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01. Nguyễn Đăng Doanh. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP Ở SƠN LA: NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC / Nguyễn Đăng Doanh // Tạp chí 
Lao động và xã hội.- Ngày 01-15/7/2019.- Số 602.- Tr.61-62. 
 

Tính đến cuối tháng 12/2018, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 3.051 doanh nghiệp (tăng 
hơn 400 doanh nghiệp so với năm 2017, bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện) với 
khoảng 57.050 lao động, trong đó được ký kết hợp đồng lao động khoảng 51.357 lao 
động, chiếm 90,1% tổng số lao động, đạt 100% so với kế hoạch. Do các doanh nghiệp trên 
địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, chủ yếu dưới 50 lao động, một số 
doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng nên khả năng thu hút lao động thấp. Phần lớn lao 
động làm việc tại các doanh nghiệp là lao động thời vụ nên thường xuyên có sự biến động 
theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chất lượng nguồn lao động đã được cải thiện 
nhưng số lao động chưa qua đào tạo vẫn ở mức cao, việc sử dụng nhiều lao động phổ 
thông chưa qua đào tạo còn khá phổ biến. Tỷ lệ lao động là người dân tộc chiếm khoảng 
80% so với tổng số lao động, trình độ văn hóa còn thấp, chưa được đào tạo nghề chuyên 
sâu, ý thức hiểu biết pháp luật chưa cao. Việc tuân thủ pháp luật lao động của người sử 
dụng lao động chưa nghiêm, người sử dụng lao động chưa thực hiện đầy đủ các chế độ 
chính sách, quyền lợi cho người lao động, do đó việc thực hiện pháp luật lao động trên địa 
bàn tỉnh Sơn La còn gặp không ít khó khăn. 

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc ban hành Kế hoạch 
thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử 
dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021, các 
sở, ngành, tổ chức, đoàn thể thành viên Ban Điều hành thực hiện Đề án 31 đã chủ động 
xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của ngành, đơn vị về thực hiện công 
tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp như: Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Doanh nghiệp, 
Luật Công đoàn, Luật Hợp tác xã... cho người lao động và người sử dụng lao động trong 
các loại hình doanh nghiệp. 

Trong năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 03 lớp tập 
huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, với sự tham gia của trên 200 người, 
đồng thời phát hành 458 cuốn tài liệu về chính sách lao động nhằm phổ biến các văn bản 
quy phạm pháp luật theo chuyên đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp các 
doanh nghiệp nắm rõ hơn các quy định của pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo 
hiểm thất nghiệp, Luật An toàn vệ sinh lao động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của người lao động; tổ chức 02 hội nghị tập huấn áp dụng hệ thống quản lý an 
toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguy cơ cao về tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 140 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát hành 750 cuốn tài liệu về an toàn, vệ sinh lao 
động, đăng một số bài viết trên báo của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông 
qua các lớp tập huấn đã tiến hành phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến các 
chính sách về Luật Lao động, bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động từ đó trao 
đổi, đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ, lợi ích 
của các bên tham gia. 

Theo thống kê, năm 2018 vừa qua, toàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 14 vụ tai nạn lao 
động, tăng 9 vụ so với năm 2017, làm 07 người chết và 07 người bị thương. Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, xác minh 
theo thẩm quyền và kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động bị tai 
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nạn lao động theo các quy định hiện hành. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng nội 
quy lao động, thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của pháp luật. Lũy kế đến 
ngày 15/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, thẩm định trên 50 
lượt và thông báo xác nhận 25 thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động cho các đơn 
vị trên địa bàn tỉnh, tăng so với năm 2017 là 147,0%. 

Việc thực hiện đăng ký hệ thống thang bảng lương của các doanh nghiệp trên địa 
bàn được áp dụng và thực hiện theo Nghị định 49 của Chính phủ. Các mức lương trong 
thang lương, bảng lương đảm bảo nguyên tắc: Mức lương bậc 1 của thang lương, bảng 
lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định; khoảng cách chênh lệch 
giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%; mức lương thấp nhất trong thang lương, 
bảng lương trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức 
lương tối thiểu vùng, các chế độ phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, phụ cấp 
thu hút, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp làm đêm... được xây dựng trả vào lương của 
người lao động. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh áp dụng 02 mức lương tối thiểu 
vùng theo Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 7/12/2017 là: Vùng III: 3.090.000 
đồng/tháng, áp dụng khu vực thành phố; Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng khu 
vực 11 huyện trên địa bàn tỉnh. Thu nhập bình quân của người lao động dao động từ 3,28 
triệu - 4,55 triệu đồng/tháng. 

Cùng với đó, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp cùng 
các ban ngành, đoàn thể triển khai hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ chính sách 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, tổ chức các 
cuộc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội đối với các 
doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến 31/11/2018 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc là 63.840 người; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3.802 người với 
tổng thu là 13.706 triệu đồng; số người tham gia bảo hiểm y tế 1.189.236 người, số người 
tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 50.492 người. Cơ quan chức năng đã thẩm định và trình 
ban hành 1.695 quyết định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trong đó: 1.539 quyết định 
hưởng trợ cấp thất nghiệp, 26 quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, 11 Quyết 
định hỗ trợ học nghề, 31 quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp, 02 quyết định hủy và 
thu hồi trợ cấp thất nghiệp, 54 quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, 16 quyết 
định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, 16 quyết định thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Du, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sơn La, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng công tác phổ biến pháp luật lao động trên địa 
bàn tỉnh Sơn La vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật còn nhiều chồng chéo, thường xuyên thay đổi dẫn đến một số cơ chế, chính sách chưa 
thực thi hoặc khó thực thi, vì vậy có nhiều tình huống pháp lý chưa thể giải đáp kịp thời, 
thỏa đáng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
còn gặp nhiều khó khăn do công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về lao động 
còn chưa được thường xuyên, mặt khác các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể 
không thực hiện việc khai báo hoặc khai báo còn chậm. Bản thân người sử dụng lao động 
cũng như người lao động chưa nhận thức rõ ý nghĩa của việc thương lượng tập thể đồng 
thời không chú trọng đến việc đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể nên số 
lượng đăng ký chưa nhiều. Chế độ thông tin báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Luật 
Lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên trên địa bàn tỉnh chưa được thực hiện đầy 
đủ và kịp thời. 
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Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, 
Luật Bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động và người lao động tại doanh nghiệp. 
Nâng cao công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành về quản lý doanh nghiệp và số lao 
động trên địa bàn. Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện, 
thành phố thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đầy đủ chế độ 
thông tin báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật lao động của đơn vị; phối hợp với Liên 
minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật lao động, Luật Hợp tác xã, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác có 
liên quan tới hoạt động của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thông qua nhiều 
hình thức như sách báo, tài liệu, kết hợp với các buổi hội thảo để giải đáp các vướng mắc 
cho người lao động.  
 

02. Nguyễn Thu Hương. NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG BINH 30/4 / Nguyễn Thu Hương // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01-
15/7/2019.- Số 602.- Tr.67-68. 
 

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế, sau hơn 26 năm 
thành lập và đi vào hoạt động, Công ty Cổ phần Thương binh 30/4 (ở phường Quyết 
Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) không chỉ thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh mà còn tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho các thương, bệnh binh, bộ đội 
phục viên và con em các gia đình chính sách.  

Công ty Cổ phần Thương binh 30/4 có địa điểm trụ sở tại tổ 01, phường Quyết 
Tâm, thành phố Sơn La. Tháng 7/1992, được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, thành phố Sơn La và các cấp các ngành, công ty đã được thành lập với tên gọi ban 
đầu là Tổ hợp Thương binh. Năm 2000, phát triển lên thành Hợp tác xã Thương binh và 
đến năm 2004 được UBND tỉnh Sơn La cấp phép chuyển đổi lên Công ty Cổ phần 
Thương binh 30/4. 

Ông Doãn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cho biết: 
Bước đầu chỉ là tổ hợp có 5 anh em thương binh chống Mỹ cùng gây dựng thành lập, sau 
khi đất nước thống nhất được Nhà nước và quân đội giải quyết chính sách rời quân ngũ 
trở về địa phương với cuộc sống đời thường. Hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn, 
song phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ và thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh 
tàn nhưng không phế”, 5 anh em thương binh đã cùng nhau góp vốn đầu tư xây dựng tổ 
hợp nghề mộc, phục vụ bà con trong tỉnh. Nhờ tính cần cù chịu khó, đảm bảo chất lượng 
nên sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, bước đầu đời sống của anh em 
thương binh đã được cải thiện. 

Năm 2000, nắm bắt được kế hoạch Nhà nước đầu tư xây dựng Thủy điện Sơn La, 
nhận định được nhu cầu đi lại của cán bộ công nhân và hành khách trên tuyến đường Sơn 
La với các tỉnh miền xuôi sẽ gia tăng, cộng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng thời 
cũng để góp sức nhỏ bé vào sự phát triển chung của tỉnh, các anh em thương binh đã họp 
bàn, vận động các đồng chí thương binh khác và quân nhân phục viên mất sức, cùng con 
em các gia đình chính sách có tay nghề góp vốn mua xe khách phục vụ cán bộ công nhân 
viên và hành khách đi lại trên tuyến. Hợp tác xã Thương binh 30/4 đã quyết định chuyển 
đổi ngành nghề từ sản xuất nghề mộc sang vận tải hành khách tuyến cố định. Ý tưởng này 
được các cấp lãnh đạo địa phương và Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La hoàn toàn nhất trí 
và ủng hộ. Tuy nhiên, bước đầu hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn do số vốn chỉ đủ đầu tư 
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mua được 03 chiếc xe (01 xe chạy liên tỉnh, 02 xe chạy nội tỉnh). Bên cạnh đó, mặc dù đã 
có mật lượng khách hàng ổn định song đối với ngành kinh doanh vận tải hành khách 
muốn tồn tại và phát triển được phải đổi mới và có thêm nhiều đầu xe. Vậy là tập thể cán 
bộ lãnh đạo, đảng viên trong hợp tác xã đã đi đầu trong việc lấy sổ đỏ của gia đình để thế 
chấp vay tiền ngân hàng giúp hợp tác xã mua ô tô chất lượng cao, mở thêm tuyến liên 
tỉnh. Sau một thời gian, nhờ công tác quản lý tốt của đội ngũ lãnh đạo, công việc kinh 
doanh ngày càng tiến triển, thu nhập của xã viên được nâng lên, đời sống được cải thiện. 
Hầu hết xã viên đã tự nguyện cho hợp tác xã mượn sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng mở 
rộng kinh doanh. 

Năm 2004, sau khi chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thương binh 30/4, để đáp 
ứng với xu hướng phát triển ngày một đi lên của xã hội nhằm tạo điều kiện cho anh em 
thương binh, bộ đội phục viên, con em các gia đình chính sách có công ăn việc làm, Hội 
đồng quản trị công ty đã họp bàn cùng các cổ đông góp vốn liên doanh và liên kết với một 
số nhà máy sản xuất ô tô để tăng số lượng đầu xe, mở thêm các luồng tuyến liên tỉnh và 
nội tỉnh. Hiện nay, công ty có Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, Ban giám đốc có 02 
thành viên, hai phòng chức năng với tổng số 60 cán bộ, công nhân viên. Qua 26 năm hoạt 
động, công ty đã vững vàng từng bước trưởng thành đi lên với chức năng nhiệm vụ được 
giao hiện nay là vận tải hành khách tuyến cố định, bãi đỗ xe tĩnh, dịch vụ nhà trọ, ăn uống 
bình dân. 

Đơn vị hiện có gần 30 đầu xe hoạt động phục vụ trên 04 tuyến liên tỉnh và 05 
tuyến nội tỉnh. Với tiêu chí “An toàn” được đặt lên hàng đầu, đội ngũ lái phụ xe được đào 
tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao trong mỗi chuyến đi. Mỗi năm, đơn vị đã vận 
chuyển từ 40 - 60 ngàn lượt hành khách đi trên khắp mọi nẻo đường của đất nước. Công 
ty phấn đấu xây dựng được trụ sở khang trang để làm việc, trồng được hàng trăm cây ăn 
quả như nhãn, mít, xoài, ổi, cam, bưởi... tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. 

Anh Nguyễn Trung Hiếu, lái xe công ty cho biết: Tôi vào công ty làm việc từ năm 
2014, hiện đang chạy xe khách tuyến Sơn La - Hải Phòng. Làm việc tại đây, chúng tôi 
được công ty đóng đầy đủ các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Không chỉ vậy, 
vào ngày lễ, tết còn được thăm hỏi, tặng quà. Môi trường làm việc lành mạnh, thu nhập ổn 
định khiến chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm. 

Không chỉ thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao 
động, Công ty Cổ phần Thương binh 30/4 còn đặc biệt chú trọng công tác xã hội, từ thiện 
như mở thêm hai tuyến xe khách lên vùng cao: Từ trung tâm huyện Thuận Châu đi Co 
Mạ, trung tâm huyện Mộc Châu đi Tân Xuân, giúp đồng bào dân tộc thiểu số đi lại và 
giao lưu văn hóa xã hội giữa vùng cao và thành phố. Hàng năm, đơn vị đều trích quỹ phúc 
lợi từ 30 - 50 triệu đồng để ủng hộ các cháu mồ côi và đồng bào các tỉnh bị thiên tai lũ lụt. 
Năm 2017, đã ủng hộ đồng bào huyện Mường La bị thiên tai 5 triệu đồng tiền mặt và 
quần áo, chăn màn, mỳ ăn liền với tổng trị giá 10 triệu đồng. Trong những ngày lễ tết, đơn 
vị sẵn sàng phục vụ đưa đón học sinh đi thi, đi học trên các tỉnh trong cả nước an toàn, kịp 
thời; giảm giá vé cho đối tượng chính sách, người già và học sinh đi trên xe, không ngừng 
đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng phương tiện, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. 

Để góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông, thông thoáng vỉa hè dành cho 
người đi bộ, năm 2016 công ty đã vay vốn đầu tư xây dựng bến xe tĩnh gần 4.000m2, với 
tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 19/4/2018, Đề án khai thác xe ô tô điện trên địa 
bàn thành phố và khu du lịch Mộc Châu của công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt với giai đoạn 1 (2018 - 2020) có quy mô 100 xe ô tô điện, tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ 
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đồng. Việc dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, giá cước thấp, không 
gây tiếng ồn, không làm ô nhiễm môi trường, qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán 
bộ công nhân, nhân dân đi làm việc và thăm quan tại các khu du lịch trên địa bàn thành 
phố Sơn La và huyện Mộc Châu. Với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền địa 
phương và Sở Giao thông vận tải Sơn La, sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể Hội đồng 
quản trị công ty, cùng các đoàn thể, cổ đông trong những năm vừa qua, công ty đã đạt 
được thành tích cao trong lao động sản xuất. Trung bình hàng năm, doanh thu của đơn vị 
đạt từ 12 đến 15 tỷ đồng, năm sau cao hơn năm trước, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 
Nhà nước đầy đủ. Trong 02 năm (2016 - 2017), công ty đã đóng nộp thuế được trên một 
tỷ đồng, duy trì công việc thường xuyên và thu nhập ổn định cho 60 lao động, trong đó có 
các đồng chí thương binh, bệnh binh, bộ đội phục viên, con em gia đình chính sách. 

Với những hoạt động nổi bật trong kinh doanh, năm 2012, Công ty Cổ phần 
Thương binh 30/4 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La công nhận là “Cơ sở sản xuất 
kinh doanh của thương binh”; năm 2013 được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng 
khen; năm 2014 lãnh đạo công ty được công nhận và trao tặng Bảng vàng doanh nhân 
Việt Nam trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” tại Hà Nội; được Trung ương Hội Khoa học phát triển nhân lực - nhân tài Việt 
Nam trao tặng danh hiệu phát triển vững mạnh năm 2016. Những phần thưởng cao quý 
này là động lực không nhỏ để khuyến khích, động viên tinh thần phấn đấu, phát huy phẩm 
chất người lính Cụ Hồ của các anh em thương binh trong công ty, để họ thêm vững vàng 
tư tưởng, góp một phần sức khỏe còn lại xây dựng quê hương Sơn La nói riêng và đất 
nước ngày một giàu mạnh. 

Cũng theo Giám đốc Công ty Doãn Văn Hiển, việc kinh doanh vận tải hành khách 
trên các tuyến đường lên các huyện vùng cao gặp rất nhiều khó khăn bởi đường sá rất 
nguy hiểm, phương tiện hao mòn rất nhanh, khách lại vắng. Song đối với Công ty Cổ 
phần Thương binh 30/4 lại không hề ngại điều này, chúng tôi luôn đón đầu những lĩnh 
vực mới và khó kinh doanh, ở đâu chưa có ai đầu tư khai thác thì ở đó chúng tôi sẽ đến và 
tìm kiếm lợi nhuận. Mặt khác, với cái tâm của những người lính bộ đội Cụ Hồ, công ty 
quyết tâm mở tuyến xe lên vùng cao, vùng xa để đưa cái chữ, cái văn hóa mới đến với bà 
con đồng bào dân tộc. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, mặc dù ảnh hưởng của 
khủng hoảng kinh tế và đứng trước thực trạng của ngành vận tải ô tô khách là cung đã 
vượt cầu song với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ là không chịu khuất phục và lùi bước 
trước những khó khăn, gian nguy đang gặp phải, tập thể cán bộ nhân viên và người lao 
động Công ty Cổ phần Thương binh 30/4 đã vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu 
mục tiêu phải tăng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Với những định hướng cụ thể, 
chiến lược kinh doanh bắt kịp xu hướng phát triển của xã hội, Công ty Cổ phần Thương 
binh 30/4 sẽ tiếp tục thành công trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho 
nhiều lao động, là “Cơ sở sản xuất kinh doanh của thương binh” tin cậy và phát triển.  
 

03. Đỗ Thị Phượng. HUYỆN MAI SƠN: THẤM NHUẦN ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC 
NHỚ NGUỒN” / Đỗ Thị Phượng // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01-15/7/2019.- 
Số 602.- Tr.65-66. 
 

Theo thống kê, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) có 6.028 đối tượng người có công, 
trong đó có 465 người hưởng trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, bằng nhiều hoạt động cụ 
thể, thiết thực, huyện đã thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi người có công và phong 
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trào đền ơn đáp nghĩa, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, nhất là trong đồng bào dân 
tộc thiểu số. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương 
binh Xã hội, các ban, ngành, Thường trực UBND huyện, Phòng Lao động Thương binh 
Xã hội đã kịp thời tham mưu, triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội 
dung theo chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Để 
việc thực hiện quản lý Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng được 
tốt hơn, huyện Mai Sơn đã bố trí 47 cán bộ, công chức có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ 
thực hiện quản lý Nhà nước về chính sách người có công (gồm: 03 người thuộc cấp huyện 
và 44 người thuộc xã, thị trấn). Huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị liên quan, tầng lớp nhân dân 
về chủ trương, chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và Pháp lệnh Ưu đãi người 
có công với cách mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phóng 
thanh tại cơ sở, trong các hội nghị...; tập huấn nghiệp vụ cho các trưởng bản, tiểu khu 
trưởng lồng ghép với các cuộc tập huấn giảm nghèo hàng năm đảm bảo đầy đủ, kịp thời 
đem lại hiệu quả thiết thực. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, ý thức tuân thủ pháp 
lệnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng cao. Trong 05 năm (2013 - 2017), 
huyện đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn về chính sách người có công cho khoảng 2.500 
lượt người. 

Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã phối hợp Ban Chỉ huy Quân 
sự huyện trong việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ. Trong giai đoạn 2013 - 2017, đã tổ 
chức tìm kiếm, quy tập và tiếp nhận 08 hài cốt liệt sỹ vào an táng tại nghĩa trang liệt sỹ 
huyện; phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện trong việc thực hiện rà soát, hỗ trợ nhà ở 
đối với người có công; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến 
Pháp lệnh, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm tặng quà... cũng như thực hiện các chế độ chính 
sách ưu đãi đối với người có công. 

Hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch thăm hỏi, tặng quà động viên các 
thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công nhân ngày lễ, tết, ngày 
Thương binh - Liệt sỹ. Trong giai đoạn 2013 - 2017, huyện Mai Sơn thực hiện chuyển quà 
của Chủ tịch nước, của tỉnh cho 13.038 lượt người có công với tổng số tiền trên 3,2 tỷ 
đồng, đồng thời trích kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội huyện thăm tặng quà cho 1.483 
lượt người có công, với số tiền 477,9 triệu đồng; thực hiện chế độ điều dưỡng, trang cấp 
dụng cụ chỉnh hình cho 1.469 lượt người, với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Chỉ đạo phòng 
chuyên môn phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện đối chiếu xác nhận cấp 4.612 lượt thẻ 
bảo hiểm y tế cho người có công. Thực hiện thanh toán đầy đủ các chế độ như: Ưu đãi 
giáo dục, đào tạo, mai táng phí và trợ cấp một lần cho 518 lượt thân nhân người có công, 
với số tiền gần 4,6 tỷ đồng. 

Thực hiện Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg; Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, 
huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai rà soát lập danh sách đề nghị tỉnh 
hỗ trợ nhà ở đối với 1.585 hộ người có công với cách mạng theo Quyết định số     
22/2011/QĐ-TTg. Đến nay, UBND huyện đã tiếp nhận kinh phí và thực hiện hỗ trợ nhà ở 
cho 128 hộ người có công với số tiền trên 4,8 tỷ đồng (trong đó: 06 hộ được hỗ trợ nhà ở 
theo Quyết định 118/1996/QĐ-TTg với số tiền 53,9 triệu đồng; 122 hộ được hỗ trợ nhà ở 
theo Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg với số tiền 4,76 tỷ đồng). Ngoài ra, còn vận động 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa với tổng số tiền 100 
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triệu đồng. Thực hiện trợ cấp một lần thờ cúng đối với gia đình liệt sỹ, trợ cấp một lần 
thanh niên xung phong... đối với 1.717 lượt người với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Trích 
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện và ngân sách huyện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 08 nhà bia cấp 
xã; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục nghĩa trang liệt sỹ huyện, hỗ trợ sửa chữa nhà ở 
cho thương binh nặng với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. 

Trong giai đoạn 2013 - 2017, huyện đã thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Lao 
động Thương binh Xã hội xem xét quyết định hưởng mới đối với 72 hồ sơ người có công, 
32 thân nhân người có công với cách mạng hưởng hàng tháng; 748 hồ sơ đề nghị hưởng 
trợ cấp một lần các loại đối tượng; 351 hồ sơ mai táng phí; xác nhận theo thẩm quyền đối 
với 514 dân công hỏa tuyến. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công, trong 6 tháng 
đầu năm 2019, huyện Mai Sơn đã thanh toán chế độ mai táng phí, truy lĩnh trợ cấp hàng 
tháng; trợ cấp một lần thờ cúng; ưu đãi giáo dục cho học sinh, sinh viên; thăm viếng mộ 
liệt sỹ; thực hiện chế độ điều dưỡng; trang cấp dụng cụ chỉnh hình... cho 200 người có 
công và thân nhân người có công với số tiền trên 809 triệu đồng; chi trả trợ cấp hàng 
tháng cho 465 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền 
trên 4 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu cho UBND 
huyện thành lập 09 đoàn thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Mậu Tuất đối với 44 cơ quan, 
đơn vị; tổ chức gặp mặt 26 cá nhân là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, 
các đồng chí lãnh đạo nghỉ hưu trên địa bàn với tổng số tiền là 101 triệu đồng; thực hiện 
chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của huyện cho 2.316 lượt người có công với số 
tiền là 863,5 triệu đồng, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Trong đó quà của Chủ tịch nước cho 
625 người với số tiền 126,6 triệu đồng; quà của tỉnh cho 890 người với số tiền là 496,6 
triệu đồng; quà của huyện cho 801 người với số tiền 240,3 triệu đồng. Triển khai thẩm 
định số hộ đề nghị hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg theo Đề án của UBND 
tỉnh đối với 81 hộ tại thị trấn Hát Lót, đồng thời đối chiếu 219 hộ phát sinh do hội cựu 
chiến binh chuyển sang. Thực hiện thay tro bát hương tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. Ngoài 
ra, phòng đã tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Hoàn thiện báo cáo kết quả thực 
hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 
phục vụ Đoàn thanh tra Bộ Lao động Thương binh Xã hội; báo cáo kết quả kiểm tra thông 
tin mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Sơn; báo cáo kết quả rà soát thương binh, 
bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; báo cáo 
kết quả xác minh người đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sỹ Lò Văn Tiếng. 

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện 
Mai Sơn cho biết: Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thiết thực kỷ 
niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm, với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, tình cảm, trách nhiệm đối 
với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công. Đồng thời 
cũng giúp cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng 
nhận thức sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và nhân 
dân các dân tộc trên địa bàn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ sự khó khăn của đất nước, của 
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địa phương. Từ đó nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phát huy truyền thống cách mạng, chủ 
động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, học tập và công tác. 

Huyện Mai Sơn sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều 
kiện kinh tế - xã hội tại huyện như: Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp lệnh 
Ưu đãi người có công với cách mạng đến với cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân 
trong toàn huyện. Xây dựng phóng sự, viết tin, bài tuyên truyền, biểu dương những gương 
điển hình là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu vượt khó vươn lên phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc ở khu dân cư. Căng băng rôn, 
khẩu hiệu tuyên truyền (05 cái) trên các trục đường Quốc lộ 6 từ xã Cò Nòi đến xã Chiềng 
Mung. 

Cùng với đó, tập trung rà soát, nắm tình hình mức sống của gia đình chính sách và 
người có công như: Tình trạng nhà ở, trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần và các 
chính sách hỗ trợ khác đối với người có công trên địa bàn. Thực hiện phong trào “Đền ơn 
đáp nghĩa” thông qua hoạt động tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người có công và 
thân nhân của người có công với cách mạng; thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sỹ; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ 
huyện và nhà bia ghi tên liệt sỹ các xã vào tối ngày 26/7/2019; rà soát lập danh sách gia 
đình người có công nhằm giúp đỡ ngày công trong lao động sản xuất, tặng sổ tiết kiệm 
cho người có công có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ 
đưa vào an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện; tổ chức tu sửa nhà bia ghi tên các anh hùng 
liệt sỹ các xã. 

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngoài các phần 
quà của Chủ tịch nước, của tỉnh Sơn La, huyện Mai Sơn sẽ tổ chức các đoàn thăm tặng 
quà người có công, với mức dự kiến 500.000 đồng/người từ nguồn đảm bảo xã hội huyện. 
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập các đoàn đến thăm và tặng quà gia đình chính 
sách và người có công với cách mạng trên địa bàn. Tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang 
liệt sỹ huyện, Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi vào tối ngày 
26/7.  
 

04. Minh Hằng. NHÌN LẠI 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 30A Ở SƠN LA / 
Minh Hằng // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01-15/7/2019.- Số 602.- Tr.63-64. 

 

Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với cả nước. Tỉnh 
có 5 huyện được phê duyệt thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 
theo Nghị quyết 30a, bao gồm: Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp. 

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ 
được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La xác định là chủ trương lớn và là nhiệm vụ 
trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Sau hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện 
Nghị quyết 30a của Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung 
Nghị quyết 30a đến các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cấp ủy đảng, chính quyền các 
cấp; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, huyện tuyên truyền đến từng cán 
bộ, đảng viên và người dân. Đồng thời, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn. Giao các ngành, UBND các huyện 
nghèo chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, xây dựng đề án, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu 
quả các nguồn vốn được phân bổ hàng năm theo các chương trình, chính sách giảm nghèo 
đến cơ sở và các đối tượng được thụ hưởng. 
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Trong giai đoạn 2009 - 2018, tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phân bổ cho 
tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết 30a là 2.038.937 triệu đồng. Ngoài ra, các nguồn hỗ trợ 
khác từ Tổng Công ty Sông Đà, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tổng Công ty 
Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I cho các huyện nghèo của 
tỉnh là 71.018 triệu đồng. 

Từ nguồn vốn đầu tư này, các huyện đã tập trung đầu tư xây dựng mới và duy tu, 
bảo dưỡng các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, công trình thủy lợi, 
điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt,... Trong các năm từ 2009 - 2018, các huyện 
nghèo đã đầu tư xây dựng được 502 công trình (Quỳnh Nhai: 65; Mường La: 80; Sốp 
Cộp: 191; Bắc Yên: 101; Phù Yên: 64, Vân Hồ: 01) và thực hiện duy tu, bảo dưỡng 34 
công trình hạ tầng. Nhờ đó, diện mạo của bản, làng nông thôn các huyện nghèo đã có 
nhiều khởi sắc, đa số các công trình đầu tư phục vụ sản xuất và đời sống của người dân 
được xây dựng kiên cố, khang trang, đã và đang phát huy hiệu quả tốt. 

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện đa dạng các chính sách hỗ trợ cho 
hộ nghèo của các huyện 30a. Cụ thể, trong giai đoạn 2009 - 2018, chính sách hỗ trợ sản 
xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập đã giúp trên 50.000 lượt hộ/cộng đồng được hỗ trợ giao 
đất giao rừng, hỗ trợ khoán, khoanh nuôi, bảo vệ 231.276,25ha/307.859,5ha tổng diện tích 
đất có rừng, rừng sản xuất, rừng phòng hộ trên địa bàn các huyện nghèo; hỗ trợ hơn 
420.000kg gạo cho gần 8.000 lượt hộ nghèo nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (định mức 
15 kg/người)... 

Các huyện nghèo cũng thực hiện hỗ trợ hơn 97.000 lượt hộ nghèo về giống cây, 
con, phân bón, cải tạo vườn cây, giống cỏ với kinh phí hơn 178.800 triệu đồng; hỗ trợ 1 
lần cho 1.227 hộ nghèo tạo diện tích nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ hơn 9.000 hộ làm chuồng 
trại chăn nuôi. Đồng thời hỗ trợ hộ nghèo khai hoang tạo 453ha nương rẫy cố định; khai 
hoang, phục hóa 610ha ruộng nước, 600ha ruộng bậc thang; hỗ trợ 546 hộ nghèo có nhu 
cầu phát triển ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp tạo thu nhập với kinh phí 2.730 triệu đồng 
(định mức 5 triệu đồng/hộ). Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi này 
đã góp phần chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình hiệu 
quả, tăng đàn gia súc ăn cỏ, gia cầm và các mô hình rau, hoa, quả sản xuất theo phương 
pháp ứng dụng công nghệ cao. 

Đối với chính sách hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, các huyện nghèo 
đã bố trí hơn 1.200 cán bộ khuyến nông từ cấp huyện đến xã, bản tổ chức các lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho trên 3.000 lao động nghèo; tập huấn cho đội ngũ cán 
bộ khuyến nông - lâm - ngư xã, bản về các kiến thức quản lý và thực hành phát triển nông 
- lâm - ngư nghiệp như mô hình chăn nuôi lợn thịt hướng nạc, nuôi cá lồng, mô hình sản 
xuất lúa thuần,... Nhờ đó, đã nâng cao hiểu biết của người dân về chăm sóc, phát hiện, 
phòng và trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi, giúp tăng năng xuất và hiệu quả trong sản xuất 
nông nghiệp của nông dân. Trong giai đoạn 2009 - 2018, trên địa bàn các huyện nghèo 
còn có 163 lao động xuất cảnh đi làm việc ngoài nước, tuy nhiên kết quả đạt thấp so với 
mục tiêu của Nghị quyết 30a đề ra. 

Cùng với chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, chương trình 30a 
của tỉnh cũng tích cực triển khai thực hiện các chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, 
nâng cao dân trí, chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, chính 
sách dạy nghề gắn với việc làm. Trong 10 năm từ 2009 - 2018, từ nguồn vốn của Nghị 
quyết 30a và các chương trình khác, các huyện nghèo đã mở 545 lớp đào tạo nghề cho 
hơn 16.500 lao động. Qua chính sách đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, cơ cấu 
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lao động đã từng bước chuyển dần từ lao động thủ công đơn thuần, kỹ thuật canh tác lạc 
hậu sang ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nuôi trồng giống mới, góp phần xóa đói giảm 
nghèo... 

Đối với chính sách cán bộ, các huyện nghèo đã thực hiện điều động, luân chuyển, 
tiếp nhận 126 cán bộ từ tỉnh, huyện về xã đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt để tổ 
chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đối với các huyện 30a theo Quyết định số 
70/2009/QĐ-TTg. Đồng thời, thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, 
có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc các huyện nghèo theo 
Quyết định số 170/QĐ-TTg, từ năm 2012 đến nay đã có 49 tri thức trẻ được tăng cường 
làm phó chủ tịch UBND xã. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, các huyện 
nghèo còn tuyển chọn, phân công 399 trí thức trẻ và cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham 
gia tại các tổ công tác tại các xã. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh có 141 trí thức trẻ 
đang công tác tại 05 huyện. 

Nhìn chung các cán bộ được luân chuyển và tri thức trẻ về công tác tại các huyện 
30a của tỉnh đã phát huy được năng lực và trí tuệ; khả năng tư duy trong thực hiện nhiệm 
vụ của cán bộ cấp xã có bước chuyển biến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng ở địa phương. 

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tập 
trung huy động các nguồn vốn nhằm đảm bảo vốn vay cho các huyện nghèo. Trong giai 
đoạn 2009 - 2018, từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi 3.026 triệu đồng của hệ thống ngân hàng 
chính sách xã hội, đã có trên 90.000 lượt hộ nghèo, 6.900 hộ cận nghèo và 2.000 hộ mới 
thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm; trên 7.000 lượt hộ được vay 
vốn đầu tư công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 9.500 lượt hộ được vay vốn để 
phát triển sản xuất kinh doanh ở vùng đặc biệt khó khăn, tăng thu nhập; gần 3.300 lượt 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay ưu đãi để có điều kiện tham 
gia học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường 
nghề... 

Có thể nói, các dự án, chính sách của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP cùng với 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được Sơn La triển khai đồng bộ 
từ tỉnh xuống huyện, xã, bản. Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới và các 
chương trình, chính sách khác đã tạo ra những chuyển biến tích cực đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình 
quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm (tăng 12 triệu đồng so với năm 2015); toàn tỉnh có 
26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh đã hoàn thành việc xóa nhà tạm trên địa bàn các 
huyện nghèo; có 184/204 xã (chiếm tỷ lệ 90,2%) có đường ô tô đến trung tâm xã được 
nhựa hóa hoặc bê tông hóa, 100% số xã trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ 
nghèo của tỉnh giảm còn 25,42% vào cuối năm 2018. Đặc biệt, tại 5 huyện nghèo 30a, giai 
đoạn 2008 - 2009, tỷ lệ hộ nghèo bình quân đã giảm từ 46,84% năm 2008 xuống còn 
32,5% vào năm 2017. Điều đáng nói là năm 2018, có 02 huyện thoát nghèo (Phù Yên, 
Quỳnh Nhai) và 01 huyện được công nhận là huyện nghèo (Vân Hồ). Đến nay tỉnh còn 04 
huyện nghèo là Bắc Yên, Mường La, Sốp Cộp, Vân Hồ; tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại 04 
huyện nghèo năm 2018: Là 34,95%. 

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm theo từng năm, cơ bản đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra song tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các huyện nghèo còn cao. Kết quả giảm 
nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2019 11

tỷ lệ cao trong tổng số hộ nghèo. Trong giai đoạn 2019 - 2020, Sơn La đặt ra mục tiêu 
phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 19%, trong đó tỷ lệ hộ 
nghèo của các huyện 30a giảm còn khoảng 26% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020. 

Để có thể thực hiện được những mục tiêu đề ra trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sơn La kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số nội dung 
sau: 

- Tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực cho tỉnh Sơn La trong thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm nguồn lực đầu tư cơ sở 
hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

- Nghiên cứu đồng bộ các chính sách, xem xét bãi bỏ các chính sách hỗ trợ trực 
tiếp cho không thay thế bằng các chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi về lãi suất, đơn giản về 
thủ tục để đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nghiên cứu bổ sung các chính sách ưu 
đãi cho các hộ có chủ hộ thuộc nhóm người yếu thế (người cao tuổi, phụ nữ, người khuyết 
tật) để phát triển sản xuất, tăng thu nhập bảo đảm giảm nghèo bền vững. 

- Điều chỉnh, sửa đổi, hướng dẫn các địa phương cách thức lồng ghép, tích hợp các 
chính sách trên cùng một lĩnh vực để khắc phục tình trạng chồng chéo chính sách, nâng 
cao hiệu quả quản lý, chất lượng các chương trình, dự án. 

- Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút nguồn lực đầu tư của các 
doanh nghiệp vào địa bàn các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn. 

- Nghiên cứu, xem xét nâng định mức hỗ trợ khoán chăm sóc, bảo vệ rừng để 
khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng; 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 
15/02/2017 của Bộ Tài chính đối với nội dung hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  
 

05. Xuyên Lê. MỘC CHÂU, VẺ ĐẸP TINH KHÔI CỦA ĐẤT TRỜI / Xuyên Lê // 
Người tiêu dùng.- Ngày 8-12/7/2019.- Số 555+556.- Tr.37. 
 

Mộc Châu không phải là quê hương nhưng cứ mỗi độ cuối năm tôi lại trở về nơi 
đây để được đắm mình trong tuyệt sắc thiên nhiên, đất trời thanh khiết và hòa theo tiếng 
cười rộn ràng của những người dân bản. 

Dọc con đường lên Mộc Châu là những dãy núi, ngọn đồi xanh biếc thoắt ẩn thoắt 
hiện giữa những tầng mây và hơi nước mù sương trắng.  

Xa xa là bản làng với những mái nhà trình tường mang nét kiến trúc nhà cổ của 
người Mông ẩn hiện mờ ảo giữa những vườn mận, vườn mơ nở trắng khoe xuân sắc... 

Những cánh hoa trắng li ti ủ trong sương sớm như những nàng thiếu nữ tuổi xuân 
rạng rỡ... không chỉ tôi mà còn biết bao du khách say đắm tìm về. 

Nà Ka, Phiêng Cành (xã Tân Lập) là những bản làng còn vườn mận hoang sơ, giữ 
được nguyên vẹn vẻ đẹp tinh khôi của đất trời Mộc Châu và nơi đây cũng thể hiện rõ nhất 
tập tục của người Mông sinh sống với những bộ quần áo sặc sỡ, những hoạt động cộng 
đồng đậm đà bản sắc lâu đời... 

Và hơn hết, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của đồng 
bào người Mông, vừa ăn vừa hít hà cái không khí lành lạnh của tiết trời Tây Bắc. 

Tới Mộc Châu, chúng ta không thể bỏ qua đồi chè và “bể nước thần thánh” (đối 
diện Nông trường chè Mộc Châu). Nơi đây luôn thu hút hàng trăm du khách tới mỗi ngày, 
từ lúc tờ mờ sáng để leo lên bể nước ngắm mặt trời mọc và đồi chè với những ngọn chè 
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non xanh mướt còn đẫm sương mai, để nhìn thấy những đứa trẻ được mẹ địu trên vai khi 
còn say giấc ngủ đi hái chè. 

Tất cả tạo nên một Mộc Châu trong veo và dễ thương đến vô cùng...  
Trưa ngày hè, Sài Gòn nắng như đổ lửa, nhớ về Mộc Châu mùa hoa mận để dịu 

nhẹ tâm hồn và ấp ủ một chuyến đi cho mùa hoa mận tới. 
 

06. Hữu Quyết. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Ở MỘT XÃ MIỀN NÚI / Hữu 
Quyết // Tuần tin tức.- Ngày 11/7/2019.- Số 28.- Tr.14. 
 

Xã Tân Lập, huyện Mộc Châu được biết đến là địa bàn có số hộ nghèo thấp 
nhất tỉnh Sơn La hiện nay, chỉ còn 2,9%. Để đạt được kết quả này, Đảng bộ xã Tân 
Lập đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên 
trong thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 

Bản Hoa 1, xã Tân Lập hiện có 178 hộ, Chi bộ bản có 26 đảng viên. Trong các 
cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, nội dung phát triển kinh tế được các đảng viên 
cùng nhau bàn bạc, tìm nhiều hướng đi phù hợp để giúp người dân thay đổi cách nghĩ, 
cách làm hiệu quả. Cùng với đó, chi bộ phân công từng đảng viên phụ trách các nhóm hộ 
của bản, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, vận 
động từng hộ thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi; áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nổi bật là việc phát huy vai trò tiên phong, gương 
mẫu đi đầu của đảng viên trong các phong trào, từng bước tạo được sự đồng thuận và tin 
tưởng của nhân dân. 

Ông Hà Văn Tâng, Bí thư Chi bộ bản Hoa 1 chia sẻ, với sự vào cuộc của đảng 
viên, tư duy, nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế đã thay đổi. Người dân nắm 
bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ phát triển kinh tế và 
áp dụng vào cuộc sống. Nhờ đó, đời sống của nhân dân trong bản ngày càng ổn định, hiện 
tỷ lệ hộ nghèo trong bản chỉ còn dưới 3%. 

Với đặc thù kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, đã lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy 
xã Tân Lập đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng 
được tiến bộ khoa học trong sản xuất. Hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết với 
những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương; trong đó, đặc biệt chú trọng 
đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông 
nghiệp. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã và các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp 
chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu 
thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung. 

Ông Lò Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập cho biết, trong quá trình thực 
hiện, mỗi cán bộ, đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với năng 
lực. Với quan điểm, phát triển kinh tế - xã hội là động lực, là đòn bẩy để thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát 
triển kinh tế; thực hiện các giải pháp để khơi dậy nội lực của người dân và phát huy vai 
trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. 

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG PHÁT TRIỂN 

Bản Dọi 2, xã Tân Lập là một trong những điểm tái định cư đầu tiên của Dự án 
Nhà máy Thủy điện Sơn La. Về nơi ở mới, bà con luôn nhận được sự quan tâm của cấp 
ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sở tại. Xác định rõ phát triển kinh tế từ sản xuất 
nông nghiệp, chi bộ và chính quyền bản đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 
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cấp trên tuyên truyền vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp 
dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông 
nghiệp. 

Ông Vì Văn Tỉnh, Bí thư Chi bộ bản Dọi 2 vui mừng chia sẻ, sau hơn 16 năm về 
nơi ở mới, kinh tế của người dân trong bản đã ổn định và từng bước phát triển. Hiện nay, 
55 hộ dân ở bản tái định cư Dọi 2 không còn hộ nghèo, nhiều hộ có mức thu nhập hàng 
trăm triệu đồng/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong bản ngày càng 
được cải thiện. Cả bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và là bản đầu tiên của xã về đích trong 
xây dựng nông thôn mới. 

Đến Tân Lập, không khó để có thể nhận thấy bức tranh nông nghiệp đa dạng với 
những loại cây trồng chủ lực như chè, mận hậu, chanh leo. Đây cũng chính là thành quả 
bước đầu của việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh Sơn La và huyện 
Mộc Châu về phát triển kinh tế. Hiện xã Tân Lập có 270ha trồng chè, sản lượng chè búp 
tươi đạt khoảng 3.000 tấn. Thương hiệu chè xanh Tân Lập luôn đứng vững trên thị trường 
trong nước và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan và một số nước Đông Âu. Giá trị sản 
xuất bình quân đạt 100 triệu đồng/ha trồng chè. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 
triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%. 

Ông Vàng A Thào, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, 
những chuyển biến trong tư duy, nhận thức của người dân Tân Lập về sản xuất hàng hóa 
đã và đang là động lực quan trọng để toàn xã xây dựng nông thôn mới. Hiện Tân Lập đạt 
được 12/19 tiêu chí, phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông 
thôn mới. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Tân Lập tiếp tục lãnh đạo UBND xã chỉ đạo bà 
con tăng cường các biện pháp thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất. Đồng thời, xã khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, 
thúc đẩy việc liên kết thành lập hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp và các doanh 
nghiệp kinh doanh bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. 
 

07. Ngọc Mai. SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NUÔI BÒ SỮA BỀN VỮNG / Ngọc Mai // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/7/2019.- Số 168.- Tr.13. 
 

Những năm gần đây, nhiều nông dân nuôi bò sữa ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
đã mạnh dạn đầu tư công nghệ xử lý chất thải, giúp các trang trại luôn sạch sẽ, góp phần 
bảo vệ môi trường sinh thái, giúp cho nghề nuôi bò sữa phát triển bền vững. Tiêu biểu như 
trang trại nuôi bò sữa của ông Bùi Duy Minh, đơn vị 77 (thị trấn Nông trường Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu). 

Dẫn chúng tôi đi một vòng thăm quan khu nuôi bò sữa rộng khoảng 2.000m2 
nhưng chứa đến 90 con bò. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi vào trang trại bò sữa của 
ông Minh đó là đường ra, lối vào khu chăn nuôi luôn sạch sẽ. Thế nhưng điều khiến chúng 
tôi ngạc nhiên là từng ấy con bò và hàng tấn chất thải mỗi ngày nhưng không có chút mùi 
hôi khó chịu nào. 

Ông Minh chia sẻ: Tôi bắt đầu nuôi bò cách đây hơn 20 năm, mới đầu chỉ nuôi có 
vài con bò khoán của công ty (nay là Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Mộc 
Châu Milk), đến nay đàn bò đã tăng lên 90 con. Hiện trong đó có 35 con đang cho sữa, 
hàng tháng thu từ 15 - 20 tấn sữa. Trung bình mỗi năm thu hơn 300 tấn sữa, trừ chi phí lãi 
được hơn 1 tỷ đồng. 

“Xác định nuôi bò là nghề làm giàu nên tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại một 
cách khoa học, khép kín, các dãy chuồng rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ. Bởi ngoài chăm 
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sóc cho đàn bò khỏe mạnh, phát triển tốt, sản xuất sữa chất lượng thì yếu tố môi trường 
luôn là một trong những vấn đề được gia đình tôi quan tâm. Nếu làm môi trường ô nhiễm 
sẽ tạo ra nhiều vi khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn bò và sức khỏe của 
con người” - ông Minh cho hay. 

Để môi trường chăn nuôi sạch sẽ, an toàn, tất cả các chất thải của bò được gom dẫn 

về một bể chứa. Sau đó sẽ được máy hút chất thải của bò từ bể lên để tách nước làm cho 

chất thải trở nên khô xốp. Nước được ép tách ra một phần chảy vào hầm biogas, phần còn 

lại chảy vào các bể xử lý bằng men vi sinh theo phương pháp hiếm khí. Với cách làm này, 
nước và chất thải được xử lý không gây mùi khó phát ra xung quanh, đảm bảo tiêu chuẩn 

an toàn không khí đưa ra môi trường... 

Nhờ vậy, trang trại nuôi bò sữa luôn đảm bảo vệ sinh, không gây ô nhiễm. 
 

08. Tuệ Linh. “NGÀY VỀ CƠ SỞ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” Ở MAI SƠN / 

Tuệ Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/7/2019.- Số 168.- Tr.14. 
 

Vào các thứ 7 hàng tuần, cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La lại tổ chức về với xã, với bản giúp cấp ủy, 

chính quyền cơ sở và người dân làm nông thôn mới.  

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/HU ngày 18/2/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

Mai Sơn về tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” năm 2019, huyện Mai Sơn 

đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo huyện làm tổ trưởng, cùng với cán 
bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện. 

Nội dung Ngày về cơ sở tập trung vào việc thực hiện duy trì, giữ vững các tiêu chí 

đạt chuẩn nông thôn mới; hướng dẫn triển khai các tiêu chí chưa đạt tiêu chuẩn như làm 

đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa bản, huy động nguồn lực xã hội hóa 

để thực hiện xóa nhà tạm... 

Nội dung Ngày về cơ sở còn tập trung tuyên truyền thực hiện phát triển sản xuất, 

các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hợp tác xã; thường xuyên theo dõi, nắm chắc 

và hướng dẫn quản lý tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, triển khai kế hoạch chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo kế hoạch của Công an tỉnh Sơn La. 

Ông Cầm Văn Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện 

Mai Sơn, cho biết: Trong 6 tháng năm 2019, các tổ công tác đã tiến hành triển khai, 

hướng dẫn, giúp đỡ 5 xã (Cò Nòi, Chiềng Sung, Nà Bó, Chiềng Mai, Chiềng Mung) và 2 

xã (Phiêng Cằm, Nà Ớt) chủ động thực hiện theo Kế hoạch số 185-KH/HU ngày 

18/2/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy. 

“Từ đầu năm đến nay, các tổ công tác đã giúp chỉnh trang nhà ở dân cư cho 7.003 

hộ; đào hố rác, hố thấm nước được 3.955 hố; dọn dẹp đường giao thông, khơi thông cống 

rãnh được 103.120m; chỉnh trang hàng rào khu dân cư là 25.235m; đưa gia súc ra khỏi 

gầm sàn cho 3.955 hộ; làm nhà tắm, nhà vệ sinh được 5.259 nhà; cải tạo vườn tạp cho 699 

hộ; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 64 nhà” - ông Thắng thông tin. 

Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn là hoạt động có ý nghĩa hết sức 

thiết thực, thể hiện rõ sự quan tâm sâu sát với cơ sở của các cấp ủy đảng và chính quyền 

địa phương. 
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09. Nguyễn Hữu Đông. KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN QUY 
CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA TỈNH SƠN LA THỜI GIAN QUA / Nguyễn Hữu 
Đông // Tạp chí Cộng sản.- Tháng 7/2019.- Số 921.- Tr.75-78. 
 

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Sơn La 
được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 
quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, từng bước đi vào cuộc 
sống, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Sơn La là một tỉnh miền núi, có diện tích tự nhiên là 14.174km2, có 274km đường 
biên giới với Lào; dân số của tỉnh hơn 1,2 triệu người, với 12 dân tộc anh em cùng sinh 
sống; có 12 huyện, thành phố, với 204 xã, phường, thị trấn, 3.324 bản, tiểu khu, tổ dân 
phố. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả quy chế, gắn với 
việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII “Về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, 
ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo nâng 
cao đời sống của nhân dân; chú trọng giải quyết các vụ, việc, vụ án tồn đọng mà dư luận 
xã hội quan tâm; tập trung củng cố tổ chức đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; sửa đổi, bổ sung các quy chế, 
quy định, quy trình công tác theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; đề cao 
hơn trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn thực hiện Quy chế 
Dân chủ ở cơ sở với thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh, góp phần thúc đẩy thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra. Nhờ đó, tỉnh đạt 
được một số kết quả nổi bật như sau:  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá so với mức bình quân chung 
cả nước và năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016 tăng 8,03%, năm 2017: 9,59%, năm 
2018: 8,59% (bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 8,8%/năm). Tính đến hết năm 2018, tỉnh 
có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, 
đó là chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn; chỉ tiêu giá trị 
hàng hóa nông sản, thực phẩm xuất khẩu.  

Do tích cực phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong thực hiện các chủ 
trương lớn của tỉnh, đến nay toàn tỉnh tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh tại 235 trường 
có học sinh bán trú, với 49.825 học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chấm 
dứt tình trạng học sinh bỏ học; bê tông hóa 8.661 tuyến đường giao thông nông thôn, dài 
2.234km, theo phương châm  “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong đó ngân sách Nhà 
nước hỗ trợ 31%; xây dựng được 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập 451 hợp tác 
xã và 4 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012; hình thành 61 
chuỗi nông sản an toàn, 17 sản phẩm nông sản, thực phẩm có thương hiệu; triển khai 
trồng cây ăn quả trên đất dốc (tính đến hết quý I năm 2019, có 59.294ha cây ăn quả, riêng 
năm 2018 xuất khẩu được 17.511 tấn quả các loại sang 12 thị trường, trong đó có Ô-xtrây-
li-a, Pháp, Mỹ, Nhật Bản,... đạt 115 triệu USD); Hội Cựu chiến binh tỉnh tập trung chủ trì 
việc hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng (năm 2018 hỗ 
trợ được 8.780/9.721 hộ). 
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Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; bảo 
đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường nắm cơ sở, nắm chắc địa bàn, giải quyết các 
vụ, việc, vụ án, đơn, thư phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo. Tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt quy trình chỉ đạo giải 
quyết các vụ, việc, đơn, thư tồn đọng, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, trong đó phân 
công, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cấp đối với việc giải quyết các vụ, 
việc cụ thể. Theo đó, từ ngày 01/5/2015 đến ngày 31/3/2019, tỉnh tiếp nhận 16.711 đơn, 
thư, với 7.827 vụ, việc; đã giải quyết xong 7.621 vụ, việc, đạt 97,4%; tiếp tục giải quyết 
206 vụ, việc còn lại. 

Đẩy mạnh các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thành lập và đưa trung tâm 
phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện đi vào hoạt động; thời gian giải quyết các 
thủ tục hành chính được rút ngắn từ 10% đến 35%, 100% các thủ tục hành chính, quy 
trình giải quyết thủ tục hành chính được niêm yết công khai, trách nhiệm của các cơ quan 
Nhà nước được nâng lên. Đồng thời, tỉnh tăng cường các giải pháp thực hiện, nâng cao 
Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh (năm 2017 Sơn La xếp thứ 19/63 tỉnh, 
thành phố, với 81,25 điểm, tăng 14 bậc và tăng 7,63 điểm so với năm 2016); chỉ số hiệu 
quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) - năm 2018 đạt 43,78 điểm, xếp thứ 
34/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2017; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) - năm 2018 xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố, với 60,79 điểm, tăng 1 bậc và 1,89 điểm 
so với năm 2017. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc 
giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo 
Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị, “Về việc ban hành Quy 
chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 
- xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013, của Bộ Chính trị, về “Ban hành 
Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 
tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tăng cường công tác giám sát 
việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp. 
Tiếp tục mở rộng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, đặc 
biệt là ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo Kết luận số 
62-KL/TW, ngày 8/12/2009, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2016 đến nay, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 7 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở (kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với 14 cấp ủy; tự kiểm tra 2 cuộc đối với 14 cấp ủy); 
lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tổ chức 3 cuộc giám sát 
đối với 12 đơn vị trong việc thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 
20/4/2007, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị 
trấn”, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013, của Chính phủ (nay là Nghị định số 
149/2018/NĐ-CP, ngày 7/11/2018, của Chính phủ, về “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 
của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”), Nghị định 
số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/1/2015, của Chính phủ, “Về thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Ngoài ra, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành khảo sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở trong công 
tác thuế, trong xây dựng và quản lý chợ; khảo sát mức độ hài lòng của bệnh nhân và 
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người nhà đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ 
quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính..., từ đó kịp thời khắc phục, chấn chỉnh 
những khiếm khuyết, hạn chế. 

Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế Dân chủ ở 
cơ sở, thành lập 3 tiểu ban theo dõi, chỉ đạo thực hiện quy chế theo từng loại hình cơ sở; 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm 
và tính chủ động trong việc theo dõi, đề xuất các giải pháp gắn với nhiệm vụ của cơ quan, 
đơn vị; hướng dẫn cụ thể việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ở 
các cấp, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp (theo hướng rõ 
chức năng, nhiệm vụ, thành phần ban chỉ đạo), trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
chịu trách nhiệm lãnh đạo việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị 
mình. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của 
tỉnh Sơn La vẫn còn một số hạn chế, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc và 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động giám 
sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, ban thanh tra 
nhân dân ở một số ít cơ sở chưa được phát huy đầy đủ; việc thực hiện quy chế ở một số 
địa phương, đơn vị còn có biểu hiện hình thức, chưa “nắm” việc mới, chưa “bám” việc 
khó để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thời gian tới tỉnh Sơn La tăng 
cường chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

Một là, thực hiện tốt các phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, 
“Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh, như xây 
dựng nông thôn mới, đường giao thông nông thôn, bếp ăn cho học sinh bán trú, nhà ở cho 
người có công, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc, thành lập hợp 
tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012, hình thành 
chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn, xây dựng thương hiệu sản phẩm... Huy động nhân 
dân bàn và quyết định đối với việc lập các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng ở 
cơ sở; trưng cầu ý kiến nhân dân đối với các việc khó, nhằm tạo sự đồng thuận và để nhân 
dân góp sức giải quyết. 

Hai là, lựa chọn những vấn đề phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm để tổ chức 
khảo sát, xin ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; từ đó tham mưu cho cấp ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo toàn diện và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong tổ chức thực hiện, 
hướng tới sự hài lòng của nhân dân. Thường xuyên rà soát những vụ, việc, vụ án tồn đọng 
mà dư luận xã hội quan tâm; đồng thời phân cấp trong chủ trì, chịu trách nhiệm giải quyết, 
xử lý. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, 
đơn vị trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

Ba là, chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với 
cải cách hành chính, thực hiện công tác dân vận, với phương châm hoạt động theo 3 nội 
dung: “Ba không”: “Không gây phiền hà với dân; không thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong 
công việc với dân; không nhận quà, sách nhiễu dân”; “Ba nên”: “Nên vui vẻ khi tiếp xúc, 
phục vụ dân; nên xin lỗi dân khi thấy thiếu sót; nên cảm ơn khi dân góp ý, phê bình”; “Ba 
cần”: “Cần gần dân, sát dân; cần học hỏi và lắng nghe ý kiến của dân; cần vận động dân 
cùng lo, cùng làm”. 

Bốn là, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ 
sở gắn với triển khai công tác dân vận. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và 
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thực hiện quy chế ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất, hiệu quả và 
được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, phải chú 
trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân. 

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm chính sách, pháp 
luật được thực thi có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc 
tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng 
hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không 
để phát sinh các “điểm nóng”, vụ, việc phức tạp, kéo dài; xây dựng chính quyền thật sự 
thân thiện, gần dân, trọng dân và vì dân. 

Sáu là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò 
giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân (trong trường hợp chính sách, pháp luật đúng mà 
nhân dân chưa hiểu, chưa đồng tình, thì phải ra sức tuyên truyền, vận động, giải thích, biết 
chờ đợi nhân dân, không gò ép, áp đặt một cách thô bạo); tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 
25/10/2017, của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và 
Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 
 

10. Thanh Hà. NGƯỜI CAO TUỔI XÃ TÂN LẬP, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: XÂY 
DỰNG HỘI VỮNG MẠNH ĐỂ CHĂM LO HỘI VIÊN ĐƯỢC TỐT HƠN / Thanh 
Hà // Người cao tuổi.- Ngày 18/7/2019.- Số 115.- Tr.5. 
 

Ông Lò Văn Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Lập, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La vừa nói vừa dẫn tôi vào trang trại tổng hợp của một hội viên làm 
kinh tế giỏi. Ở nơi xa trung tâm phồn hoa phố thị này, để đầu tư xây dựng một ngôi 
nhà đã không đơn giản, huống chi cả một trang trại có khi rộng đến chục héc ta… 

Để khích lệ tinh thần tuổi cao nêu gương sáng trong người cao tuổi, ông Xuân 
cùng các thành viên ban chấp hành thường xuyên đi sâu đi sát từng chi hội, tổ hội. Tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ công tác của địa 
phương, của hội và tiếp nhận, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực 
hiện. Một mặt, ông chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp 
ngay từ đầu năm và tổ chức ký kết thi đua giữa các chi hội với Hội Người cao tuổi xã; trên 
cơ sở chỉ đạo của hội cấp trên và lãnh đạo địa phương. 

Cũng như người cao tuổi các địa phương khác, mọi phong trào mang tính chất 
khuấy động hầu hết do người cao tuổi chủ trì. Các cụ có phấn khởi, vui tươi thì cộng đồng 
dân cư mới vui vẻ an lành. Ông Xuân cùng lãnh đạo hội phối hợp với chi bộ, ban quản lý 
các khu dân cư, thôn bản tổ chức sôi nổi, rộng rãi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 
thể thao, thu hút đông đảo hội viên, người cao tuổi và nhân dân tham gia, góp phần nâng 
cao đời sống tinh thần, sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Cũng từ đó, người cao tuổi hào hứng, 
phấn khởi phát huy công sức, trí tuệ xây dựng phong trào, xây dựng quê hương. 

Mới đây, đoàn vận động viên của người cao tuổi xã tham gia giải thể dục dưỡng 
sinh, cờ tướng, văn nghệ người cao tuổi huyện đoạt nhiều giải thưởng đáng khích lệ. Toàn 
xã có 354 hội viên vẫn trực tiếp lao động sản xuất; 5 hội viên đầu tư trang trại hiệu quả và 
8 cụ được vinh danh làm kinh tế giỏi. Hàng chục hội viên đảm nhiệm các cương vị trong 
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cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn 
trong nội bộ nhân dân. Hàng trăm người cao tuổi đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” 
xuất sắc, nêu cao vai trò gương mẫu để thế hệ trẻ học tập, làm theo. 

Quan tâm xây dựng hội vững mạnh, làm nòng cốt cho các hoạt động chăm sóc, 
phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở, ông bàn với chính quyền kiện toàn đội ngũ cán 
bộ; lồng ghép tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước, quy định của địa phương đến từng hội viên thông qua các buổi họp chi hội, hội nghị 
của Hội Người cao tuổi xã và nhiều hội nghị liên tịch khác. Từ đó nâng cao nhận thức, 
khơi dậy ý thức trách nhiệm trong cán bộ, hội viên; đồng thời cũng nghiêm khắc nhắc 
nhở, kiểm điểm những tập thể và cá nhân vi phạm. Cán bộ vì lý do sức khỏe không bảo 
đảm, năng lực và uy tín hạn chế, thiếu trách nhiệm đều không được đề xuất. Ban chấp 
hành phân công người thường trực các ngày trong tuần, giải quyết việc hội, xử lý văn bản 
hoặc triển khai nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Vì thế, các chi hội hoạt động 
đều, hiệu quả rõ rệt. 

Chỉ tính năm 2018, toàn xã kết nạp 15 hội viên mới, nâng tổng số lên 804 hội viên, 
sinh hoạt tại 19 chi hội thôn bản. Ban kiểm tra có 3 ủy viên, tổ chức kiểm tra 2 chi hội bản 
Nặm Tôm và Tiểu khu 34 về xây dựng tổ chức hội và thu chi các loại quỹ, uốn nắn kịp 
thời những sai sót. Cử 5 cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ do Hội Người cao tuổi 
huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức; đồng thời tham gia tập huấn 
xây dựng nông thôn mới ở tỉnh. 

Tuy là xã nghèo, vùng sâu vùng xa, song đồng bào các dân tộc trong xã đã chung 
tay đóng góp xây dựng Quỹ Chăm sóc người cao tuổi, mỗi năm thu hàng chục triệu đồng. 
Số dư quỹ 108 triệu đồng, bình quân 134 nghìn đồng/hội viên. Điển hình, Chi hội bản Nà 
Pháy bình quân 390 nghìn đồng/hội viên. Chi hội bản Hoa 1 được bản cho thuê đất sản 
xuất gây quỹ, đến nay đạt bình quân 415 nghìn đồng/hội viên. 

Chia tay chúng tôi, ông Xuân kỳ vọng: Xã mới được tham dự lớp tập huấn và tiếp 
thu các nội dung Đề án 1533 về xây dựng câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, Ban chấp 
hành hội đã nghiên cứu tài liệu để có định hướng triển khai theo kế hoạch. 
 

11. Trọng Diễn. NHÀ BÁO MINH HIỀN VÀ CHUYẾN TÁC NGHIỆP Ở “THÁNH 
ĐỊA MA TÚY” / Trọng Diễn // Nhà báo và công luận.- Ngày 19-25/7/2019.- Số 29.- 
Tr.5. 
 

Nhà báo Minh Hiền - Ban Thời sự nghiệp vụ, báo Công an nhân dân là nữ 
phóng viên duy nhất được theo chân Ban chuyên án có mặt tại thánh địa ma túy - 
bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, nơi xảy ra vụ án tiêu diệt 
những tên trùm ma túy sừng sỏ như Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận. 
Trong câu chuyện cởi mở của chị, chúng tôi có thể thấy một điều rằng với số lượng 
vụ buôn bán ma túy tăng lên, số nhà báo theo đuổi mặt trận này cũng tiềm ẩn nhiều 
hiểm họa, báo chí chống ma túy cũng trở nên hiểm nguy không kém. Nhà báo Minh 
Hiền chia sẻ: 

1. Ký ức trong trận đấu súng kinh hoàng vào ngày 29/6/2018 giữa hai tên trùm ma 
túy khét tiếng cùng lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy lại vẹn nguyên 
như từng cơn gió buốt sắc lẹm đang ùa về. Dẫu đã không ít lần đến đây nhưng đôi lúc tôi 
vẫn giật mình thảng thốt. Tà Dê từ lâu đã được mệnh danh là “thánh địa ma túy”, nơi mà 
những đối tượng truy nã nguy hiểm, hung hăng nhất đã tụ lại với nhau, sẵn sàng cầm vũ 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 15 năm 2019 20 

khí đe dọa cả người dân lẫn cán bộ và thậm chí đã nã súng làm náo loạn núi rừng. E dè, ái 
ngại luôn là nỗi lo thường trực. Trước ngày xảy ra cuộc vây ráp trên của lực lượng chức 
năng khoảng 3 tháng trước, tôi cùng một nam đồng nghiệp đã có ý định xâm nhập vào bản 
Lũng Xá - thủ phủ của Tà Dê. 5h sáng ngày 28/6, đang ngủ thì tôi choàng tỉnh giấc bởi 
điện thoại thông báo của một nguồn rất thân: 300 cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La 
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bao vây, đánh bắt tại ngôi nhà của 2 
trùm ma túy. Điện thoại cho sếp thông báo tình hình và lập tức nhận lệnh cùng đồng 
nghiệp lên đường vào điểm “nóng” Tà Dê. Trên một chặng hành trình cùng lực lượng Cục 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tôi đã được cảnh báo về nơi được ví như một trong 
những “boong ke” kiên cố nhất của tội phạm ma túy ở vùng Tây Bắc này. Suốt dọc đường 
đi, các trinh sát của cục nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, khi vào bản Tà Dê tuyệt đối không 
mặc váy, không quay phim, chụp ảnh, không dừng lại quá lâu, không được có những biểu 
hiện lạ như ngó nghiêng... Vi phạm một trong những nguyên tắc ấy, cái giá phải trả là 
khôn lường.  

Sau khi vượt khoảng 180km, nhóm phóng viên đã lên tới Công an huyện Vân Hồ. 
Chúng tôi gặp được Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ khi đồng chí 
mới họp xong. Ngay sau khi biết ý định “đột nhập” vào Tà Dê của tôi, Đại tá Phạm Văn 
Trực lập tức khuyên quay về Hà Nội. Lý do là “Trong đó hiện rất nguy hiểm, người ngoài 
không vào được”. Đấy cũng là lúc tôi biết rằng, hiện nhiều tổ công tác đang chốt chặn 
khắp nơi để chuẩn bị “cất mẻ lưới” đối với 2 tên trùm ma túy. 

Không những thế, chúng tôi rẽ vào trụ sở Công an xã Loóng Luông, gặp ngay đồng 
chí Sồng A Thào - nguyên Trưởng Công an xã Loóng Luông. Thấy chúng tôi có ý định 
muốn vào bản Tà Dê, đồng chí Thào cũng y như Đại tá Phạm Văn Trực. Đồng chí Thào 
chia sẻ: “Trước kia tôi 2 lần cùng với đoàn cán bộ vào bản kiểm tra tạm trú, tạm vắng và 
an toàn thực phẩm ở một số quán ăn trong bản. Lần nào đệ tử của Tuân cũng đi ô tô, cầm 
súng ra đe dọa, yêu cầu ra khỏi bản, đồng thời tại nhà Tuân lúc bấy giờ liên tiếp có tiếng 
súng nổ chát chúa dội vào vách núi...  Có không ít cán bộ của mình khi đến đây, ra về đều 
nhận được những dòng nhắn sởn da gà kiểu như: Mày có muốn chết không? Cũng có lần 
xuất hiện cuộc gọi từ số lạ, khi nghe thì cũng chỉ có mỗi một câu y như vậy rồi cúp máy”. 
Câu chuyện của nguyên Trưởng Công an xã Tà Dê khiến chúng tôi nổi da gà, chợt nghĩ 
nếu mình vào đấy, bị bắt giữ làm con tin thì sẽ ra sao? Cứ thế suốt dọc đường về Hà Nội, 
tôi đã bị ám ảnh. 

Nhiều hiểm nguy là vậy nhưng “máu nghề nghiệp” như ăn sâu bám rễ vào quyết 
tâm của mình rồi nên tôi lại càng muốn lăn xả vào để có được những bài viết sắc bén, 
nóng bỏng nhất. Khi cuộc vây ráp diễn ra, do bị ngăn lại ở vòng ngoài, tâm trạng vừa sốt 
ruột, vừa lo lắng, đôi lúc chỉ muốn được vào ngay hiện trường, muốn cập nhật ngay thông 
tin nóng hổi để gửi về tòa soạn. Nhưng rồi, tiếng lựu đạn nổ, tiếng súng chát chúa vọng từ 
xa, đồng chí chỉ huy giao nhiệm vụ: Mỗi người phải nhìn lên một quả núi đề phòng đệ tử 
của Tuân nấp từ trên núi bắn xuống. “Lúc này đây, tôi đã run thật sự. Mình đứng ở giữa 
đường, không có gì che chắn, nói dại mồm nếu một đàn em của Tuân từ một trong các quả 
núi kia bỗng nã súng xuống thì sao? Trong khoảnh khắc sợ hãi có thật ấy, thậm chí tôi 
thoáng nghĩ đến cái chết. Rồi tôi lại nghĩ đến 2 con tôi. Chồng tôi công tác ở Vĩnh Phúc. 
Mẹ tôi mất cách đây 12 năm, bố tôi đã già. Bố mẹ chồng tôi cũng người già người mất... 
nên toàn bộ việc chăm sóc 2 đứa trẻ đều do một mình tôi lo liệu. Nếu chẳng may, tôi trúng 
đạn và không thể về nhà với chúng thì sẽ ra sao?”... 
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2. Để có được những bài báo chân thật, không ít những cây bút đã phải lăn xả và 
dấn thân. Những chuyến đi vào chốn hiểm nguy, phải đối mặt với tội phạm như thế, tôi 
hiểu rằng sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng trước khi “nhập 
cuộc”, cái khó lớn nhất của phóng viên khi tác nghiệp ở lĩnh vực này đó là phải xác định 
được nguồn tin về chuyên án, bên cạnh đó cần tiếp cận được hiện trường vụ việc. Những 
chuyên án về ma túy, đặc biệt là những chuyên án lớn các lực lượng tham gia đều đòi hỏi 
sự bảo mật thông tin rất cao. Vì vậy với những phóng viên báo chí cả đưa tin ở hiện 
trường lẫn thông tin về chuyên án cần phải có sự chuẩn bị kỹ để vừa có được thông tin 
nhanh nhạy, độc quyền, vừa giữ bí mật cho chuyên án thành công. Việc trực tiếp đi cùng 
các trinh sát ma túy đánh án rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay và để được đi, chúng tôi phải 
nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên tinh thần 
chấp hành nghiêm kỷ luật, theo đúng mệnh lệnh của ban chuyên án, không được phép tự 
do tác nghiệp khi chưa được sự đồng ý vì như thế không chỉ nguy hiểm cho cán bộ chiến 
sỹ tham gia bắt giữ đối tượng mà ngay cả bản thân chúng tôi và người dân. 

Trên  thực tế, việc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy là một trong những 
nhiệm vụ khó khăn, vất vả và vô cùng nguy hiểm. Đối tượng phạm tội rất manh động, 
nhiều đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV, từng có tiền án, tiền sự sẵn sàng chống trả 
quyết liệt, gây thương tích, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng cán bộ, chiến sỹ khi bị 
phát hiện, bắt giữ... Công việc của tôi có gian nan nhưng so nhiệm vụ nặng nề mà các 
chiến sỹ đấu tranh trực tiếp với tội phạm ma túy ngày ngày đối diện thì không thấm vào 
đâu cả. Tôi thấm thía mãi lời lãnh đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
rằng: “Công cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến sinh tồn, 1 mất 1 còn. Thực 
tế đã có 24 cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến với tội 
phạm ma túy giữa thời bình”. 

Rõ ràng, cuộc chiến chống ma túy, dù ở đâu, cũng ngày càng trở nên khốc liệt. 
Cùng với các cơ quan chức năng, liên ngành, những người làm công tác báo chí phải có 
nhiệm vụ tuyên truyền mạnh về tác hại của các loại ma túy, qua đó tạo dư luận xã hội và 
định hướng cho công chúng có cái nhìn đúng, đủ về tác hại và hậu quả của ma túy. Để 
ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này cần phải có những biện pháp từ nhiều ban, ngành 
liên quan. Và báo chí, truyền thông có những vai trò nhất định, góp sức vào cuộc đấu 
tranh chung đó. “Tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp chỉ mong muốn có thể đóng góp 
thêm những tiếng nói của mình, góp phần nào đó nâng cao nhận thức của người dân về 
những hiểm họa, những tác hại, những hệ quả mà ma túy đem lại”. 
 

12. Phạm Hiển. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: KHỞI SẮC 
TRONG XÂY DỰNG HỘI VÀ CHĂM SÓC HỘI VIÊN / Phạm Hiển // Người cao 
tuổi.- Ngày 19/7/2019.- Số 116.- Tr.5. 
 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội Người cao tuổi huyện Mai Sơn kết nạp 1.607 hội 
viên mới, tỷ lệ người cao tuổi vào hội đạt 91%, có 10 xã đạt 100% số người cao tuổi vào 
hội. Tổ chức 2 đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội và chi hội về xây dựng nông thôn 
mới, bảo vệ môi trường và xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. 

Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi của huyện mới thành lập và đi 
vào hoạt động; 100% các hội cơ sở và 419 chi hội có quỹ này, số dư 886 triệu đồng. Hội 
Người cao tuổi tỉnh trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho 26 cơ quan, đơn vị có mức ủng 
hộ quỹ cao. Chân quỹ toàn huyện có 4,35 tỷ đồng. Một số chi hội của thị trấn Hát Lót, các 
xã Cò Nòi, Chiềng Ban đạt mức bình quân chân quỹ 1 triệu đồng/hội viên; trong đó Chi 
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hội bản Lốm (xã Chiềng Ban) đạt 1,7 triệu đồng/hội viên, Chi hội Tiểu khu 4 (thị trấn Hát 
Lót) 130 hội viên chân quỹ có gần 100 triệu đồng. Để có số tiền này, chi hội đã vận động 
hội viên đóng góp qua nhiều năm cộng với tiền lãi tiết kiệm. Tuy nhiên, hiện nay còn Hội 
Người cao tuổi xã Nà Ớt không có chân quỹ; các xã Phiêng Cằm, Phiêng Pằn và Tà Hộc 
chân quỹ còn quá ít. Quỹ phụng dưỡng ông bà cha mẹ do 186 gia đình xây dựng, số dư 
1,2 tỷ đồng. 

Hội phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ 3.271 người cao tuổi, số tiền 1,17 tỷ 
đồng. Thăm hỏi 4.150 hội viên ốm đau, số tiền 204 triệu đồng, tổ chức tang lễ và phúng 
viếng và tiễn đưa chu đáo 714 người cao tuổi qua đời. Có 1.874 hội viên đang hưởng trợ 
cấp xã hội hằng tháng. Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi của huyện tiếp 
tục hỗ trợ 39 hội viên mổ mắt thay thủy tinh thể, số tiền 7,2 triệu đồng. 

Vào dịp ngày Quốc tế Người cao tuổi, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt 
Nam” và Tết Nguyên đán, toàn huyện tặng 602 suất quà, số tiền 180 triệu đồng từ nguồn 
huy động xã hội hóa, thiết thực động viên người cao tuổi khắc phục khó khăn, vươn lên 
trong cuộc sống. 

Thành lập 264 câu lạc bộ dưỡng sinh và tổ chức các chương trình truyền thông về 
sức khỏe cho người cao tuổi ở 17 hội cơ sở, thu hút 2.355 hội viên tham gia, trong đó có 
179 câu lạc bộ hoạt động thể dục dưỡng sinh kinh lạc. Hệ thống tổ chức câu lạc bộ người 
cao tuổi được kiện toàn nhằm duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động, mang lại sức khỏe 
và niềm vui cho người cao tuổi. Đoàn vận động viên của huyện đi dự thi giải cờ tướng - 
thể dục dưỡng sinh do tỉnh tổ chức giành nhiều giải thưởng và huy chương, được UBND 
tỉnh tặng bằng khen. 

Trên 2.000 hội viên tham gia trồng và sử dụng cây thuốc nam chữa bệnh. Một vài 
địa phương đã đưa việc phổ biến kinh nghiệm trồng và sử dụng cây thuốc nam chữa bệnh 
vào chương trình sinh hoạt thường kỳ của chi hội, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đa 
số người cao tuổi. Tại Chi hội Người cao tuổi Tiểu khu 14 thị trấn Hát Lót, có 100% hội 
viên đều trồng và sử dụng cây thuốc nam, mọi người đều quan tâm chia sẻ kinh nghiệm 
chữa bệnh có hiệu quả từ các cây thuốc thông thường, tăng cường sức khỏe và giảm chi 
phí khi ốm đau, bệnh tật. 
 

13. Vì Định. NHÃN SƠN LA VƯƠN RA THỊ TRƯỜNG / Vì Định // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 19/7/2019.- Số 172.- Tr.7. 
 

Thời điểm này, người dân Sơn La đang bắt đầu bước vào thu hoạch nhãn, 
chính vụ. Năm nay, nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, tỉnh Sơn La đã 
đưa ra nhiều giải pháp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm; gắn kết các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong khâu kết 
nối, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

NHÃN ĐÃ “NHẢ VÀNG” 

Được người dân Sơn La đưa về trồng tại địa phương từ những năm 1960 - 1970, 
cây nhãn đã mất nhiều năm để khẳng định được vị trí của mình. Từ chỗ trồng tự phát, chỉ 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cải tạo giống, 
nhãn Sơn La đã nổi lên là một đặc sản thơm ngon, trở thành một sản phẩm hàng hóa được 
thị trường ưa chuộng. 

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có gần 15.000ha nhãn, trong đó diện tích cho 
thu hoạch khoảng 7.826ha, với sản lượng ước đạt trên 40.000 tấn. 
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Những năm gần đây, tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng nâng cao năng suất, đảm bảo 
sản phẩm chất lượng và an toàn, phục vụ tiêu dùng trong nước, cũng như đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện để xuất khẩu. 

Điều đáng ghi nhận là, thay vì sản xuất nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, các nông dân 
đã biết liên kết trong các tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. 

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, những năm 
gần đây, diện tích và sản lượng cây ăn quả của tỉnh tăng nhanh. Đến năm 2019, diện tích 
đạt trên 62.000ha, dự kiến sản lượng trên 400.000 tấn. Trong đó, diện tích nhãn gần 
15.000ha, sản lượng ước đạt 73.000 tấn quả, tăng 10% so với 2018. Nhãn được trồng tập 
trung ở một số huyện như Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu... 

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 

Thời gian vừa qua, tỉnh Sơn La tập trung thực hiện các giải pháp như: Xây dựng 
vùng sản xuất gắn với quy trình sản xuất an toàn; nhân rộng các loại giống chất lượng gắn 
với yêu cầu rải vụ; đẩy mạnh phát triển hợp tác xã gắn với các hộ sản xuất và doanh 
nghiệp trong tiêu thụ và xuất khẩu; tập trung xây dựng các chuỗi giá trị và thương hiệu 
sản phẩm nhãn đến với đông đảo người tiêu dùng. 

Nhằm đáp ứng yêu cầu các thị trường nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông 
thôn đã chỉ đạo thực hiện cấp mã số vùng trồng đối với các vùng cây ăn quả. Theo hướng 
dẫn của các đơn vị thuộc bộ, Sơn La đã được cấp 16 mã số vùng trồng nhãn xuất khẩu. 

Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc, mà còn gắn với 
việc tuân thủ sản xuất theo quy trình nhất định, đáp ứng yêu cầu nước nhập khẩu và nâng 
cao giá trị sản phẩm. 

Bên cạnh thúc đẩy xuất khẩu, những năm gần đây, tỷ trọng nhãn tiêu thụ nội địa 
đang có xu hướng tăng. Hiện, nhãn đã được kết nối tiêu thụ trong hệ thống phân phối bán 
lẻ tại mạng lưới các siêu thị lớn, các chợ đầu mối hoa quả ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh và các địa phương khác. 

“Sản phẩm nhãn Sơn La vẫn tập trung tiêu thụ trên cả 3 thị trường, trong tỉnh, 
trong nước, nhất là tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn... Đồng thời, 
mở rộng thị trường xuất khẩu. Riêng năm 2019, ngoài những thị trường truyền thống như 
Trung Quốc, tỉnh Sơn La đang phối hợp với các bộ, ngành, Trung ương kết nối thị trường 
tiêu thụ mới như: ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ...” - ông Khánh cho biết thêm. 

Theo kế hoạch, vụ nhãn năm nay, tỉnh Sơn La dự kiến sẽ xuất khẩu 8.100 tấn nhãn 
vào các thị trường Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Bên cạnh đó, nhãn sẽ được 
tiêu thụ khoảng 3.400 - 3.800 tấn tại các siêu thị, trung tâm thương mại như siêu thị BigC, 
Hapromart, hệ thống siêu thị Vinmart, cửa hàng tiện ích Vinmart+ và các hệ thống siêu thị 
khác. Số lượng nhãn còn lại phục vụ tiêu thụ, chế biến nội tỉnh và các thương lái mua gom 
để tiêu thụ ở thị trường trong nước. 

Nhằm đảm bảo nguồn cung cấp chất lượng, một số doanh nghiệp đã chủ động tìm 
đến các địa phương ký hợp đồng thu mua với các hợp tác xã và người dân sản xuất nhãn 
theo tiêu chuẩn VietGAP để đưa hàng đi xuất khẩu tiêu thụ. 

Trong khâu chế biến, tỉnh Sơn La tập trung đẩy mạnh tiến độ xây dựng một số nhà 
máy chế biến nông sản. Hiện Sơn La đã có 4 nhà máy và trong thời gian tới, tiếp tục đẩy 
mạnh xây dựng 3 nhà máy trên địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu... 

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 I đã cấp 16 mã số vùng trồng 
nhãn cho 75ha phục vụ xuất khẩu. 
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Riêng sản lượng nhãn tại Sơn La được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP 
khoảng 5.000 tấn, trong đó, 1.500 tấn được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu 
vào các thị trường Australia, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, ASEAN...  

Theo nhận định của ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sơn La, vụ nhãn năm nay được mùa, được giá, thị trường tiêu thụ ổn định. Giá nhãn đầu 
mùa tại một số nhà vườn đang dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. 
 

14. Xuân Tuấn. HỘI TRỢ VỐN ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG ĐẤT MỘC CHÂU / 
Xuân Tuấn, Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/7/2019.- Số 172.- Tr.8-9. 
 

Đến với huyện Mộc Châu (Sơn La), du khách không khó để nhận thấy sự trù 
phú của vùng đất này. Không chỉ biết đánh thức lợi thế kinh tế trong sản xuất nông 
nghiệp, người dân Mộc Châu đã biết lấy những lợi thế tạo sức mạnh thoát nghèo và 
làm giàu bền vững. 

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG LỰC 

Đến Mộc Châu, người ta không chỉ thấy những loại hình thu hút khách du lịch từ 
cái mới, cái đẹp như: Vườn hoa tam giác mạch, đồi chè trái tim, thác Dải Yếm, rừng 
thông bản Áng hay Vườn hoa Nhiệt Đới... mà ở nơi đây, đến cả trang trại chăn nuôi gia 
súc cũng thành một điểm đến hút khách. 

Ông Nguyễn Đại Thắng - Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu cho biết: 
Mộc Châu đã thật sự là một huyện kinh tế động lực của tỉnh Sơn La. Đến với Mộc Châu, 
có thể thấy những khởi sắc rất lớn, cả bề rộng và bề sâu tạo tiền đề xóa nghèo và làm giàu 
bền vững. 

Người Mộc Châu hôm nay đã có những nông sản, những sản phẩm có nguồn gốc 
từ nông nghiệp được khách hàng trong và ngoài nước ưa thích và dễ tìm kiếm mua bán, 
trao đổi như: Chè Mộc Châu, sữa Mộc Châu, mận hậu Mộc Châu, bơ sáp Mộc Châu, rau 
xanh Mộc Châu, hoa tươi Mộc Châu... 

“Chúng tôi cũng đã gây dựng và nhân rộng niềm tự hào ấy vào mỗi người dân để 
cả Mộc Châu cùng đồng lòng phát triển kinh tế gắn với du lịch, gắn làm giàu với lịch sự - 
văn minh. Ở đây có những phong trào mà ít nơi có được: Nông dân, phụ nữ, cựu chiến 
binh... tham gia bảo quản đường làng, ngõ xóm, an ninh - trật tự rất hiệu quả; hoặc phụ nữ 
nói không với túi nylon khi mua hàng... Sự hưởng ứng và hiệu quả cao trong mỗi phong 
trào ấy cho thấy Mộc Châu chúng tôi đang phát triển nhanh, mạnh và bền vững...” - ông 
Thắng nói. 

TIẾP VỐN, ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Lường Văn Quynh - Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu cho biết, trong sự phát triển của Mộc Châu có sự 
đóng góp không nhỏ của phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp đỡ 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 

“Nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện đã chú trọng nhân rộng các mô hình sản 
xuất có hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng cây ăn quả kết hợp làm du lịch, mô hình 
trồng rau (xã Đông Sang, Mường Sang); mô hình nuôi bò nhốt chuồng, mô hình trồng cây 
ăn quả trên đất dốc... với mục tiêu khai thác và phát huy thế mạnh đặc trưng của vùng cao 
nguyên, giúp các hội viên có thu nhập cao và ổn định”. 

Để làm được điều đó, Hội Nông dân cũng đã tập trung nguồn lực, hỗ trợ nông dân 
về mọi mặt, trong đó có nguồn vốn. Trong 6 tháng năm 2019, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông 
dân huyện Mộc Châu tăng trưởng thêm 227 triệu đồng, trong đó số tiền vận động 27 triệu 
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đồng, ngân sách UBND huyện cấp 200 triệu đồng. Đã giải ngân 3 dự án Quỹ Hỗ trợ nông 
dân với tổng số tiền 390 triệu đồng cho 13 hộ vay, thu hồi vốn nguồn của huyện 400 triệu 
đồng; vốn của tỉnh 300 triệu đồng. 

“Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chủ động phối hợp các công ty phân bón tổ chức 
hỗ trợ cho hội viên nông dân đăng ký mua phân bón trả chậm phục vụ sản xuất năm 2019. 
Kết quả, chúng tôi đã cung ứng được hơn 200 tấn phân bón theo phương án trả chậm cho 
hội viên” - ông Quynh thông tin. 

Bà Nguyễn Thị Huyền (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu) thì cho biết: “Trước kia, 
gia đình tôi trồng ngô trên nương, nhưng dần dần đất đai bị bạc màu, ngô kém năng suất. 
Nhờ có Hội Nông dân huyện cho vay vốn, mở lớp tập huấn, hướng dẫn trồng cây ăn quả 
trên đất dốc, gia đình tôi đã trồng xoài Đài Loan, rau cải bắp phát triển kinh tế. Vì vậy mà 
cuộc sống gia đình tôi đã khá giả, mỗi năm tôi có thu nhập hơn 200 triệu đồng”. 

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Mộc Châu đã phối hợp chặt chẽ với Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cho các hộ vay vốn. Trong 6 tháng năm 2019 đã 
giải ngân cho 189 hộ với số tiền 6,647 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác do Hội 
Nông dân huyện quản lý là trên 93 tỷ đồng. 

Không dừng lại đó, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng 
Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank) thành lập được 49 tổ vay vốn, với 467 hộ 
vay tổng số tiền 49,8 tỷ đồng. Đến nay, Hội Nông dân huyện đã thành lập được 134 tổ vay 
vốn với 1.941 hộ với số tiền vay trên 152 tỷ đồng. 

Ông Lường Văn Quynh cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục 
tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên, nông dân nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế 
cao, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ có hiệu quả cao nhất. Đồng thời, xây dựng và phát triển 
Quỹ Hỗ trợ nông dân đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân 
phát triển kinh tế từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo bền 
vững ở địa phương”. 
 

15. Anh Hiếu. CẢNH SÁT CHỐNG MA TÚY - CUỘC CHIẾN KHỐC LIỆT VÀ SỰ 
DẤN THÂN / Anh Hiếu, Vũ Linh // Công an nhân dân.- Ngày 21/7/2019.- Số 5107.- 
Tr.5. 
 

BÀI 3: TRỰC DIỆN TỪ “VÙNG NÓNG” SƠN LA 

Những cung đường Tây Bắc uốn lượn quanh co, núi rừng trùng điệp không 
hề yên ả khi thời gian qua xảy ra nhiều trận đấu súng giữa các toán mua bán, vận 
chuyển ma túy số lượng lớn có vũ trang với lực lượng chức năng. Tháng 7, trở lại 
Sơn La, chúng tôi cảm nhận độ nóng ở mảnh đất này đã dần được hạ nhiệt, những 
chiếc “vòi bạch tuộc” dần được chặt đứt. Nhưng đây đó vẫn còn tiềm ẩn sự khốc liệt 
trong cuộc chiến chống ma túy. 

TRỞ LẠI “VÙNG NÓNG” 

Chúng tôi đến Lóng Luông, Vân Hồ và cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) - nơi từng 
được coi là “rốn lũ ma túy” vào giữa hè. Theo chân các trinh sát đánh án ma túy trong 
mùa cao điểm, chúng tôi cảm nhận phần nào được sự khốc liệt, những khó khăn mà lực 
lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phải đối mặt ở một trong những tuyến nóng bỏng 
nhất của cả nước này. 

Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ thông tin, nơi chúng tôi 
đang đứng chính là địa bàn trọng điểm, từ đây đến khu vực “Tam giác vàng” - một trong 
những trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất thế giới chỉ khoảng 500km đường bộ. 
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Từ một số chuyên án lớn mà lực lượng Công an Sơn La phối hợp với các đơn vị chức 
năng triệt phá cho thấy, các đối tượng đã vận chuyển ma túy từ “Tam giác vàng” thẩm lậu 
vào Sơn La, trung chuyển đi tiêu thụ trong nội địa, thậm chí chuyển đi các nước thứ 3 với 
nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.  

Thượng tá Phạm Văn Đạo, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
Công an tỉnh Sơn La cho biết: Tuyến biên giới của tỉnh Sơn La trải dài qua 69 bản, thuộc 
17 xã của 6 huyện gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, có 
một số tuyến giao thông và hệ thống chằng chịt hàng trăm đường tiểu mạch, đường mòn 
dân sinh dọc tuyến biên giới được quản lý bởi 10 đồn biên phòng, 2 cửa khẩu quốc gia, 1 
cửa khẩu phụ và 8 trạm kiểm soát tiểu ngạch. Có nơi, trình độ dân trí thấp, đời sống gặp 
nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế cũng là một nguyên nhân phát sinh tiêu 
cực xã hội, nảy sinh tội phạm mang tính đặc thù miền núi, biên giới. Tình trạng vi phạm 
pháp luật trong việc tái trồng cây thuốc phiện, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán ma túy diễn ra cả ở khu vực biên giới và nội địa... 

Tính riêng 10 năm qua, tỉnh Sơn La mà lực lượng chủ công là cảnh sát điều tra tội 
phạm về ma túy Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều biện pháp công tác 
lớn, tập trung sức lực, trí tuệ, phương tiện vào công tác phòng chống tội phạm ma túy, thu 
được nhiều kết quả đáng khích lệ.  Trung bình mỗi năm, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ hơn 
1.000 vụ, với hơn 1.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ khoảng 120kg heroin và 
nhiều vật chứng khác, cùng nhiều vũ khí nóng… Trung tá Hoàng Quốc Đức, Đội trưởng 
Đội Hướng dẫn điều tra án theo tố tụng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công 
an tỉnh Sơn La cho biết, cứ theo số lượng vụ án khởi tố thì các điều tra viên sẽ phải đảm 
nhận từng ấy việc đấu tranh, bóc gỡ, mở rộng các đường dây ma túy, có vụ hàng năm trời, 
đi rất nhiều tỉnh, thành phố mới có thể kết thúc điều tra được. 

Theo đánh giá của Công an tỉnh Sơn La, do triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 
pháp và huy động lực lượng, kinh phí phục vụ công tác phòng chống tội phạm ma túy, chú 
trọng giải quyết các địa bàn, tuyến đặc biệt trọng điểm, phức tạp thì tình hình tội phạm ma 
túy trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiềm chế, đẩy lùi. Điển hình nhất là hoạt động vận 
chuyển, mua bán ma túy có vũ trang qua biên giới đã dừng hẳn.  

TIẾP BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN 

Gió Lào bỏng rát thổi giữa trưa hè nắng gắt, ém quân trong những lùm cây ở khu 
vực xã biên giới, các trinh sát kiên nhẫn chờ đợi. Thượng tá Cầm Văn Bình, Phó trưởng 
Công an huyện Vân Hồ cho biết, đã 2 tuần nay, tổ công tác vẫn chưa về nhà. Các anh 
đang theo một chuyên án lớn. Thức ăn mang theo chủ yếu là lương khô, cơm nắm, muối 
vừng và nước lọc. Bằng một kênh thông tin riêng, các anh thường xuyên báo về trung tâm 
để thay đổi kế hoạch phá án phù hợp với tình hình. 

Trung tá Cầm Sơn La, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 
Công an tỉnh Sơn La khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ, quần áo nhuốm bụi 
đường tranh thủ lúc các trinh sát ngừng báo cáo án đã thông tin cho chúng tôi về một số 
chuyên án các anh vừa triệt xóa tại Vân Hồ. Còn Trung tá Mùa A Của, Đội trưởng Đội 
Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Vân Hồ cho biết, 
đến thời điểm này các anh đã phá án vượt chỉ tiêu được cấp trên giao trong tháng cao 
điểm. Tuy vậy, lính trinh sát vẫn tiếp tục chiến đấu, không ngơi nghỉ, không lơ là trước sự 
manh động của tội phạm. 

Ở Mộc Châu, tháng cao điểm cũng là lúc trinh sát bận rộn hơn. Mới đây, ngày 4/6 
tại bản Co Phay, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, lực lượng chức năng phòng chống ma túy 
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Công an tỉnh Sơn La phối hợp, phá thành công chuyên án do Công an huyện Mộc Châu 
xác lập, bắt quả tang Mùa A Páo (sinh năm 1989, trú tại xã Mường Lựm, huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin, 
11.880 viên, trọng lượng 1095.5 gam ma túy tổng hợp...  Mở rộng điều tra, lực lượng 
công an bắt tiếp 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1 xe ôtô 
bán tải và một số vật chứng khác có liên quan. 

Cũng chính trong cuộc chiến này, ở mảnh đất này đã sinh ra những người anh hùng 
từ trong trận chiến. Niềm tự hào của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Anh Tuấn, 
Giám đốc Công an tỉnh Sơn La là một minh chứng cho điều này. Tôi còn nhớ lời Anh 
hùng lực lượng vũ trang Trần Anh Tuấn, chia sẻ: “Chiến công này, thành tích này đều 
thuộc về đồng đội. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
của nhân dân đối với không chỉ cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận đối với cả tập thể Công 
an tỉnh Sơn La, với nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã cùng bền bỉ, hy sinh thầm 
lặng trong cuộc chiến đấu chống tội phạm nói chung, chống tội phạm ma túy nói riêng, để 
bảo vệ bình yên cho mảnh đất Tây Bắc thân yêu này”... 

LÓNG LUÔNG HÔM NAY 

Trở lại điểm nóng Lũng Xá, Tà Dê ở xã Lóng Luông chúng tôi cảm nhận được 
nhiều đổi thay, sự hồi sinh trên mảnh đất dữ mà cách đây đúng 1 năm, người dân đã từng 
chứng kiến các cuộc đấu súng ác liệt nhất tiêu diệt 2 đối tượng trốn nã đặc biệt Nguyễn 
Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. 

Chúng tôi quyết định chọn xe máy làm phương tiện di chuyển vào bản để vượt qua 
con đường hiểm địa ngắn nhất, từ trung tâm xã Lóng Luông vào 2 bản Lũng Xá và Tà Dê. 
Chiếc xe nhảy chồm chồm qua những tảng đá hộc mà nếu không cẩn thận có thể mất lái, 
lao vào vách núi hay xuống vực sâu. Từ trên cao nhìn xuống, bản hiện ra như một bức 
tranh đẹp với những mái nhà nhấp nhô giữa núi non trùng điệp. Thấy sự xuất hiện của 2 
đồng chí công an huyện phụ trách xã, người dân tay bắt mặt mừng, chào cán bộ bằng thứ 
tiếng bản địa pha lẫn tiếng phổ thông. 

Thượng úy Lường Văn Nhân, Công an huyện Vân Hồ phụ trách địa bàn xã Lóng 
Luông giới thiệu: Xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ là xã vùng cao, có 9 bản với hơn 1.100 
hộ, trên 5.200 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ hơn 87%, nhiều người có 
mối quan hệ họ hàng thân tộc bên kia biên giới. Xã có 30 đối tượng truy nã phạm tội ma 
túy, có hơn 160 người nghiện và nghi nghiện. Nguồn ma túy được thẩm lậu vào địa bàn 
tỉnh, sau đó trung chuyển đi các nơi thường từ địa bàn này. Chuyên án 279-LL của Công 
an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng, qua hơn 3 năm đấu tranh với 9 giai 
đoạn, các lực lượng chức năng đã bắt hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gồm 
498 bánh heroin (170,1kg); gần 36.000 viên ma túy tổng hợp; 21 khẩu súng các loại… 

Đặt chân đến đầu bản, sự đổi thay rõ nhất chính là boong ke ma túy một thời ung 
nhọt, như cái gai thách thức chính quyền và người dân do trùm ma túy Nguyễn Thanh 
Tuân điều hành nay đã trở thành một sân bóng cho thanh, thiếu niên trong bản vui chơi, 
rèn luyện thân thể. Cạnh đó là sân khấu mới được hoàn thiện trở thành nơi sinh hoạt cộng 
đồng. Còn nhớ, cách đây 1 năm, ngày 27/6/2018, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, Bộ Tư lệnh 
Cảnh sát cơ động và các đơn vị liên quan của Bộ Công an phối hợp đã tổ chức lực lượng 
đấu tranh thành công 2 chuyên án, tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận và 
một số đối tượng khác (bắt sống 3 đối tượng); thu giữ 49 khẩu súng; 17 quả lựu đạn; hơn 
7.000 viên đạn các loại cùng nhiều tang vật khác liên quan... Theo chân các trinh sát vào 
bản, chúng tôi đến nhà Nguyễn Văn Thuận trên một quả đồi gần đó có hàng rào bao 
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quanh. Thời Thuận còn “ngự trị”, người lạ ít ai dám và có điều kiện tiếp cận với nơi này. 
Giờ thì mọi việc đã đổi thay… 

Dừng chân tại một ngôi nhà bên đường, thấy anh Giàng A Thống (sinh năm 1987) 
đang làm việc nhà, chúng tôi vừa phụ giúp vừa tranh thủ hỏi chuyện. “Khi hai đối tượng 
Tuân, Thuận bị tiêu diệt, dân bản rất ủng hộ, phấn khởi tin tưởng vào cơ quan công an, 
chính quyền, cũng như sự nghiêm minh của pháp luật. Bây giờ, tình hình đã ổn định hơn 
nhiều rồi, mọi người có thể tự do đi lại trong bản, người lạ cũng có thể vào giao lưu, buôn 
bán”, anh Giàng A Thống chia sẻ. Chúng tôi rời bản khi chiều dần buông xuống. Làn khói 
bếp quấn quýt lan tỏa thơm mùi lúa mới. Một cuộc sống bình yên với nhiều đổi thay đã 
trở lại nơi miền biên viễn này. 
 

16. Vì Hiện. BẮT ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ 6.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / Vì 
Hiện // An ninh biên giới.- Ngày 21/7/2019.- Số 29.- Tr.5. 
 

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, hồi 18 giờ, ngày 
18/7, tại khu vực bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Phòng Phòng chống ma túy và 
tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên phòng Sơn La 
bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Theo đó, 2 đối tượng gồm: Giàng A Vàng, sinh năm 1992, trú tại xã Mường Lạn, 
huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La và Mùa A Chú, sinh năm 1978, trú tại xã Phiêng Cằm, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 
2 xe máy. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Vàng và Chú khai nhận, mua số ma túy trên từ 
Lào, khi đang trên đường vận chuyển về Việt Nam (huyện Mai Sơn) thì bị bộ đội biên 
phòng phát hiện, bắt giữ. 

Hiện, Bộ đội Biên phòng Sơn La đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục 
điều tra, làm rõ. 
 

17. Quốc Định. XÃ CUỐI CÙNG CỦA THÀNH PHỐ SƠN LA ĐẠT CHUẨN / Quốc 
Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/7/2019.- Số 174.- Tr.14. 
 

Vừa qua, tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố xã Chiềng Ngần đạt chuẩn nông thôn 
mới. Đây là xã cuối cùng về đích nông thôn mới trong tổng số 12 xã, phường thuộc thành 
phố Sơn La. Chiềng Ngần là xã thứ 27 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chiềng Ngần là xã vùng I thuộc thành phố Sơn La, cách trung tâm thành phố 5km; 
diện tích tự nhiên là 4.561ha; toàn xã có 16 bản, tiểu khu, trên 1.800 hộ và 7.678 nhân 
khẩu với 6 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Kinh, Mông, Mường, Tày, Hoa). 

Ông Lò Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Chiềng Ngần - thông tin: Xã bắt tay vào 
xây dựng nông thôn mới từ năm 2013, khi đó xã mới đạt 5/19 tiêu chí và nhiều chỉ tiêu 
chưa đạt. Với sự quyết tâm cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và 
huy động sự tham gia tích cực của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 
đến nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu, trở thành xã cuối cùng của thành phố 
Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy 
động nguồn lực xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí đã thực hiện trên 35 tỷ đồng, 
trong đó ngân sách Nhà nước trên 25 tỷ đồng, chiếm trên 71%; nhân dân đóng góp trên 10 
tỷ đồng, chiếm trên 28%. 

Sau 7 năm thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp các 
bản, tiểu khu của xã Chiềng Ngần. Số hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều của xã là 34 
hộ, chiếm 1,9%; thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; cơ sở hạ tầng được 
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đầu tư đồng bộ, chất lượng tốt, 16/16 bản, tiểu khu có nhà văn hóa; 14/16 bản có sân thể 
thao riêng; tỷ lệ hộ có nhà đạt chuẩn theo quy định chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 
1.635/1.802 hộ. Trong đó, nhiều bản vẫn giữ được nhà sàn theo phong tục bản sắc dân tộc 
Thái; 100% bản được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

Không giấu được niềm vui với những đổi thay trên quê hương, ông Cà Văn Ký - 
Bí thư chi bộ bản Phường (xã Chiềng Ngần) nói: “Trước kia, khi phong trào xây dựng 
nông thôn mới chưa triển khai đến bản, đời sống kinh tế của người dân gặp rất nhiều khó 
khăn. Điện, đường, trường, trạm... cái gì cũng thiếu. Từ khi có phong trào xây dựng nông 
thôn mới, bộ mặt nông thôn mới của xã đổi thay rất nhiều. Đến nay, đời sống an sinh xã 
hội được nâng lên, sức khỏe người dân được quan tâm, con cháu được học hành đến nơi 
đến chốn...”. 
 

18. Trang Quỳnh. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH SƠN LA TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG 
HIẾN MÁU / Trang Quỳnh // Nhân đạo.- Tháng 7/2019.- Kỳ 1+2.- Tr.18. 
 

Với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, tháng 5/2019, Ban 
chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La đã phối hợp với Viện Huyết học 
- Truyền máu Trung ương tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng chiến dịch hiến máu 
tình nguyện thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Tính từ đầu năm đến tháng 5/2019, tỉnh Sơn La đã tổ chức 9 đợt hiến máu tình 
nguyện ở 3 đơn vị và 6 huyện, thị với hơn 6.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 
2.039 đơn vị máu. Các cơ quan, đơn vị tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện 
như: Tỉnh đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty Điện lực Sơn La, Công ty Thủy điện, 
Siêu thị Vincom Sơn La; các huyện: Mường La, Vân Hồ, Mai Sơn, Mộc Châu, Sông Mã... 
Những thông điệp: “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, “Kết nối yêu thương - Kết nối 
sự sống”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”... đã trở nên quen thuộc trong tiềm 
thức đồng bào các dân tộc Sơn La, là động lực để họ tham gia hiến máu thường xuyên. 

Ngày hội hiến máu tình nguyện trong Tháng Nhân đạo tỉnh Sơn La được tổ chức 
tại Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La thu hút trên 1.000 công chức, viên chức, người lao 
động, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia. Bà Cầm Hồng 
Chuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 
Sơn La cho biết: Đây là năm thứ 3, tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Thông 
qua các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện đã góp phần tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân về giá trị nhân đạo của phong 
trào cũng như lan tỏa truyền thống nhân ái của dân tộc Việt. 

Một trong những tấm gương nổi bật phong trào hiến máu tình nguyện là bác sỹ 
Nguyễn Khánh Huyền, khoa Nội Nhi, Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La. Chị là 1 trong 
100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm 2019. Sinh năm 
1994, nữ bác sỹ Khánh Huyền đã 25 lần hiến máu tình nguyện chị còn tích cực vận động 
hơn 600 người tham gia hiến máu cứu người. 

Chứng kiến Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Mộc Châu, ngay sáng sớm hơn 500 
công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên đã có 
mặt để làm các thủ tục đăng ký, khám sức khỏe, xét nghiệm, sàng lọc người đủ tiêu chuẩn 
hiến máu tình nguyện. Kết quả, đã tiếp nhận 390 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu, 
kịp thời khắc phục tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh 
tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Đây là năm thứ 3, huyện Mộc Châu tổ chức chương 
trình hiến máu tình nguyện; 3 năm qua, huyện đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu. 
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Còn tại huyện Mường La, Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút trên 
100 đoàn viên thanh niên thuộc cơ quan, đơn vị và cơ sở đoàn các xã, thị trấn tham gia. 56 
đơn vị máu được tiếp nhận, chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bổ sung vào ngân hàng 
máu, phục vụ người bệnh. Huyện Mai Sơn, thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc 
đời ở lại” được tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Ngày hội hiến máu tình nguyện  
được tổ chức rầm rộ, thu hút trên 700 công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ 
trang và đoàn viên, thanh niên đăng ký hiến máu tình nguyện. Ban tổ chức đã tiếp nhận 
350 đơn vị máu. Năm thứ 3, huyện Mai Sơn tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình 
nguyện, có rất nhiều người tham gia hiến máu thường xuyên. 

Ngày hội hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động nhân ái thiết thực của người 
dân Sơn La. Công tác tuyên truyền ngày càng được chú trọng, đẩy mạnh nhằm nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về phong trào hiến máu tình nguyện, vận 
động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia hiến máu cứu người. 

Dù đạt được nhiều thành quả tích cực nhưng nhìn chung công tác vận động hiến 
máu tình nguyện tại tỉnh Sơn La vẫn gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, đó là nhận thức của 
một bộ phận người dân còn hạn chế; nguồn hiến máu tình nguyện vẫn chủ yếu từ đoàn 
viên thanh niên, lực lượng vũ trang... Nếu có thể vận dụng nhiều tầng lớp nhân dân tham 
gia thì kết quả sẽ khả quan hơn. Thứ hai, công tác hiến máu tình nguyện tại tỉnh Sơn La 
hiện đang dừng lại ở mức phong trào, thời vụ, chưa thường xuyên... do đó sức lan tỏa 
chưa sâu rộng. Để phong trào hiến máu tình nguyện tại Sơn La ngày càng phát triển, cấp 
ủy, chính quyền tỉnh cần vào cuộc, giao chỉ tiêu về hiến máu tình nguyện đến từng huyện, 
thị; giải pháp thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức các tầng 
lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện. Hiến máu tình nguyện là hành động nhân ái cao 
cả, “Cứu một người bằng xây mười tòa tháp”. 

 




