể hiện, cùng nhiều lễ hội 
đặc trưng, các sinh hoạt cộng đồng đã khiến nhiều khách trở lại nơi này trong lần du 
lịch sau. Để giữ bình yên phố núi, đảm bảo an ninh du lịch, Công an thành phố Sơn 
La đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay được các cấp và nhân dân ghi nhận. 

Những ngày tháng 7, chúng tôi có dịp quay trở lại thành phố Sơn La. Dạo quanh 
một vòng thành phố, chúng tôi thấy phố núi đã có nhiều thay đổi. Có mặt tại khu vực 
quảng trường Tây Bắc rộng lớn, gần trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C, sức 
nóng từ mặt nền bê tông phả lên nhưng nhiều du khách vẫn chọn nơi này là điểm đến 
tham quan và đến thăm khu vực Ao cá Bác Hồ gần đó. Vì mới được xây dựng nên lượng 
cây xanh có bóng mát tỏa rộng ở khu vực quảng trường chưa nhiều. Đến đây, chúng tôi 
mới thấu hiểu nỗi vất vả của các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự 
nơi này. Ban ngày phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết, buổi tối lại là một thử 
thách khác khi lượng khách thập phương có lúc tập trung với số lượng lớn tại khu vực 
quảng trường. 

Năm 2019 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước nói chung và của tỉnh Sơn 
La nói riêng; đặc biệt là chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công 
tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây 
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Bắc… đòi hỏi nỗ lực cao của Công an tỉnh Sơn La trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. 
Dưới chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, 
Công an thành phố Sơn La đã phân công gần 300 cán bộ chiến sỹ phối hợp cùng 200 cán 
bộ chiến sỹ tăng cường của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức triển khai phương 
án bảo vệ. Những khu vực trọng điểm được bố trí lực lượng bảo vệ 24/24h. Các “Tổ công 
tác 4A” được thành lập và triển khai có hiệu quả, tổ chức tuần tra bảo đảm an ninh trật tự 
từ 22h đến 6h ngày hôm sau, thường xuyên phối hợp với bảo vệ dân phố, công an xã, 
phường duy trì công tác tuần tra vũ trang, phục kích ban đêm phòng, chống tội phạm… 

Đến thăm Nhà tù Sơn La - di tích cách mạng được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc 
biệt, nơi có cây đào xanh tốt mọc bên tường xà lim năm xưa, mang tên Tô Hiệu - người 
cộng sản kiên trung, chúng tôi thấy lòng rưng rưng xúc động. Bên cạnh di tích là Bảo tàng 
tỉnh Sơn La, một trong những điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch; đặc biệt là các 
ngày lễ, dịp tổ chức lễ hội. Hàng năm, Công an thành phố Sơn La đã xây dựng, triển khai 
kế hoạch phối hợp thường xuyên với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Ban quản lý 
các dự án, khu di tích, điểm du lịch… đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức tuyên 
truyền, tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu 
hộ cho đội ngũ bảo vệ tại các khu vực trên. 

Những năm gần đây, hình thức du lịch cộng đồng được nhiều người ưa chuộng. Do 
đó, kinh tế của các bản: Bản Bó (phường Chiềng An), bản Hùn (xã Chiềng Cọ) và bản 
Mòng (xã Hua La) được thành phố chọn lựa làm hình thức du lịch này cũng phát triển 
đáng kể. Lượng khách tham quan, lưu trú ngày một đông. Công tác quản lý hành chính về 
an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, các cơ sở cho thuê lưu trú, cơ sở kinh 
doanh có điều kiện… được tăng cường. Riêng 6 tháng đầu năm 2019, Công an thành phố 
Sơn La đã chỉ đạo công an các xã, phường tiến hành đăng ký lưu trú cho gần 33 nghìn 
lượt khách nghỉ tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn; kiểm tra 200 lượt, 820 hộ dân, 
gần 4.500 nhân khẩu; phát hiện, nhắc nhở, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm. 

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an thành phố Sơn 
La cho biết: Với đặc điểm là phố núi nên địa bàn có cả phường, ngoài tổ dân phố thì lại có 
cả bản nên công tác công an có những đặc điểm và khó khăn riêng. Công tác cán bộ, xây 
dựng lực lượng luôn là một trong những nhiệm vụ được công an thành phố đặt lên hàng 
đầu. Theo đó, mỗi cán bộ chiến sỹ phải tận tụy vì dân, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với 
nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an nhân dân từ trong công việc 
hàng ngày. 

Thời gian qua, những vụ bắt quả tang khi các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái 
phép chất ma túy như: Bắt đối tượng Mùi Văn Chung (sinh năm 1985), Mùi Văn Hậu 
(sinh năm 1986) (tháng 1/2019), Cầm Thị Minh (sinh năm 1986) (tháng 3/2019)…  thu 
giữ nhiều tang vật, góp phần kiềm chế tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn. 
Việc khám phá nhanh, thu hồi và trao trả cho các bị hại toàn bộ số tiền hàng trăm triệu 
đồng bị mất trộm, xảy ra tại bản Pó Phứa, phường Chiềng An và gần chục chiếc máy tính 
xách tay cùng nhiều tài sản khác xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La cuối 
năm 2018 cũng là một nỗ lực của lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng, chống tội 
phạm ma túy thành phố được nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, để 
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Công an thành phố Sơn La còn thực hiện có hiệu quả 
nội dung ba quản “quản lý địa bàn, đối tượng”, “quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự 
đô thị”, “quản lý cán bộ chiến sỹ”. 
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Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 47 vụ phạm pháp hình 
sự (giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm ngoái); phát hiện, bắt, xử lý 63 vụ với 70 đối tượng 
mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; 25 vụ với 25 đối tượng vi phạm các 
quy định về trật tự quản lý kinh tế, môi trường… Kết quả đó đã thể hiện sự nỗ lực của cán 
bộ chiến sỹ công an thành phố trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phát triển 
kinh tế, xã hội ở phố núi xinh đẹp, an toàn Sơn La. 
 




