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01. Đức Thịnh. ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG, SƠN LA TRIỂN 
KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM / Đức Thịnh // Quân khu 2.- Tháng 
7/2019.- Kỳ 2.- Số 1048.- Tr.1, 3. 
 

Ngày 2/7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí 
Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân 
sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh. 

Trong  6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm 
vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác bảo đảm cho Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác 
Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào 
các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mai 
Sơn đạt loại giỏi; huấn luyện chiến sỹ mới bảo đảm chất lượng tốt; thực hiện tốt nội dung 
phục vụ các đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Đoàn Thanh tra Bộ Quốc 
phòng làm việc tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; công tác Đảng, công tác chính trị bám sát 
thực tiễn; công tác hậu cần, kỹ thuật triển khai tích cực, hiệu quả… 

6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng dự báo tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, 
giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết lãnh đạo 
nhiệm vụ năm 2019; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; xây dựng Đảng bộ 
Quân sự tỉnh vững mạnh về mọi mặt; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và 
dự bị động viên tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ được giao… 
 

02. Phan Trang. SƠN LA: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 
/ Phan Trang // Tạp chí Việt Nam hương sắc.- Tháng 7/2019.- Số 310.- Tr.47. 
 

Ngày 11/7, Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội 
đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có ông Lò Minh Hùng - Phó chủ tịch 
UBND tỉnh, ông Ngô Thế Dân - Chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội 
Sinh vật cảnh Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố cùng trên 100 hội viên Hội Ngành nghề 
nông nghiệp nông thôn tỉnh. 

Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh hiện có trên 14.000 hội viên, sinh 
hoạt tại 462 chi hội cơ sở. Nhiệm kỳ qua, tổ chức hội các cấp đã tập hợp hội viên có cùng 
sở thích, tạo dựng nhiều phong trào trong phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật... Qua phong trào thi đua làm kinh tế đã xuất hiện nhiều mô hình sản 
xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm, đặc biệt có những hộ có thu 
nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm... 

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ công tác hội Khóa 4, nhiệm kỳ 2019 - 2024, như: 
Phấn đấu mỗi tổ chức hội cấp huyện thành lập mới từ 6 - 8 chi hội cơ sở, kết nạp mới từ 
6.500 - 7.000 hội viên; hằng năm tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật 
cho 400 - 500 lượt hội viên; từ 350 - 400 hội viên tham gia hợp tác xã sản xuất nông sản 
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an toàn và 200 hội viên có sản phẩm tham gia xúc tiến thương mại tại các hội chợ do tỉnh, 
huyện tổ chức... 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 người và thông qua Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Hội Ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 
2024. 
 

03. Đức Thịnh. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA GIÀNH 3 ĐỈNH CAO QUYẾT THẮNG / 
Đức Thịnh // Quân khu 2.- Tháng 7/2019.- Kỳ 2.- Số 1048.- Tr.2. 
 

Trong đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết 
thắng”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tập trung thực hiện các nội dung: Thực hiện 
nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất; tổ 
chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhất. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh 
chính trị vững vàng, yên tâm công tác, xác định tốt chức trách, nhiệm vụ; nêu cao ý chí 
quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ sẵn 
sàng chiến đấu; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đồng bộ, chuyên sâu; tăng 
cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm; tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập các cấp 
bảo đảm an toàn tuyệt đối; phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 công trình hoặc sản 
phẩm sáng tạo; chủ động tham mưu tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, góp 
phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn. 
 

04. Ngọc Lan. SƠN LA: HƠN 100 CÁN BỘ PHỤ NỮ ĐƯỢC TẬP HUẤN VỀ DỰ 
PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON / Ngọc Lan // Tạp chí AIDS và 
cộng đồng.- Tháng 7/2019.- Số 250.- Tr.25. 
 

Nhân Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019, Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật Sơn La đã tổ chức Hội thảo “Phụ nữ Sơn La với hoạt động dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”. 

Hơn 100 cán bộ phụ nữ đã được cập nhật các thông tin về tình hình dịch HIV trong 
cả nước và tại tỉnh Sơn La, được trao đổi thông tin về lợi ích của dự phòng lây truyền HIV 
từ mẹ sang con. Các học viên còn chia sẻ kinh nghiệm trong việc truyền thông dự phòng 
lây truyền HIV từ mẹ sang con; công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh 
đẻ đi xét nghiệm HIV tự nguyện. 

Được biết, từ đầu năm 2018 đến hết tháng 4/2019, toàn tỉnh Sơn La có 31.630 phụ 
nữ mang thai được xét nghiệm HIV (trong đó, phát hiện 60 người nhiễm HIV. Các bà mẹ 
mang thai nhiễm HIV đều được cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV và được cấp 
thuốc điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Số trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm 
HIV đều được điều trị thuốc ARV, đã có 17 trẻ được làm xét nghiệm lần 1 và đều âm tính 
với HIV. 
 

05. Mỹ Hằng. NHÌN LẠI 5 NĂM THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA / Mỹ Hằng // Tạp chí Lao động và Xã hội.- 
Ngày 15-31/7/2019.- Số 603.- Tr.74-75. 
 

Quan tâm, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các 
gia đình chính sách là đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” 
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của cả dân tộc. Tấm lòng tri ân sâu sắc đó đã và đang được các cấp, các ngành và 
người dân trên địa bàn thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) thể hiện bằng những việc 
làm, hành động thiết thực, ý nghĩa. 

Căn cứ vào tình hình thực tế trong mỗi giai đoạn, UBND thành phố Sơn La đã 
tham mưu Ban Thường vụ, Thành ủy đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. 
Hằng năm, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác người có công với 
cách mạng nhằm cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công, các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn từ cấp tỉnh đến huyện, xã, 
phường. Đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương chủ động phối hợp chặt 
chẽ để triển khai tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công đến các 
tầng lớp nhân dân và đặc biệt là người có công, thân nhân của người có công trên địa bàn. 

Thành phố Sơn La cũng luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng đến các cấp, 
các ngành và các tầng lớp nhân dân thành phố. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác người có công cấp cơ sở; giải đáp các vướng 
mắc về thủ tục chế độ, chính sách từ cấp cơ sở. Trong 5 năm qua (từ 2014 - 2018), thành 
phố đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa sản xuất 28 tin và 12 bài, phóng sự 
truyền thanh; 06 bài, phóng sự truyền hình liên quan đến lĩnh vực và chính sách người có 
công, về những tấm gương thương binh, những mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. 
Các nội dung thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình đều đảm bảo 
trung thực, khách quan, đúng định hướng. Việc làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương 
của Đảng và chính sách Nhà nước đối với công tác người có công đã thể hiện tính nhân 
văn sâu sắc của Nhà nước, củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm 
cơ sở vững chắc ổn định chính trị - xã hội. Đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng đối với thế hệ trẻ, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân 
đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, bù đắp một phần những hy sinh, mất mát của 
gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. 

Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, tính đến tháng 12 năm 
2018, thành phố Sơn La quản lý 335 người hưởng trợ cấp hằng tháng, trong đó có 02 
người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Cách mạng tháng 8/1945, 11 người 
hoạt động tiền khởi nghĩa, 01 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, 01 người Anh hùng Lao động, 
222 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 54 bệnh binh, 32 người hoạt 
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến 
bị nhiễm chất độc hóa học, 03 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, 03 công 
an xuất ngũ, 06 quân nhân xuất ngũ. Đồng thời quản lý 387 thân nhân đang hưởng trợ cấp 
hàng tháng. 

Việc thực hiện chi trả chế độ phụ cấp, trợ cấp hàng tháng đối với người có công 
luôn đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Mức trợ cấp được điều chỉnh theo đúng quy định của 
Nhà nước; công tác chi trả chế độ phụ cấp, trợ cấp hàng tháng đối với người có công luôn 
đảm bảo đến tận tay các đối tượng được hưởng, mức trợ cấp được công bố công khai. 
Trong giai đoạn 5 năm từ 2014 - 2018, thành phố đã chi trả cho 30.667 lượt đối tượng, 
tổng kinh phí là 51,81 tỷ đồng. 
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Bên cạnh đó, trong 5 năm qua từ 2014 - 2018, thành phố Sơn La cũng thực hiện 
các chế độ ưu đãi khác như: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 6.571 lượt người có công và thân 
nhân người có công; chi trả chế độ điều dưỡng cho 921 lượt người có công, kinh phí hơn 
1 tỷ đồng; cấp dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng cho 266 lượt người, kinh phí 
209,75 triệu đồng, chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho 213 lượt đối tượng với số 
tiền hơn 710,8 triệu đồng, chi trả trợ cấp mai táng phí cho 207 thân nhân người có công 
với số tiền là 2 tỷ 329 triệu đồng. Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 
của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, thành phố chỉ 
đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai rà soát lập danh sách đề nghị tỉnh hỗ trợ. Theo 
đó, tổng số hộ gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 
nhà ở là 934 hộ (gồm 399 hộ xây mới; 535 hộ sửa chữa), tổng số kinh phí đã thực hiện là 
31,68 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 13,98 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 
6,14 tỷ đồng). 

Công tác mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ cũng được thành phố Sơn La chú trọng. 
Giai đoạn 2014 - 2018, thành phố đã sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ thành phố, xây dựng 
mới nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Hua La, Chiềng Ngần, với tổng kinh phí 3,867 tỷ đồng. Hiện 
Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Sơn La có 182 mộ liệt sỹ và 6 nhà bia ghi tên liệt sỹ tại các 
xã, phường. Thời gian qua đã tiếp nhận 02 hài cốt liệt sỹ là con em thành phố đã hy sinh 
tại chiến trường đưa về an táng tại nghĩa trang quê hương. Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ 
được tổ chức trang trọng, chu đáo góp phần động viên, sẻ chia tình cảm với thân nhân các 
gia đình liệt sỹ. Các công trình ghi công liệt sỹ này thường xuyên được nâng cấp, sửa 
chữa, vệ sinh, trang trí sạch đẹp, tôn nghiêm. Công tác thăm viếng, tiếp nhận, di chuyển 
hài cốt liệt sỹ được quan tâm thực hiện tốt, đúng quy định, tạo thuận lợi nhất cho các tổ 
chức, cá nhân đến thăm viếng, thân nhân liệt sỹ di chuyển hài cốt liệt sỹ về quê hương. 

Hàng năm vào các dịp 27/7; Tết Nguyên đán, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo thành lập đoàn và tổ 
chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách đối với người có công với 
cách mạng trên địa bàn thành phố. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các 
ngành, các tổ chức và cá nhân đã giúp người có công và gia đình người có công yên tâm, 
phấn khởi tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần to 
lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, ổn định xã hội. 

Cùng với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” từ năm 2014 
đến nay, hàng năm thành phố đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp với 
các tổ chức đoàn thể tổ chức Lễ dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa 
trang liệt sỹ thành phố. Đây là hoạt động thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ 
nguồn, tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời 
góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang - công trình ghi công các anh hùng liệt 
sỹ. 

Các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, 
người có công với cách mạng cũng được tổ chức thường xuyên và thành công, điển hình 
như phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chung tay hỗ 
trợ làm và sửa nhà cho gia đình người có công với cách mạng... Cụ thể như, phong trào 
xây nhà tình nghĩa và vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là việc làm thiết thực, 
được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thành phố Sơn La đồng tình 
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hưởng ứng. Kết quả từ 2014 đến tháng 12/2018, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố đã huy 
động được 348,7 triệu đồng. Tiêu biểu cho công tác xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là 
Hiệp hội các doanh nghiệp thành phố, các đơn vị trường học, các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND thành phố... Nguồn quỹ này đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ các gia 
đình chính sách gặp khó khăn và tu sửa, nâng cấp, xây mới nhà ở cho các gia đình chính 
sách. Hay phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người 
có công trên địa bàn thành phố không ngừng được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Công tác đền ơn đáp nghĩa đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội. Phong trào 
được các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức với nhiều hình thức phong 
phú, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra cơ sở vững chắc 
để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, 
người có công với cách mạng. Trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2018), toàn thành phố đã tặng 60 sổ tiết kiệm cho 60 đối tượng người có 
công với cách mạng, giá trị mỗi sổ là 03 triệu đồng với số tiền là 343 triệu đồng; tặng 315 
suất quà của các doanh nghiệp thành phố, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn với tổng 
giá trị 126 triệu đồng. 

Có thể nói, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã đặt công tác “Đền ơn đáp 
nghĩa” là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân. Đặc 
biệt, từ khi có Pháp lệnh danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng và Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách 
mạng ở thành phố Sơn La đã trở thành phong trào sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân 
hưởng ứng bằng cả tấm lòng tri ân sâu sắc. 
 

06. Nguyễn Minh Anh. HUYỆN MƯỜNG LA: TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH 
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG / Nguyễn Minh Anh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- 
Ngày 15-31/7/2019.- Số 603.- Tr.78-79. 
 

Mường La là huyện thuộc tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La 42km, tiếp 
giáp với các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Mai Sơn, thành phố Sơn La 
và các tỉnh Yên Bái, Lai Châu. Huyện có diện tích tự nhiên 1.396km2, dân số trên 
92.433 người, gồm 06 dân tộc chủ yếu là Thái, Mông, Kinh, La Ha, Khơ Mú, Kháng; 
có 16 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, có 08/16 xã kinh tế - xã hội vào diện đặc biệt 
khó khăn. 

Với đặc thù địa hình rừng núi phức tạp bị chia cắt bởi các con sông, suối lớn, núi 
cao đồi dốc. Kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều xã giao thông đi lại khó 
khăn; đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, bạc màu, thiếu nước, chủ yếu 
phụ thuộc vào thời tiết. Bên cạnh đó, tập quán canh tác lạc hậu, nhỏ lẻ, phân tán, việc áp 
dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất hạn chế. Cuộc sống của nhân dân trong huyện còn 
nhiều khó khăn. Do đó, huyện luôn xác định công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống 
nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống 
chính trị. Huyện Mường La đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền 
các cấp triển khai thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng 
năm, còn giao chỉ tiêu đăng ký giảm nghèo cho các xã, đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu 
chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, cơ sở. Tăng cường 
công tác đối thoại giảm nghèo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc, có biện pháp hỗ trợ kịp thời người dân vươn lên. 
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Thực hiện Đề án Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009 - 2020 đã 
được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Thường vụ 
Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng 
cường công tác tuyên truyền, triển khai các chương trình, chính sách thực hiện mục tiêu 
xóa đói, giảm nghèo đến các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân chủ động, tranh thủ 
các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, 
thoát nghèo nhanh và bền vững. Trên cơ sở đó, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa đói, 
giảm nghèo và định canh, định cư huyện. Hằng năm, đều tổ chức phân bổ kế hoạch vốn sự 
nghiệp, vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết 30a, đồng thời chỉ đạo các phòng, 
ban, đơn vị và UBND các xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch 
và triển khai thực hiện từng chương trình giảm nghèo. Trong giai đoạn 2009 - 2018, tổng 
kinh phí thực hiện là hơn 423 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 239 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 
184,8 tỷ đồng. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, sau 10 năm thực hiện Nghị 
quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, toàn huyện đã hỗ 
trợ khoán chăm sóc, bảo vệ 24.160ha rừng, đạt 98,3% kế hoạch, trồng 460/460ha rừng, 
đạt 100%. Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện đã hỗ trợ 650 hộ dân khai hoang, tạo 
ruộng bậc thang, giúp người dân phát triển sản xuất, trồng lúa nâng cao năng suất. Ngoài 
ra, còn thực hiện hỗ trợ cho trên 37.176 lượt hộ mua giống cây trồng, vật nuôi và phân 
bón. Việc hỗ trợ giống bò cái sinh sản đã giúp cho các hộ dân phát huy thế mạnh của 
vùng, tạo công ăn việc làm cho lao động tại các vùng nông thôn, đặc biệt là lao động phụ 
trong gia đình. Người dân từng bước đổi mới tư duy sản xuất, tích cực đầu tư mở rộng 
diện tích trồng cỏ phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập. 

Bên cạnh đó, huyện đã hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi cho 2.609 hộ, chỉ đạo 
trạm chăn nuôi và thú y huyện hàng năm điều tra, thống kê gia súc của các hộ tại các xã 
để triển khai tiêm phòng chống dịch bệnh. Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ cho 
1.770 cán bộ khuyến nông xã, cán bộ khuyến nông thôn bản, hỗ trợ cải tạo vườn tạp tại 
bản Nà Sản, xã Hua Trai với 30 hộ tham gia. 

Xác định công tác xuất khẩu lao động có vai trò quan trọng giúp người dân giảm 
nghèo bền vững, huyện Mường La đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội, các 
xã, thị trấn tuyên truyền, tuyển chọn lao động đăng ký tham gia xuất khẩu lao động theo 
Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án hỗ trợ các 
huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 
2009 - 2020. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay ưu đãi tín dụng theo chương 
trình xuất khẩu lao động cho 02 hộ với số tiền 200 triệu đồng. 

Thực hiện chính sách đào tạo nghề, từ năm 2009 - 2018, toàn huyện đã tuyển sinh 
và tổ chức đào tạo, liên kết đào tạo được 113 lớp cho 3.748 lao động nông thôn học nghề, 
trong đó có 1.401 người thuộc hộ nghèo. Hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, đúng quy định chính 
sách miễn giảm học phí, chi phí học tập, hỗ trợ học sinh nghèo dân tộc thiểu số... Thực 
hiện quyết định về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 
huyện nghèo, tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn huyện Mường La có 18 cán bộ tăng 
cường, luân chuyển. Đối với dự án 600 phó chủ tịch về công tác ở các xã khó khăn, huyện 
có 09 phó chủ tịch thuộc dự án, trong đó có 05 đồng chí công tác tại các xã vùng III, 04 
đồng chí công tác tại xã vùng II. Đến cuối năm 2018, đã bố trí, sắp xếp 09 tri thức trẻ 
thành cán bộ, công chức cấp huyện, xã. 
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Song song với đó, huyện đã đầu tư xây dựng 80 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, 
gồm công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, trạm y tế... Chương trình 135 đã hỗ 
trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt 
khó khăn, trong đó năm 2016 khởi công 15 công trình, năm 2018 khởi công 15 công trình; 
hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. 

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, UBND 
huyện đã chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy nhanh tiến độ hướng 
dẫn xây dựng dự án, thẩm định, giải ngân thu hồi vốn, vốn bổ sung kịp thời, đúng đối 
tượng. Trong 10 năm (2009 - 2018), trên địa bàn huyện có 6.585 hộ nghèo được vay vốn, 
với tổng số tiền hơn 186 tỷ đồng; có 1.039 hộ cận nghèo vay vốn với tổng số tiền 30,4 tỷ 
đồng; 228 hộ mới thoát nghèo vay vốn, với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân 
hàng Chính sách xã hội còn giải ngân cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, cho vay xuất khẩu lao động, hỗ trợ xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm. Nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự phát huy hiệu quả cao, giúp hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, ổn định và 
nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo bền vững và vươn lên làm 
giàu, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2009 - 2018, các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình 
30a đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mức sống ngang bằng một số huyện khác trong tỉnh. 
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất lâm, ngư nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng 
hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ 
lệ hộ nghèo của huyện xuống 35,6%. Y tế, giáo dục, văn hóa được quan tâm; hạ tầng thiết 
yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt được ưu tiên đầu tư. Đến nay, 65% thôn, bản có 
đường giao thông được cứng hóa; 100% trung tâm xã có điện... Công tác giảm nghèo đạt 
được kết quả rõ rệt, nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết 30a trên địa bàn 
huyện Mường La còn một số khó khăn, hạn chế như: Tại địa bàn, thời tiết diễn biến phức 
tạp, nắng nóng kéo dài, mưa lũ thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời 
sống sản xuất của đại bộ phận nhân dân, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng cao. Thêm 
nữa, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của Nhà 
nước, chưa chủ động phát triển sản xuất bằng nguồn vốn của gia đình. Một số hộ dân chưa 
nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc hỗ trợ, không có tinh thần trách nhiệm, ít quan tâm 
đến cây trồng, vật nuôi hoặc dụng cụ sản xuất do Nhà nước hỗ trợ. Công tác tuyên truyền 
về thực hiện chính sách, việc xét chọn đối tượng thụ hưởng và nhu cầu hỗ trợ cây, con 
giống ở một số xã còn hạn chế, việc lập phương án, hồ sơ hỗ trợ từ bản đến xã còn chậm. 
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao đưa vào sản xuất còn 
chậm, các mô hình sản xuất, chăn nuôi đại gia súc để chăn nuôi để phát triển kinh tế chưa 
được nhân diện rộng. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn bất cập, chủ yếu 
dựa vào kinh nghiệm nên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống của một bộ phận nhân dân 
vùng cao còn nhiều khó khăn. 

Trong thời gian tới, huyện Mường La phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong 
xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch hàng năm của chương trình; gắn triển khai thực 
hiện với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để kịp thời tháo gỡ vướng mắc 
ngay tại cơ sở. Cùng với đó giao các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà soát 
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nhu cầu hỗ trợ của nhân dân về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, việc làm, đào tạo 
nghề, công trình dân sinh... để tổng hợp báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ 
trương đầu tư.  
 

07. Vũ Thị Ánh Tuyết. KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN CHÍNH 
SÁCH, PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI SƠN LA / Vũ Thị Ánh Tuyết // Tạp chí Lao 
động và Xã hội.- Ngày 15-31/7/2019.- Số 603.- Tr.72-73. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, số lượng 
doanh nghiệp tham gia hoạt động trên địa bàn tỉnh không nhiều so với những tỉnh, thành 
phố khác. Song thời gian qua, địa phương đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình 
doanh nghiệp, nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp 
hành pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người 
sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản 
xuất phát triển, ổn định xã hội tại địa bàn. 

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 3.028 doanh nghiệp, 
bao gồm các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, chi 
nhánh, văn phòng đại diện, với khoảng trên 57.000 lao động, trong đó số lượng lao động 
được ký kết hợp đồng lao động khoảng 51.402 người, chiếm 90,1% tổng số lao động. Do 
các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ (dưới 50 
đến 500 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 được cải thiện nhưng lao động chưa qua đào tạo vẫn ở mức cao do các 
doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chủ yếu hoạt động trong các ngành nghề như: Chế 
biến nông, lâm sản; khai thác khoáng sản, xây dựng, vận tải... nên việc sử dụng nhiều lao 
động phổ thông, chưa qua đào tạo còn khá phổ biến. 

Năm 2012, Bộ luật Lao động được Quốc hội Khóa XIII (kỳ họp thứ 3) thông qua 
ngày 18/6/2012 có hiệu lực từ ngày 01/5/2013 là bộ luật được sửa đổi, bổ sung từ Bộ luật 
Lao động năm 1994 nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và 
người sử dụng lao động; tăng cường và tiếp tục đổi mới quản lý Nhà nước về lao động, 
tôn trọng quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quyền thương lượng và tự 
định đoạt của các bên trong quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động. Bộ 
luật Lao động 2012 đã cơ bản đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo hành lang pháp lý, chuẩn 
mực pháp lý quan hệ lao động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 
dụng lao động và người lao động. Luật đã quy định rõ các tiêu chuẩn lao động, quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập 
thể lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan đến lao động cũng như 
vai trò quản lý của Nhà nước về lĩnh vực lao động. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp 
luật đã được triển khai thực hiện rộng rãi, đề cập tương đối đầy đủ các nội dung liên quan 
đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, tiền 
lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, tranh chấp lao 
động... đem lại hiệu quả cao trong việc thực hiện các quyền, lợi ích của người lao động. 
Nhìn chung, chính sách về lao động đã đáp ứng, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của 
đông đảo tầng lớp nhân dân lao động. 
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Đối với tỉnh Sơn La, Bộ luật Lao động năm 2012 được ban hành đã tác động mạnh 
mẽ đến ý thức chấp hành kỷ luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động 
trong tỉnh. Người sử dụng lao động đã có những nhìn nhận đúng đắn hơn về nghĩa vụ, 
quan tâm hơn đến tâm tư nguyện vọng và đời sống của người lao động. Việc giải quyết 
các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện tương đối đầy đủ, kịp thời, 
đúng pháp luật. Việc ký kết hợp đồng lao động, xây dựng thang lương bảng lương, đăng 
ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, 
chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động được một số doanh nghiệp triển 
khai thực hiện tốt. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhận thức khá đầy đủ, có trách nhiệm tổ 
chức quán triệt, học tập những nội dung cơ bản về pháp luật lao động, công đoàn và các 
chính sách pháp luật có liên quan đến người sử dụng lao động và người lao động. Cùng 
với đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh đã đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức 
công đoàn cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật lao 
động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự 
phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố luôn chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập huấn pháp 
luật cho người lao động. Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động 2012, toàn tỉnh đã tổ chức 
02 đợt tập huấn và 280 hội nghị triển khai Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi 
hành luật cho 26.773 lượt người và 186 đơn vị là báo cáo viên các sở, ngành, thành viên 
Ban chỉ đạo điều hành Đề án 31 và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh 
nghiệp; phối hợp tổ chức 71 hội nghị về tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo 
hiểm thất nghiệp, Luật Hợp tác xã... tại địa bàn 07 huyện: Sông Mã, Thuận Châu, Mộc 
Châu, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mường La, thành phố Sơn La, với sự tham gia của 3.453 
lượt người. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác an toàn vệ 
sinh lao động trong doanh nghiệp như: Tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 
315 cán bộ, lãnh đạo và cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, phường, thị trấn, 
tổ trưởng bản, tiểu khu về chương trình giải quyết việc làm; tổ chức 02 lớp tập huấn về 
điều tra lao động tiền lương và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp 
cho 75 cán bộ điều tra viên và điều tra 98 doanh nghiệp; 14 lớp tập huấn về an toàn vệ 
sinh lao động cho 1.008 lao động và người sử dụng lao động, cán bộ quản lý Nhà nước về 
an toàn vệ sinh lao động; 01 lớp tập huấn về công tác phòng chống ma túy cho 150 cán bộ 
công đoàn cơ sở thuộc khối sản xuất kinh doanh; 01 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật cho 150 người lao động và người sử dụng lao động trong các hợp tác xã. 

Trong công tác tuyên truyền, tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp 
luật thông qua hoạt động phát miễn phí hơn 26.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật về Bộ luật Lao 
động, Luật Bảo hiểm xã hội; cấp phát 2.700 cuốn sổ tay về pháp luật lao động, Luật Bảo 
hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động cho người lao động, người sử dụng 
lao động và các cán bộ quản lý Nhà nước cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh; xây dựng 
1.600 tủ sách, ngăn sách pháp luật thu hút hơn 75.000 người đọc; nhận và chuyển cấp 
7.221 cuốn sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền đến công nhân viên chức; phối hợp thực 
hiện 156 chuyên trang trên Chuyên mục Lao động và Công đoàn của báo Sơn La, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc... 
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Song song với đó, công tác thanh kiểm tra cũng được thực hiện thường xuyên 
nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót và có biện pháp xử lý đối với những 
trường hợp vi phạm. Trong 03 năm, toàn tỉnh đã tiến hành 09 đợt kiểm tra, giám sát tình 
hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tình hình chấp hành 
Luật Lao động tại 08 phòng lao động - thương binh và xã hội huyện và 40 doanh nghiệp 
trên địa bàn 09 huyện: Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn, 
Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên. Các nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành các quy 
định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động như: 
Việc ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các chính 
sách về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thời giờ 
làm việc nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn vệ sinh lao động... 

Tiến hành thanh tra 64 cuộc tại 38 công đoàn cơ sở; 26 cuộc về chấp hành pháp 
luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội tại 105 doanh nghiệp; phát phiếu tự kiểm tra gửi 200 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã làm rõ những 
sai sót, tồn tại và đưa ra kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc 
pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và cam kết khắc phục những sai sót, tồn tại 
trong việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội cũng như các điều 
kiện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đối với người lao động, nhằm bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn, đảm bảo mối quan hệ hài hòa tại các doanh nghiệp. 

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện Bộ luật Lao động, tình hình chấp hành pháp 
luật lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực. Việc thực thi 
pháp luật lao động trong các doanh nghiệp đã có nhiều mặt thực hiện tốt hơn so với trước. 
Nhằm tiếp tục xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng 
lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần 
thúc đẩy sản xuất phát triển và ổn định an ninh trật tự tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, 
UBND tỉnh Sơn La đã ban hành 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. Theo đó, tỉnh đề cao tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả 
quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của công dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các 
ngành và toàn thể xã hội nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật lao động.  
 

08. Nhật Minh. HIỆU QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH SƠN LA / Nhật Minh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 15-31/7/2019.- Số 
603.- Tr.70-71. 
 

Trong những năm qua, việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật, Luật Bảo hiểm xã 
hội cho toàn dân, người lao động, người sử dụng lao động, các đối tượng hưu trí, tự 
nguyện... luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quan tâm, chú trọng, chỉ đạo sát sao, 
đây cũng được coi như một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh. Thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội vừa nâng cao 
nhận thức về pháp luật nói chung và pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội nói riêng, 
vừa giúp nhân dân, người lao động nắm được quyền và lợi ích của mình, từ đó tích cực 
tham gia bảo hiểm xã hội. 

Nhờ sự quan tâm phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao 
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động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2018 đạt được nhiều kết quả đáng kể. Giai đoạn 
2014 - 2018, các sở, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp tiến hành xây dựng kế 
hoạch thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội theo từng năm, tổ 
chức 10 đợt tập huấn, tuyên truyền, triển khai Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng 
dẫn thi hành luật cho 1.066 người (báo cáo viên các sở, ngành và người sử dụng lao động, 
người lao động trong các loại hình doanh nghiệp) và 186 đơn vị. Tổ chức 68 hội nghị tập 
huấn về tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm thất nghiệp, 
Luật Hợp tác xã... tại địa bàn các huyện, thành phố với sự tham gia của 6.058 người (bao 
gồm người lao động, các báo cáo viên và cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp). Tổ chức 32 
lượt tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội với 2.000 lượt người 
tham gia, 02 hội nghị tập huấn cho 16 doanh nghiệp và 67 hộ kinh doanh. 

Liên ngành trong tỉnh cũng tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho 150 người lao động và người sử dụng lao động trong các hợp tác xã trên địa 
bàn. Tổ chức phát miễn phí hơn 26.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội; 
cấp phát 2.700 cuốn sổ tay; 67 quyển tài liệu về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, an 
toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động cho người lao động, người sử dụng lao động và các 
cán bộ quản lý Nhà nước cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tư vấn cho gần 1.000 cán bộ 
công chức lao động về Luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2012; Luật Bảo hiểm xã hội 
sửa đổi bổ sung năm 2014. 

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Tư 
pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, báo Sơn La đạt được nhiều kết quả. Thông qua phương tiện thông tin 
đại chúng tuyên truyền bằng loa tự động tại 19 cụm cơ sở, gần 200 cuộc tuyên truyền 
khác với 16.976 lượt người nghe. 

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật từ nguồn ngân sách Nhà 
nước nói trên, thực hiện sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La, 
hàng năm từ nguồn kinh phí của bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La còn tổ 
chức nhiều hoạt động và hình thức tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo người sử dụng lao 
động, người lao động và nhân dân trong tỉnh. Cụ thể, đối với người sử dụng lao động, 
hàng năm Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức: Ban hành 
văn bản hướng dẫn thực hiện các Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Lao 
động...; tổ chức tuyên truyền thông qua tập huấn nghiệp vụ, qua các cuộc thanh tra, kiểm 
tra; tuyên truyền trực quan,... Trong 02 năm 2014 và 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La 
tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại 23 buổi hội thảo với 
1.494 người tham gia, gửi tặng 173 cuốn tạp chí Bảo hiểm xã hội số thường kỳ, số đặc 
biệt tết và 137 tờ báo Bảo hiểm xã hội số tuần, số ra hàng tháng, số chuyên đề gửi tới các 
cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao 
động trên địa bàn tỉnh, thông qua đó giúp cho người sử dụng lao động có thêm thông tin 
kịp thời và chính xác về Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện. 

Đối với nhóm đối tượng là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội trong giai đoạn 2014 - 
2015 chủ yếu được thực hiện theo công tác phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động và 
các tổ chức công đoàn; thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền đối thoại trực tiếp 
và tư vấn cho người lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; trả lời các câu 
hỏi của người lao động thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang website của các 
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sở, ngành; trả lời bằng văn bản đối với các câu hỏi của người lao động được gửi đến cơ 
quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với các 
cơ quan truyền thông địa phương và Trung ương: Phát 43 phóng sự, thực hiện 36 chuyên 
mục, đăng tải 24 bài và 61 tin; đặc biệt đăng tải các nội dung về Luật Bảo hiểm xã hội và 
các chế độ chính sách trên website của Bảo hiểm xã hội tỉnh với 248 tin bài. 

Còn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đối với người lao động 
đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lại chủ yếu tập trung tuyên truyền trực tiếp 
thông qua tư vấn, thăm hỏi các hộ gia đình, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các tổ, bản, 
tiểu khu; tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua các 
cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình địa phương và Trung ương. Giai đoạn 2014 - 
2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với UBND các xã trên địa bàn tổ chức 246 cuộc 
tuyên truyền trực tiếp các chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các 
xã, phường, tổ, bản, tiểu khu với 16.020 người tham gia. Phối hợp với Sở Y tế, Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức 6 cuộc tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, đặc biệt là tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của các đối tượng khi tham 
gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho hội viên hội nông dân, hội viên hội phụ nữ, người 
lao động tự do với 158 người tham gia. Phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương 
và Trung ương thực hiện phát 43 phóng sự với 36 chuyên mục, đăng tải 24 bài và 61 tin 
về chính sách bảo hiểm xã hội...; tổ chức in và phát hành 287.400 tờ rơi, tờ gấp về 
“Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên; những điều cần biết khi đi 
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; những điều cần biết về bảo hiểm y tế hộ gia đình”... Năm 
2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La thực hiện cấp phát 60 đĩa CD tuyên truyền về chính 
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp. Trong 02 
năm toàn tỉnh đã tổ chức treo 795 băng rôn, phướn tuyên truyền tại các trục đường chính, 
khu đông dân cư về chính sách bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y 
tế. 

Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, 
hình thức tuyên tuyền, phổ biến pháp luật đến nhóm đối tượng này chủ yếu thông qua các 
cơ quan truyền thông nhằm tư vấn, hướng dẫn, giải đáp trực tiếp cho người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã 
hội hàng tháng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là những quy định mới liên quan đến việc 
hưởng các chế độ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng... 

Đối với người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội (người chưa tham gia bảo 
hiểm xã hội, người đã rút bảo hiểm xã hội 1 lần và không tham gia bảo hiểm xã hội) hình 
thức tuyên truyền được áp dụng là tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, đăng 
tải tin, bài trên báo đài, phương tiện truyền thông... Nội dung tuyên truyền đến nhóm đối 
tượng này chủ yếu là các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước đối với công tác 
bảo hiểm xã hội; quyền lợi, nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện; mức hưởng, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện... Đơn vị phối hợp là 
UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức chính trị, xã hội: Hội nông dân, hội phụ nữ, 
các cơ quan báo chí... 

Tiếp theo giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 52 hội nghị tập huấn, tọa 
đàm về những thay đổi trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội khi Luật Bảo hiểm xã 
hội được sửa đổi, bổ sung với 2.808 người tham gia. Các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố, UBND các xã phối hợp tổ chức 660 cuộc tuyên truyền trực tiếp về 
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế tại cơ sở với 51.943 người 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2019 13

tham gia. Cũng trong giai đoạn này, các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài truyền 
thanh truyền hình thực hiện 77 chuyên mục; 265 tin bài; 78 phóng sự và 12 cuộc tọa đàm 
về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

Có thể nói, 5 năm qua từ 2014 - 2018, nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến 
pháp luật lao động về bảo hiểm xã hội ở Sơn La ngày càng phong phú, đa dạng, hướng 
mạnh về cơ sở, tạo được sự thay đổi về cơ bản trong nhận thức của nhân dân, người lao 
động khuyến khích, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhiều hơn. Tính đến 
31/12/2018 số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 63.681 người, bảo hiểm xã hội 
tự nguyện là 4.357 người với tổng thu lũy kế là 15.622 triệu đồng; bảo hiểm y tế là 
1.185.610 người, bảo hiểm thất nghiệp là 50.295 người với tổng số thu lũy kế là 56.505 
triệu đồng và số chi trả lũy kế là 16.151 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, để việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các nhóm 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hiệu quả, góp phần mở rộng đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội, nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã 
hội cho người lao động và người dân trên địa bàn, tỉnh Sơn La đề ra một số giải pháp sau: 
Tăng cường quản lý Nhà nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo 
hiểm xã hội. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành 
trên địa bàn toàn tỉnh về tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, 
bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung vào các hoạt động đối thoại chính sách với doanh 
nghiệp, người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, trên sóng phát thanh, 
truyền hình, các pano, áp phích... Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về chính sách bảo hiểm 
xã hội tự nguyện để toàn dân nắm được quyền lợi và tự nguyện tham gia. Đổi mới hình 
thức tuyên truyền và đa dạng hóa các nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng 
tham gia. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
có ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý và phổ 
biến, tuyên truyền chính sách.  
 

09. Trần Huyền. SƠN LA: TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG 
GIỚI / Trần Huyền // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 15-31/7/2019.- Số 603.- 
Tr.76-77. 
 

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, gồm 11 huyện và 
01 thành phố, 204 xã, phường, thị trấn, 3.359 tổ, bản, tiểu khu. Dân số trên 1,22 triệu 
người, trong đó nam giới chiếm 49,82%. Những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì 
sự tiến bộ của phụ nữ luôn được các cấp, các ngành quan tâm và thu được những kết 
quả khả quan. 

Tỉnh đã luôn quan tâm, lồng ghép giới vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát 
triển kinh tế theo từng lĩnh vực. Trong thẩm định các dự án đầu tư thường xuyên xem xét 
vấn đề hiệu quả kinh tế - xã hội, trong đó có các chỉ tiêu bình đẳng giới từ đó góp phần 
thực hiện các mục tiêu đề ra... Nhiều ngành, địa phương và đơn vị đã chủ động lồng ghép 
các chỉ tiêu bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trong từng năm và 
cả giai đoạn cụ thể... 

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La, năm 2018, 
công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục được các cấp, 
ngành quan tâm và đẩy mạnh nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, 
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viên chức, người lao động về lĩnh vực này. Đã triển khai các chương trình, kế hoạch bình 
đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị và 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã 
tiếp tục được kiện toàn góp phần thúc đẩy công tác bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh. 

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ban ngành, địa phương tổ chức triển 
khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của 
Chính phủ về kế hoạch triển khai thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 
trong tình hình mới”, qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức tầm quan trọng, vị trí, vai trò 
của phụ nữ về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, nêu gương người tốt, việc tốt, phê 
phán những cản trở về bình đẳng giới. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, phối hợp 
với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền lồng ghép việc thực hiện chương trình 
bình đẳng giới với các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Gia đình Việt 
Nam... trở thành những điểm nhấn trong việc nâng cao nhận thức về giới, phổ biến Luật 
Bình đẳng giới cũng như kiến thức giới và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã 
hội đồng thời xác định mục tiêu của mỗi cá nhân trong quá trình rèn luyện, phấn đấu tại 
từng thời kỳ nhất định... 

Đặc biệt, nhiều đơn vị, địa phương đã chỉ đạo cơ sở chủ động thành lập câu lạc bộ 
“Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ”, câu lạc bộ “Gia đình bình đẳng giới”, câu 
lạc bộ “Nam giới không bạo hành”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, 
sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát động phong trào rèn luyện phẩm chất “Tự tin 
- Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ các cấp. Lồng ghép, triển khai chương 
trình xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình, vận động xây dựng gia đình 
“5 không 3 sạch” tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức nhằm thúc đẩy người dân 
thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ... 

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh đã xây dựng được 65 mô hình phòng, chống bạo lực 
gia đình, 225 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 170 nhóm phòng chống bạo lực gia 
đình. Hoạt động của các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thay đổi nhận 
thức, thái độ và hành vi của người dân về tác hại của bạo lực gia đình và hình thành ý thức 
phòng, chống bạo lực gia đình, cung cấp cho nhân dân kiến thức thi đua xây dựng gia 
đình văn hóa, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, những mâu thuẫn trong 
gia đình được giải quyết ổn thỏa, 100% số hộ tham gia sinh hoạt câu lạc bộ không có tình 
trạng bạo lực gia đình, không có con bỏ học, đi lang thang. 

Về thực hiện công tác cán bộ nữ, Sơn La thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng 
dẫn các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá chất lượng 
cán bộ hằng năm, tham mưu, giới thiệu với cấp ủy trong công tác quy hoạch cán bộ nữ, cử 
đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ... Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, 
nâng cao trình độ, năng lực công tác. 

Với sự tham mưu tích cực của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ nữ không ngừng 
trưởng thành, phát triển. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đại biểu Quốc hội Khóa XIV đạt 
33,33%; Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt: 
Cấp tỉnh có 28 đồng chí chiếm 38,89% (tăng 4,61% so với nhiệm kỳ trước); cấp huyện có 
153 đồng chí chiếm 34,77% (tăng 4,8% so với nhiệm kỳ trước); cấp xã có 1.760 đồng chí 
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chiếm 31,87% (tăng 8,3% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp 
đạt: Cấp tỉnh 21,81%, cấp huyện 18,62% (tăng 0,2% so với nhiệm kỳ trước), cấp xã 
17,18% (tăng 0,02% so với nhiệm kỳ trước); có 39 đồng chí nữ là lãnh đạo chủ chốt trong 
các sở, ban, ngành của tỉnh, 11 đồng chí nữ là lãnh đạo chủ chốt trong HĐND, UBND cấp 
huyện, 60 đồng chí nữ là lãnh đạo chủ chốt tại HĐND, UBND cấp xã, phường, thị trấn. 
Số cán bộ được cử đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn đều tăng... đáp ứng 
yêu cầu của vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức 
và yêu cầu, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh đảm nhiệm. 

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chương trình dạy nghề cho lao 
động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, người khuyết tật thu hút được nhiều chị em 
tham gia với các nghề phù hợp. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 
khoảng 23.150 lao động. Việc đào tạo nghề cho lao động nữ được thực hiện thường 
xuyên, đạt 10.421/20.110 người. Cùng với đó, chị em đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu 
đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng, nhờ vậy đã giúp tăng 
thu nhập, góp phần đảm bảo sinh kế cho chị em. 

Song song đó, các chỉ tiêu và nội dung về bình đẳng giới cũng được chú trọng thực 
hiện ở các ngành giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch... Năm 2018, thống 
kê toàn tỉnh xảy ra 227 vụ bạo lực gia đình, tất cả các vụ việc đều được hỗ trợ, tư vấn về 
pháp lý và sức khỏe cho nạn nhân, tiến hành xử lý kịp thời bằng cách góp ý, phê bình 
trong cộng đồng dân cư. Hiện, tỉnh Sơn La vẫn chưa có cuộc điều tra để có cơ sở dữ liệu 
chính xác về khoảng cách thời gian tham gia công việc gia đình của nam so với nữ, song 
qua các hoạt động nêu trên nhận thức của người dân được nâng lên trong gia đình nam 
giới đã giúp làm những công việc gia đình do vậy khoảng cách này giảm xuống đáng kể 
trong những năm gần đây. 

Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 31,9%, cận nghèo là 10,9%, 
trình độ dân trí không đồng đều giữa các vùng cộng với điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng, 
giao thông, nhất là các huyện miền núi còn nhiều khó khăn, khí hậu khắc nghiệt... Hơn 
nữa, dù đã đảm bảo tỷ lệ nữ ít nhất 40% song chất lượng việc làm của lao động nữ chưa 
ổn định, vẫn còn thiếu bền vững. Đây chính là những trở ngại đối với các hoạt động triển 
khai nhiệm vụ về phát triển kinh tế cũng như về an sinh xã hội trong đó có công tác bình 
đẳng giới ở Sơn La. 

Từ nay đến hết năm 2019, phương hướng chính trong công tác bình đẳng giới được 
xác định cụ thể: Phấn đấu 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ 
sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp, 65% 
người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; 
100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ xây dựng 
chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến 
thức bình đẳng giới; 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ 
cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng 
giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo; 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được 
tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới. 

Để đạt được những mục tiêu này, Sơn La sẽ tiếp tục cần đẩy mạnh tuyên truyền, 
giáo dục về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua các lớp tập 
huấn, các phương tiện thông tin đại chúng một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, 
từng địa phương, từng nhóm đối tượng để tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về bình 
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đẳng giới trong xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp giữa các sở ban ngành trong 
công tác bình đẳng giới, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, 
quy hoạch nguồn cán bộ nữ. Chú trọng công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 
làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp xã, phường, thị trấn... Duy trì 
đều đặn thông tin giữa các thành viên và các hoạt động thường xuyên của Ban Vì sự tiến 
bộ của phụ nữ nhằm triển khai công việc một cách thống nhất và đồng bộ.  
 

10. Khánh Linh. SƠN LA PHẤN ĐẤU GIẢM THIỂU TỆ NẠN MẠI DÂM / Khánh 
Linh // Tạp chí Lao động và Xã hội.- Ngày 15-31/7/2019.- Số 603.- Tr.84-85. 
 

Tính đến năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có 1.512 cơ sở kinh doanh dịch 
vụ nhạy cảm có điều kiện, trong đó 755 cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà 
cho thuê; 313 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 02 vũ trường; 442 cơ sở thuộc loại 
hình kinh doanh khác “nhà hàng ăn uống, quán cà phê, cắt tóc gội đầu thư giãn”. Số nhân 
viên lao động tại các cơ sở kinh doanh 2.715. Qua khảo sát cho thấy, hoạt động mại dâm 
trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhỏ lẻ, không hình thành các điểm, tụ điểm, không hình thành 
các đường dây, bảo kê. Tại địa bàn trung tâm thành phố, các thị trấn còn một số cơ sở 
kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm; hoạt động mại dâm 
ngày càng tinh vi, với nhiều phương thức, thủ đoạn mua, bán dâm tinh vi. 

Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 
15/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 
phòng chống mại dâm trong tình hình hiện nay, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các kế 
hoạch triển khai hoạt động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND 
tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành chức 
năng, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công 
tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã đề ra. 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành văn bản 
đề nghị các các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ 
được giao trong kế hoạch của UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các 
nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị trong công tác phòng chống mại dâm năm 2018 và 
thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn, đôn đốc 
các huyện, thành phố kiện toàn tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm; tăng 
cường các hoạt động kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt 
động mại dâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công 
tác phòng, chống mại dâm; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt 
công tác rà soát, thống kê cơ sở kinh doanh dịch vụ, triển khai việc ký cam kết không để 
xảy ra hoạt động mại dâm tại cơ sở kinh doanh, thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, ký 
kết hợp đồng lao động theo đúng quy định; triển khai công tác kiểm tra rà soát, truy quét, 
triệt phá các hoạt động liên quan đến tệ nạn mại dâm. 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ 
nạn mại dâm, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực 
tiếp, tuyên truyền lưu động, tập huấn, đưa tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng và 
phát hành các ấn phẩm... Nội dung tuyên truyền là phổ biến các chủ trương, chính sách 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; tác hại của mại 
dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội... qua đó, góp phần 
nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống tệ nạn mại dâm. Đồng thời, 
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các địa phương trong tỉnh đã củng cố, duy trì hoạt động của 17.493 nhóm liên gia tự quản, 
3.206 tổ an ninh nhân dân, 3.315 tổ hòa giải, 7 ban bảo vệ dân phố, 102 tổ bảo vệ dân phố 
trong toàn tỉnh để góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay ở cơ sở, không để tệ nạn xã hội 
phát sinh. 

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của tỉnh và các huyện, thành phố cũng tăng 
cường chỉ đạo và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác quản lý và nắm 
chắc địa bàn, rà soát, quản lý tạm trú, tạm vắng tại địa bàn và quản lý những đối tượng có 
biểu hiện hoặc dư luận của nhân dân tố giác liên quan đến hoạt động mại dâm, từ đó kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và có biện pháp xử lý không để hoạt động mại dâm 
phát sinh ở địa bàn quản lý. Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của tỉnh, 
huyện và lực lượng công an đã rà soát, thống kê, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm để xây dựng kế hoạch và tổ chức 
kiểm tra định kỳ, đột xuất. Năm 2018, tiến hành kiểm tra trên 900 lượt cơ sở kinh doanh 
dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, trong đó tập 
trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Qua kiểm tra đã phát 
hiện và xử lý 66 trường hợp vi phạm, xử lý phạt hành chính nộp Kho bạc Nhà nước hơn 
110 triệu đồng. 

Trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các xã, 
phường, thị trấn ký cam kết với cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại 
dâm trên địa bàn và không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh; hướng dẫn 10 
xã, phường, thị trấn thực hiện xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh không có 
tệ nạn mại dâm, được triển khai từ năm 2016. Hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các xã, 
phường, thị trấn để xây dựng và duy trì mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh không có 
tệ nạn mại dâm; lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội và cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
người bán dâm tại cộng đồng bằng nguồn kinh phí và hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng. 
Phát động các đợt phát giác, tố giác những cơ sở và đối tượng có biểu hiện liên quan đến 
tệ nạn mại dâm trên địa bàn, đẩy mạnh công tác quản lý người tạm trú, tạm vắng trên địa 
bàn; triển khai các mô hình thí điểm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ 
nạn mại dâm, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ 
nạn mại dâm ngay tại cơ sở. Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh đã tổ chức kiểm tra định kỳ 
tại hơn 48 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn các huyện, thành phố về việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; đội kiểm tra liên ngành các huyện, 
thành phố đã tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra với trên 1.000 cơ sở được kiểm tra. 

Mặc dù công tác phòng chống mại dâm đã được sự đồng thuận của toàn xã hội 
song đến nay sự tham gia của các tổ chức đoàn thể vào việc phòng ngừa phát hiện và tố 
giác các hoạt động mại dâm còn nhiều hạn chế, thiếu tích cực. Hơn nữa, Sơn La là địa bàn 
giáp ranh với nhiều tỉnh, nên công tác quản lý địa bàn, quản lý người có biểu hiện liên 
quan đến hoạt động mại dâm còn gặp nhiều khó khăn; việc quản lý, giám sát đối tượng có 
liên quan đến tệ nạn mại dâm đã được triển khai thực hiện, nhưng hiệu quả chưa cao do 
đối tượng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, phương thức hoạt động. Việc triển 
khai lồng ghép chương trình phòng chống tệ nạn xã hội với các chương trình kinh tế - xã 
hội tại các huyện, thành phố chưa được chặt chẽ, chưa linh hoạt; công tác quản lý, giám 
sát người bán dâm và hỗ trợ các chương trình tạo việc làm, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế tại 
cộng đồng hầu như chưa được triển khai, do người bán dâm thường xuyên có sự thay đổi 
chỗ ở và do định kiến của đồng bào dân tộc. 
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Trước thực tế đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm 2019 
nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã 
hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng 
ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh phấn đấu đạt 90% số xã, 
phường, thị trấn tổ chức ít nhất được 1 lần các hình thức tuyên truyền phòng ngừa mại 
dâm. Định kỳ hàng quý có ít nhất một lần đưa thông tin về công tác phòng, chống mại 
dâm trên báo Sơn La hoặc phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát 
thanh và truyền hình các huyện, thành phố. Đặc biệt, tỉnh sẽ nghiêm túc thống kê các cơ 
sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, thuộc địa bàn các huyện, 
thành phố theo định kỳ 6 tháng và năm. Tiếp tục duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành 
mạnh không có tệ nạn mại dâm; 100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, 
phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2019 và các năm tiếp theo. Duy 
trì các mô hình phòng chống mại dâm từ xã, phường, thị trấn tại 3 phường và 7 thị trấn 
theo Quyết định của UBND tỉnh về việc chọn địa bàn triển khai duy trì mô hình xã, 
phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2015. Xây dựng mới mô hình 
phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, triệt xóa 100% các tụ điểm 
hoạt động mại dâm đã được phát hiện; đấu tranh, xử lý những cá nhân, tổ chức hoạt động 
kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm. Điều tra, truy tố và xét xử 100% 
các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm...  
 

11. Vì Định. LIÊN KẾT SẢN XUẤT, NHÃN SÔNG MÃ RỘNG ĐẦU RA / Vì Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/7/2019.- Số 175.- Tr.10-11. 
 

Được coi là “thủ phủ” nhãn của tỉnh Sơn La, những năm gần đây, huyện Sông 
Mã đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các 
doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn cả trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó 
đã có hàng nghìn tấn nhãn ngon của huyện “bay” đi Úc, Trung Quốc... 

LẬP HỢP TÁC XÃ LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ NHÃN 

Nhận thấy nhiều hộ gia đình trồng nhãn ở địa phương do sản xuất nhỏ lẻ, manh 
mún nên thường gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra, thu nhập bấp bênh..., ông Trần Văn 
Lộc ở bản Tân Lập (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã mạnh dạn tập 
hợp các hộ nông dân thành lập Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hưng Lộc, nhằm sản xuất 
nhãn theo chuỗi, liên kết với các doanh nghiệp, đảm bảo đầu ra ổn định. 

Dẫn chúng tôi đi thăm khu vườn nhãn xanh mướt, quả sai trĩu cành, ông Trần Văn 
Lộc cho biết: Thành lập năm 2017, đến nay hợp tác xã đã có 23 thành viên, chủ yếu là các 
hộ trồng nhãn, xoài trên địa bàn xã Chiềng Khương. Năm 2018, hợp tác xã đã được cấp 
giấy chứng nhận VietGAP cho toàn bộ 41ha nhãn, năng suất đạt trên 600 tấn/vụ. 

Theo ông Lộc, ngay từ khi thành lập, hợp tác xã đã đề ra quy chế hoạt động, tổ 
chức kế hoạch sản xuất cụ thể đến từng thành viên; phối hợp với cách ngành chuyên môn 
của tỉnh, huyện tập huấn và phổ biến kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, kỹ thuật thu hoạch và đóng gói cho các thành viên theo đúng quy trình hướng 
dẫn, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP. 

Việc tuân thủ áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất đã giúp cho chất lượng quả 
ngày càng tăng lên. Trung bình 1kg nhãn hiện đạt từ 70 - 75 quả, các thành viên hợp tác 
xã đang cố gắng đạt trọng lượng bình quân 45 - 50 quả/kg nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Năm 2018, sản phẩm nhãn của 
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hợp tác xã đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Vụ nhãn năm nay, đã có nhiều 
đối tác đặt hàng xuất khẩu nhãn sang Mỹ, Úc… 

Ông Nguyễn Văn Chi - thành viên của hợp tác xã vui vẻ cho biết: “Từ ngày vào 
hợp tác xã, chúng tôi được hợp tác xã hỗ trợ từ khâu sản xuất, chăm sóc đến thu mua tiêu 
thụ sản phẩm, tới mùa thu hoạch nhãn bán không lo bị ép giá. Hơn 2ha nhãn của gia đình 
năm nào cũng cho thu từ 200 - 300 triệu đồng”. 

Còn ông Trần Văn Phát chia sẻ, với 4ha nhãn ghép, trung bình mỗi năm gia đình 
ông thu hoạch khoảng 40 tấn nhãn tươi, thu nhập 400 - 500 triệu đồng/năm. Từ năm 2017 
đến nay sản phẩm nhãn của gia đình ông chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang thị trường 
Trung Quốc theo đường chính ngạch, đầu ra luôn ổn định. 

ĐƯA NHÃN SÔNG MÃ ĐI ÚC, TRUNG QUỐC 

Dẫn chúng tôi đi thăm vùng sản xuất nhãn của huyện, bà Lê Thị Yến - Chủ tịch 
UBND huyện Sông Mã, cho biết: Sông Mã là một trong những huyện trọng điểm phát 
triển trồng nhãn của tỉnh Sơn La, với tổng diện tích khoảng 6.730ha, sản lượng ước đạt 
khoảng 30.000 tấn. 

So với năm 2018, năm nay diện tích nhãn đã tăng lên khoảng 250ha, tuy nhiên sản 
lượng dự kiến sẽ giảm hơn so với năm ngoái khoảng 10.000 tấn do điều kiện thời tiết 
không thuận lợi vì nắng hạn kéo dài. Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
nhãn, hiện nay các nhà vườn, hợp tác xã trên địa bàn đang tập trung cao cho việc chăm 
sóc quả và thu hoạch. 

Được biết, giống nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã chủ yếu là giống nhãn chín 
muộn có nguồn gốc từ Hưng Yên, với diện tích chiếm trên 90%, sản lượng đạt gần 24.000 
tấn. Nhãn có hương vị thơm ngon, vỏ mỏng, cùi dày được thị trường trong và ngoài nước 
ưa chuộng. 

Để đảm bảo sản phẩm nhãn của địa phương an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, huyện thường xuyên chỉ đạo ngành chuyên môn tăng 
cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chặt chẽ quy trình sản xuất đảm bảo theo quy trình 
VietGAP, GlobalGAP và sản xuất hữu cơ. Hiện nhiều nông dân trồng nhãn trên địa bàn 
đã áp dụng thành công kỹ thuật sản xuất rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch. Theo đó, 
tháng 7 bắt đầu vào mùa thu hoạch nhãn Sơn La, nhưng tháng 8 mới chính thức vào chính 
vụ. 

Theo bà Yến, để vụ nhãn năm nay tiêu thụ thuận lợi, ngay từ đầu năm huyện Sông 
Mã đã ban hành kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm; giao nhiệm vụ cho các đầu mối thu gom, 
sơ chế; xác định rõ các địa bàn tiêu thụ. Cụ thể trong nước, tiêu thụ tại một số tỉnh và 
thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn... Đối với xuất 
khẩu, huyện đã kết nối với thị trường một số nước như Australia, Mỹ, Trung Quốc... Cùng 
với đó, huyện đã quy hoạch vùng sản xuất nhãn an toàn, hỗ trợ phát triển mở rộng các hợp 
tác xã, giúp các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất, cải tạo vườn tạp, cải tạo các loại giống nhãn cho năng suất chất lượng cao. 

Hiện nhãn Sông Mã đã được cấp mã vùng trồng xuất khẩu sang Australia và 9 mã 
vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc. Huyện đang duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ 17 
chuỗi cung ứng sản xuất với quy mô hộ thành viên của 17 hợp tác xã trên địa bàn, diện 
tích gần 400ha, sản lượng trên 3.000 tấn nhằm phục vụ thị trường xuất khẩu. 

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, toàn tỉnh có 
khoảng 15.000ha nhãn, tập trung chủ yếu ở các huyện Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu..., dự 
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kiến sản lượng năm nay ước đạt 73.000 tấn quả, cao hơn khoảng 10% so với năm 2018. 
Giá nhãn đầu mùa tại một số nhà vườn đang dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. 
 

Cũng xem: 
12. Ngọc Trìu. SƠN LA XUẤT KHẨU 3.000 TẤN NHÃN SÔNG MÃ / Ngọc Trìu // 
Pháp luật Việt Nam.- Ngày 24/7/2019.- Số 205.- Tr.12. 
 

13. Vì Hiện. BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN 1 BÁNH HEROIN / Vì Hiện // 
Biên phòng.- Ngày 24/7/2019.- Số 59.- Tr.6. 
 

Ngày 21/7, tại bản Huổi Hịa, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an 
và Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt quả tang đối tượng Sồng A Tủa, sinh năm 1983, trú tại 
bản Huổi Mạt, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép 
chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin, 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Đối 
tượng Tủa khai nhận, mua số ma túy trên từ bên kia biên giới mang về để tiêu thụ, đang 
vận chuyển thì bị các cơ quan chức năng bắt giữ. 
 

14. Vì Văn Định. TỶ PHÚ NGƯỜI MÔNG TRÊN RẺO MÂY MÙ / Vì Văn Định // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/7/2019.- Số 177.- Tr.9. 

 

Với khát vọng làm giàu nơi rẻo cao mây mù, ông Sồng A Mang (sinh năm 
1971) dân tộc Mông, bản Cáo A (xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đã 
vượt khó vươn lên trở thành triệu phú ở vùng cao với cây táo mèo (sơn tra).  

KÝ ỨC NGHÈO ĐÓI 

Chúng tôi bấm chân vượt quãng đường đèo dốc hơn 20km từ trung tâm huyện Bắc 
Yên theo tỉnh lộ 112 lên xã Làng Chếu nơi có độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển. 
Tới đầu xã, hỏi người già, trẻ nhỏ đường vào nhà ông Mang, ai cũng biết. Nơi gia đình 
ông ở là căn nhà 2 tầng, to, rộng nhất bản mới xây nằm sát bên vệ đường. Gặp ông Mang, 
cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về người đàn ông dân tộc Mông này là, hoạt bát, nhanh 
nhẹn, dễ gần.  

Ông sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh em. Nhà ông Mang cũng như bao 
người Mông ở bản Cáo A này, cuộc sống khó khăn, từ đời ông, đời bà đều gắn liền với 
những ngọn núi cao, đồi dốc, quanh năm mây mù bao phủ. Nơi đây người Mông chỉ biết 
phát nương làm rẫy chọc lỗ trồng ngô, trồng lúa. Cả mùa vụ phó mặc cho… ông trời. 

Cách đây hơn 10 năm về trước, Làng Chếu cũng như một số xã vùng cao của 
huyện Bắc Yên, từng là nơi ám ảnh đối với nhiều người. Đường sá cách trở, cuộc sống 
của bà con người Mông như bị cách biệt với bên ngoài, cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo 
bám. Nhưng giờ đã khác, bà con vùng cao được Nhà nước đầu tư làm đường nhựa, điện 
thắp sáng, hướng dẫn cách làm ăn phát triển kinh tế gia đình…  

Ngày trước do nhà đông người, hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông Mang chỉ được 
đi học lớp xóa mù chữ 3 tháng, biết viết, biết đọc và tính nhẩm được ít con số. Cuộc sống 
khó khăn bươn chải làm đủ nghề kiếm sống. Đi nhiều nơi được giao lưu tiếp xúc, học cái 
hay, cách làm hiệu quả từ những nơi khác, ông Mang quyết tâm thay đổi cách làm kinh tế. 

QUYẾT CHÍ LÀM GIÀU 

Năm 2000, một số cán bộ khuyến nông huyện lên vận động bà con chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng và hướng dẫn bà con bản Mông trong xã ươm giống và cách trồng táo sơn 
tra. Năm 2002, ông Mang quyết định chuyển một phần đất trồng ngô, lúa sang trồng táo 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2019 21

sơn tra. Với mong muốn thoát nghèo từ cây trồng này, năm 2004 ông tăng diện tích lên 
2ha, sau 4 - 5 năm sau sơn tra bắt đầu cho thu hoạch. 

Nhờ táo sơn tra được người tiêu dùng ở các thành phố lớn ưa chuộng nên bán được 
giá, gia đình bắt đầu có thu nhập và bớt dần khó khăn. Năm 2007, ông trồng thêm 2ha nữa 
nâng diện tích lên 4ha, qua tham gia một số lớp tập huấn, đem kỹ thuật ứng dụng vào thực 
tế, thường xuyên cắt tỉa và phát quang cây cỏ dại, nên vườn táo sơn tra của ông năm nào 
cũng sai quả. 

Năm 2010, số tiền tích góp được từ bán sơn tra, ông Mang đầu tư mua một chiếc 
xe tải, vừa thu hái táo của gia đình, vừa thu mua táo cho bà con trong vùng để bán cho 
một số thương lái ở các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hải Phòng, Điện Biên...  

Những năm sơn tra được mùa được giá, ông trúng lớn, lãi cả trăm triệu đồng. Có 
vốn trong tay ông tiếp tục đầu tư thuê nhân công cải tạo lại vườn táo. Dưới tán táo sơn tra 
ông trồng xen cây dong riềng với diện tích hơn 3ha. Do hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nên 
cây dong riềng phát triển tốt, năng suất cao, chỉ tính riêng tiền bán dong riềng mỗi năm 
ông thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng. 

Cùng với táo sơn tra, cây dong riềng bắt đầu được người Mông ở các xã vùng cao 
Bắc Yên trồng nhân rộng với diện tích lớn. Do đó, ông Mang còn đứng ra thu mua luôn cả 
dong riềng cho bà con “mùa táo bán táo, mùa dong bán dong” vừa làm vừa tìm hiểu thị 
trường. Năm 2013, ông quyết định đầu tư mua máy sơ chế tinh bột dong riềng với công 
suất lớn. Mỗi ngày sơ chế cả chục tấn dong. Trung bình mỗi năm ông Mang thu mua và sơ 
chế từ 1,5 - 2.000 tấn dong cho bà con trên địa bàn.  

Ngoài trồng táo, trồng dong riềng, ông còn nuôi thêm trâu, bò, lợn, gà vừa để bán, 
vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại chỗ của gia đình, mang lại thu nhập ổn định. Đến nay, 
tổng thu nhập của gia đình ông Mang mỗi năm từ 700 - 800 triệu đồng, trở thành hộ giàu 
có nhất vùng. Cũng qua ông Mang, nhiều hộ gia đình đã học tập kinh nghiệm, vươn lên 
thoát nghèo và có cuộc sống ngày càng khấm khá. 

Với ý chí và lòng quyết tâm vượt khó, ông Sồng A Mang đã xây dựng được cơ 
ngơi bề thế, nương rẫy phủ xanh cây táo sơn tra, trở thành tấm gương tiêu biểu trong 
phong trào phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo ở nơi quanh năm mây mù bao phủ.  

Đồng bào Mông xã Làng Chếu hãnh diện khi ông Sồng A Mang được bình chọn là 
1 trong 63 nông dân đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”. 

 

15. Thoa Phan. HÀNH TRÌNH “KHÚC QUÂN HÀNH” LẦN THỨ V TẠI ĐIỆN 
BIÊN VÀ SƠN LA / Thoa Phan // Người Hà Nội.- Ngày 26/7/2019.- Số 31.- Tr.13. 
 

Tiếp tục chuỗi sự kiện “Khúc quân hành” lần thứ V, từ ngày 20 - 22/7/2019 
đoàn công tác chương trình “Điện Biên - Vang mãi khúc quân hành” đã đến dâng 
hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La, bắt đầu cho hành trình tri ân tại 2 tỉnh 
Sơn La, Điện Biên. 

Đoàn công tác chương trình “Điện Biên - Vang mãi khúc quân hành” do ông 
Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban đại biểu quốc hội làm trưởng đoàn và nhà báo Đào 
Xuân Hưng - Tổng biên tập báo Người Hà Nội - Trưởng ban tổ chức; ông Nguyễn Văn 
Mười - Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng quốc hội đồng trưởng ban tổ 
chức. Cùng đi với đoàn còn có ông Võ Hồng Nam - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 
doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên 
Việt và các cá nhân, đơn vị, doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp… 
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“Điện Biên - Vang mãi khúc quân hành” là hành trình thắp lửa tri ân nối dài để đời 
đời nhớ ơn những anh hùng, liệt sỹ, những người đã đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do 
của đất nước hôm nay 

Tại Sơn La, Ban tổ chức chương trình Khúc quân hành lần thứ V đã trao 100 suất 
quà trị giá 1,2 triệu/suất và 500 nghìn tiền mặt cho những người có công với cách mạng, 
tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, trị giá 3 triệu đồng/1 suất. Đến thăm, dâng hương 
tại khu di tích Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La, Ban tổ chức chương trình đã trao 5 triệu 
đồng cho Ban quản lý khu di tích. Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng - Chủ 
tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng tặng 5 triệu đồng cho Ban quản lý di tích. Đoàn 
tiếp tục đến làm lễ dâng hương Đền thờ Bác Hồ, thăm Quảng trường Tây Bắc. Đồng thời, 
Ban tổ chức chương trình cũng tặng 40.000.000 đồng cho Quỹ học bổng Tô Hiệu của tỉnh 
Sơn La… 
 

16. Mai Chiến. 25 TỈNH PHÍA BẮC BÀN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG SÂU KEO 
MÙA THU / Mai Chiến // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 26/7/2019.- Số 149.- Tr.11. 
 

Hội nghị: “Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống sâu keo mùa thu tại các 
tỉnh phía Bắc” diễn ra tại Sơn La sáng 25/7 với sự tham gia của 25 tỉnh, thành phố. 

Theo Cục Bảo vệ thực vật, đến ngày 19/7, tổng diện tích nhiễm sâu keo mùa thu 
gây hại trên ngô HT là 16.446ha, nhiễm nặng 2.740ha. Trong đó, vùng bị sâu keo mùa thu 
gây hại nặng nhất là miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. 

Cục Bảo vệ thực vật dự báo, hiện nay, ngô HT chủ yếu đang giai đoạn ngô non 
(mới trồng - 9 lá - phát triển bắp), là giai đoạn mẫn cảm nhất với sâu keo mùa thu. Cuối 
tháng 9, tháng 10, ngô đông sớm các tỉnh phía Bắc xuống giống. Do đó, sâu keo mùa thu 
tiếp tục phát sinh và gây hại. 

Tại miền Bắc, Sơn La là địa phương có diện tích trồng ngô lớn nhất (khoảng 
100.000ha, 2019). Sâu keo mùa thu đang hoành hành và tàn phá mạnh ở nhiều nương ngô 
đang trồng ở các huyện của Sơn La. Một số diện tích bị mất trắng, bà con phải nhổ bỏ 
trồng lại. 

Đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sơn La chia sẻ, loài sâu này được 
ghi nhận xuất hiện đầu tiên ở huyện Mộc Châu vào giữa tháng 3/2019 trên diện tích ngô 
trồng ủ ướp thức ăn gia súc. 

Đến cuối tháng 4, hầu hết các diện tích ngô xuân hè tại các huyện Mộc Châu, Vân 
Hồ, Phù Yên bị sâu keo mùa thu tàn phá mạnh. Mật độ phổ biến 2 - 3 con/m2, cao 10 - 20 
con/m2, diện tích nhiễm 450ha. 

Tiếp tục đến cuối tháng 5, diện tích ngô giai đoạn 2 - 3 lá tại các huyện như Sông 
Mã, Thuận Châu, Mai Sơn ghi nhận có sự bùng phát rộng của sâu keo mùa thu. Hiện tại, 
toàn tỉnh có 6.434ha ngô bị sâu gây hại, trong đó nhiễm nặng 252,5ha… 
 

17. Minh Tâm. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA: KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY 
THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM / Minh Tâm, Minh Hải // Lao động.- Ngày 
26/7/2019.- Số 171.- Tr.5. 
 

Sáng 25/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên tiêu 
biểu xuất sắc. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Trung 
ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam. 
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Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - đã 
ôn lại truyền thống lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 90 năm qua và sự đóng 
góp của các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng của đoàn viên, người lao động, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc tỉnh nhà, thực sự là “tổ ấm”, là trung tâm đoàn kết, là chỗ dựa tin cậy, vững 
chắc của công nhân viên chức lao động tỉnh nhà. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí 
Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chúc 
mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của các cấp Công đoàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là 
90 cán bộ, đoàn viên được tuyên dương tại buổi lễ. Các đồng chí cho rằng các cán bộ 
Công đoàn tỉnh Sơn La sẽ không ngừng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mang hết tinh thần, trách nhiệm lãnh đạo 
phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn phát triển, đóng góp 
quan trọng vào sự nghiệp đổi mới của tỉnh và đất nước. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm 
chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 25 đồng chí; UBND tỉnh trao 
tặng bằng khen cho 5 đồng chí và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao biểu trưng, khen 
thưởng 90 đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc. Đồng thời, Liên 
đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” 
qua mạng xã hội Facebook và trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, 
Ba. 
 

18. Quốc Định. NGÁT HƯƠNG CHÈ Ở NƠI TỪNG LÀ XỨ SỞ HOA ANH TÚC / 
Quốc Định // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/7/2019.- Số 178.- Tr.5. 
 

Trước đây, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), từng nổi danh là vùng 
đất của cây thuốc phiện, với không ít người rơi vào cảnh nghiện ngập... Hôm nay, 
thay vào cảnh đó là những đồi chè, mận, đào... xanh ngát, đang mang đến cuộc sống 
ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà. 

NHÀ NHÀ TRỒNG HOA ANH TÚC 

Từ lâu, trên vùng đất cao nguyên xã Vân Hồ, cây chè đã khẳng định được thương 
hiệu, mang đến cuộc sống ấm no, ổn định cho đồng bào dân tộc Mông, Thái, Mường... nơi 
đây. Đến nay, cây chè vẫn đang trở thành cây trồng mũi nhọn góp sức làm cho cuộc sống 
đổi thay trên vùng đất ma túy. 

Chỉ tay về phía những đồi chè xanh ngát trải dài trên các triền đồi ông Mùi Văn 
Hoạt - nguyên Chủ tịch UBND xã Vân Hồ vẫn còn nhớ như in những câu chuyện của 
nhiều năm trước: Trước đây, hầu hết ở những khu vực này đều là nương thuốc phiện. Từ 
năm 1990 trở về trước hầu hết nhà nào cũng trồng cây thuốc phiện, nhiều nhất là đồng bào 
Mông. Trong số 14 bản thì có tới 9 bản Mông trồng thuốc phiện. Thuốc phiện cũng là cây 
trồng chủ lực được người dân trồng đại trà để phát triển kinh tế gia đình. Theo thống kê 
vào thời điểm đó, trên địa bàn xã Vân Hồ có hơn 300ha trồng thuốc phiện, rất nhiều người 
nghiện. An ninh trật tự luôn trong tình trạng bất ổn, nạn trộm cắp gia súc, gia cầm... hoành 
hành. 

Theo những già bản kể lại, cây thuốc phiện trồng dễ hơn cả cây ngô, cây lúa. Đất 
chỉ cần làm sạch cỏ, bỏ hạt xuống là cây lên tốt um, đến mùa cứ thế thu hoạch. Sau tết, bà 
con cùng nhau kéo lên nương cả tháng trời để thu hoạch thuốc phiện. Với người Mông 
Vân Hồ trước kia, họ hút thuốc phiện như ăn cơm. Trong nhà có đám cưới, đám hỏi, ma 
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chay, khách đến thăm... người Mông lấy thuốc ra mời nhau hút, bày tỏ sự quý mến khách. 
Chính vì thế mà người nghiện ma túy rất nhiều. 

Ông Hoạt cho hay: “Thời điểm tôi làm Phó chủ tịch kiêm Trưởng công an xã, tôi 
còn nhớ rất rõ, có những đối tượng trộm đến 7 con trâu, bò. Tại xã Vân Hồ còn rất nhiều 
đối tượng nghiện nên sinh ra trộm cắp nhiều đến nỗi không thể đếm xuể, chuyện trộm lợn, 
gà, vịt... xảy ra thường xuyên, người dân trong vùng rất bức xúc. Cái đói, cái nghèo bao 
trùm lên khắp bản trên, bản dưới, nhiều người vướng vào vòng lao lý, tù tội, vợ mất 
chồng, cha mẹ mất con, con cái bơ vơ không nơi nương tựa...”. 

MÀU XANH CỦA ẤM NO 

Giờ đây, những câu chuyện đó không còn nữa, nạn nghiện ma túy, trộm cắp đã trở 
thành quá khứ. Người dân sống đoàn kết, chăm chỉ lao động sản xuất, biết phát huy tiềm 
năng thế mạnh địa phương trồng chè, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế gia đình. Năm 
1993, sau khi thực hiện Nghị quyết 06/NQ/CP về chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, 
cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện và định hướng cho người dân 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng chè, trồng cây ăn quả thay thế cho cây thuốc phiện. Từ 
đó, tình trạng trồng cây thuốc phiện ở Vân Hồ được dứt bỏ. 

Cây chè được đưa về trồng trên địa bàn xã Vân Hồ từ năm 1997. Mới đầu được 
công ty chè của Nông trường Chè Mộc Châu “đỡ đầu” hỗ trợ người dân về giống, kỹ thuật 
trồng, chăm sóc. Chỉ sau một thời gian ngắn, trồng chè đã trở thành phong trào được bà 
con xã Vân Hồ tích cực hưởng ứng, diện tích ngày càng được nâng lên. Tính đến nay, trên 
địa bàn xã có trên 300ha chè, với các giống chè shan tuyết, bát tiên... 

Trải qua nhiều thăng trầm người dân trồng chè ở Vân Hồ đã biết áp dụng các tiến 
bộ khoa học vào sản xuất, thu hái, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, như: Sử dụng 
phân bón, kỹ thuật cắt tỉa, đầu tư máy hái chè... Trồng chè, nhiều hộ gia đình đã có thu 
nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm, đời sống kinh tế ngày một nâng lên, góp phần làm cho 
diện mạo nông thôn mới xã Vân Hồ đổi thay từng ngày. Đến nay, tỷ lệ thu nhập bình quân 
đầu người toàn xã đạt 26 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm hiện chỉ 
còn 11,59%. 

Nhớ về quá khứ nghèo đói trước đây, ông Mùa A Váng (80 tuổi) ở bản Pa Chè, 
giọng trầm ngâm: “Từ khi Nhà nước vận động bỏ cây thuốc phiện sang trồng chè, cuộc 
sống gia đình khá lên. Tôi đã làm được nhà to, mua được xe máy, con cháu được đi học, 
không còn lo cái đói cái nghèo nữa”.  

“Hiện nay, giá chè đang dao động ở mức 6.000 - 7.000 đồng/kg, thậm chí có thời 
điểm bà con bán được 12.000 - 13.000 đồng/kg. Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng 
nâng lên, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới của xã” - Ông Lường Văn Hùng 
- Chủ tịch UBND xã Vân Hồ. 
 

19. Bích Hội. CHI 6 TRIỆU ĐỒNG MUA SÁCH, 20 NĂM SAU THU TIỀN TỶ / 
Bích Hội // Nông thôn ngày nay.- Ngày 26/7/2019.- Số 178.- Tr.13. 
 

Làm nông nghiệp một cách bài bản, theo hướng dẫn từ sách vở, ông Hoàng 
Văn Chất (bản Củ 2, xã Chiềng Ban, Mai Sơn, Sơn La) bây giờ đã có những mùa 
quả ngọt, thu về tiền tỷ mỗi năm. 

CHI 6 TRIỆU MUA SÁCH... 

Hôm chúng tôi đến tham quan trang trại nhà ông Chất, đúng lúc ông đang tỉa cành 
cho cây trong vườn. Lau vội những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, ông Chất vui vẻ nói: 
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“Nhà tôi có thuê thêm công nhân làm rồi, nhưng những khâu quan trọng mình phải tự làm 
mới yên tâm”. 

Ông Chất kể lại: “Trước đây tôi làm cán bộ khoa xét nghiệm của Bệnh viện Quân 
y 6, đến năm 1989 tôi xin nghỉ về nhà chăm mẹ già và vợ đau ốm. Khi đó, mảnh đất 3,7ha 
này nằm trên quả đồi thuộc vùng hẻo lánh, ít người qua lại. Tôi nghĩ, muốn phát triển kinh 
tế, làm trang trại là phù hợp nhất”. 

Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất của mình, ông Chất đã trồng thử các loại cây 
và theo dõi hiệu quả của chúng, ông trồng lúa, mận hậu, mơ, cà phê... nhưng đều thất bại 
vì bị sương muối vào mùa đông. Không chịu lùi bước, năm 1998, ông cất công về Hà Nội, 
mua tất cả các tài liệu liên quan đến đất đai và cây trồng về nghiên cứu, tìm loại cây phù 
hợp với đất. Vừa đọc tài liệu, ông vừa trồng thử nghiệm thêm các giống cây khác và theo 
dõi sự phát triển của chúng. 

“Số tài liệu ấy tôi mua hết 6 triệu đồng - một số tiền không nhỏ đối với hoàn cảnh 
nhà tôi lúc đấy. Hiện tại, tài liệu về nông nghiệp nhà tôi có hẳn 1 tủ” - ông Chất vui vẻ 
nói. 

ĐẤT NỞ HOA 

Sau khi đã tích lũy đủ kiến thức, đến năm 2012, ông Chất quyết định chặt bỏ toàn 
bộ cà phê, mơ, mận trong vườn, chuyển sang trồng các loại cây ăn quả sau khi tìm hiểu 
thấy loại cây này phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở đây. Ông trồng chủ yếu các loại 
cam, bưởi, chanh, nhãn... với giống chọn lọc của các cơ sở uy tín. 

Về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, ông vừa làm theo tài liệu hướng dẫn vừa học 
hỏi từ các nhà vườn khác. Vì không có nhiều vốn, nên ban đầu ông chỉ mua một số cây 
giống, rồi về chăm và chiết cành để nhân rộng. Xác định sẽ gắn bó lâu dài với cây ăn quả 
nên ông chọn phát triển vườn nhà theo hướng làm nông nghiệp sạch. Tất cả các quy trình 
trồng, chăm sóc, thu hoạch quả ông đều tuân thủ theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Ông Chất đầu tư đào giếng khoan để lấy nguồn nước sạch tưới cho cây nhằm ngăn 
ngừa các loại nấm và sâu bệnh. Hạn chế sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong 
quá trình chăm sóc cây, ưu tiên dùng chế phẩm sinh học và phân chuồng cùng vỏ cà phê, 
lõi ngô ủ hoai mục... 

Được chăm sóc cẩn thận và đúng kỹ thuật nên cây trái trong vườn nhà ông phát 
triển rất tốt. Sau 4 năm, ông bắt đầu thu hoạch quả đem bán. Năm 2016, với giá bán tại 
vườn 20.000 đồng/kg cam và 40.000 đồng/kg bưởi da xanh, ông Chất thu lãi hơn 600 triệu 
đồng. Đặc biệt, năm 2018, ông thu được hơn 60 tấn cam và bưởi các loại, có thu nhập 1 tỷ 
đồng. Số quả này được ông kết nối tiêu thụ tại các siêu thị lớn ở Hà Nội và các tỉnh phía 
Nam. Cũng năm 2018, ông thành lập Hợp tác xã Trường Tiến chuyên cung cấp hoa quả 
sạch và các loại giống cây ăn quả. 

Hiện tại, hợp tác xã của ông Chất đang có khoảng 4.000 gốc cam và bưởi được sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông cũng lắp đặt hệ thống tưới ẩm theo công nghệ của 
Israel để đảm bảo cung cấp đủ lượng nước tưới đều cho cây. 

Vụ mùa năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, nhiều vườn cây của các hộ khác 
bị chết hoặc rụng quả, tuy nhiên vườn cây của ông Chất vẫn đang phát triển rất tốt. Theo 
như dự tính, năm nay ông sẽ thu lãi khoảng hơn 1 tỷ đồng.  

Hợp tác xã của ông Hoàng Văn Chất đang có khoảng 4.000 gốc cam và bưởi như 
cam Vinh, cam V2, cam Cara ruột đỏ, cam đường Canh, bưởi da xanh, bưởi Diễn... đạt 
tiêu chuẩn VietGAP. Dự kiến, năm 2019, ông thu lãi khoảng 1 tỷ đồng từ bán trái cây. 
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20. Hà Hoàng. TĂNG TẬP HUẤN, TƯ VẤN ĐỂ DIỆT SÂU KEO MÙA THU / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/7/2019.- Số 179.- Tr.10. 
 

Trước tình trạng sâu keo mùa thu xuất hiện ở nhiều nơi và đang tàn phá các 
vựa ngô, vừa qua Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Cục Trồng trọt, Cục 
Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sơn La tổ chức diễn đàn 
Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề: “Giải pháp phòng, chống sâu keo mùa thu 
hại ngô”. 
 KHỔ SỞ VÌ SÂU GÂY HẠI KHẮP NƠI 

…Tại Sơn La, vựa ngô lớn nhất cả nước, từ tháng 3/2019, sâu keo mùa thu bắt đầu 
hoành hành và gây hại trên diện tích ngô trồng ủ ướp thức ăn gia súc thuộc huyện Mộc 
Châu, với diện tích 3ha. Mật độ phổ biến 2 - 3 con/m2, cao từ 10 - 12 con/m2. Đến nay, 
sâu keo mùa thu đã phá hoại cây ngô ở hầu hết các huyện trong tỉnh. Tại một số diện tích, 
do bị ảnh hưởng nặng, bà con nông dân đã phải nhổ bỏ ngô để trồng lại. 

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, bà Cầm Thị Phong - Phó giám 
đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Sơn La cho hay: Sâu keo mùa thu gây hại trên 
địa bàn tỉnh có tốc độ lây lan nhanh, trên diện tích rộng, có nhiều lứa sâu trên đồng ruộng. 
Mức độ gây hại mạnh, khả năng di trú xa, nhất là di trú theo gió với khoảng cách rất xa, 
nên chỉ trong thời gian ngắn hầu hết các trà ngô của tỉnh đều bị sâu cắn phá. Một số địa 
phương có địa hình đồi núi, độ dốc lớn hoặc xa nguồn nước, rất khó khăn cho việc phun 
trừ sâu keo mùa thu bằng thuốc bảo vệ thực vật. Do đó, nhiều diện tích bị thiệt hại nặng. 
 

21. Văn Minh. NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH SƠN LA: ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA HỆ 
THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ / Văn Minh // Người cao tuổi.- Ngày 30/7/2019.- Số 
121.- Tr.1, 2. 
 

Ngày 26/7, Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương người 
cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 - 2019. Dự 
và chỉ đạo hội nghị có ông Ngô Trọng Vịnh, Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; 
ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Vi Đức Thọ, Tỉnh ủy 
viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lù Văn Vin, Trưởng ban đại diện 
Hội Người cao tuổi tỉnh Điện Biên, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1… cùng 72 người cao 
tuổi tiêu biểu của tỉnh. 

Đánh giá kết quả 5 năm qua, báo cáo và các tham luận tại hội nghị nêu rõ, hoạt 
động phát huy vai trò người cao tuổi trong tỉnh được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều tấm 
gương tiêu biểu, được vinh danh “Tuổi cao - Gương sáng” trên các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. Toàn tỉnh hiện có 1.402 người cao tuổi trực tiếp tham gia cấp ủy cơ sở, 1.014 
người cao tuổi tham gia Hội đồng nhân dân, trưởng, phó bản, tiểu khu, tổ dân phố; 3.075 
người cao tuổi tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở… Vai trò người cao 
tuổi được phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, đoàn kết các dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trong địa bàn tỉnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ 
sở. 

Qua 5 năm có nhiều tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong tham gia xây dựng 
hệ thống chính trị cơ sở như ông Hà Xuân Đừa, Nguyễn Hồng Vun, Nguyễn Văn Lập, Vũ 
Văn Hảy, Lò Văn Thuận, Thào A Chống, Quàng Văn Trận, Vì Văn Nhọt, Sồng A Tăng, 
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Lò Văn Dung, Hoàng Văn Vương, Lò Văn Nhính, Mùi Văn Giúp, Lường Văn Phịnh, Lò 
Văn Khộ, bà Cầm Thị Long, bà Lê Thị Bống… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó chủ tịch Ngô Trọng Vịnh ghi nhận, biểu dương kết 
quả của các cấp Hội Người cao tuổi và người cao tuổi tiêu biểu của tỉnh đã đạt được, đặc 
biệt là trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân; phối hợp với quân đội, công an và 
các đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân. 
Những đóng góp đó khẳng định vị trí, vai trò to lớn của Hội Người cao tuổi và người cao 
tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội nhất là trong giai đoạn già hóa dân số nhanh hiện 
nay. Thời gian tới, Hội Người cao tuổi tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Tuổi cao - Gương sáng”, tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công 
tác, “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 và Đề án 1533 của Thủ 
tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau… góp phần 
xây dựng tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là phên giậu vững chắc của đất nước ở vùng 
Tây Bắc. 

Hội nghị trao tặng Bằng khen, Giấy khen và các phần thưởng vinh danh của Hội 
Người cao tuổi Việt Nam, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành tỉnh Sơn La cho 72 
người cao tuổi tiêu biểu trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị 5 năm (2014 - 2019). 

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Đoàn cán bộ 
Trung ương Hội Người cao tuổi do Phó chủ tịch Ngô Trọng Vịnh dẫn đầu đã dâng hương 
tại Đền thờ Bác Hồ và Nhà tù Sơn La. 

 

22. Văn Chiến. NUÔI DẾ NHÀN NHÃ, KHÔNG LO VIỆC TIÊU THỤ / Văn Chiến 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 31/7/2019.- Số 182.- Tr.10-11. 

 
Sau hơn 1 năm mày mò học hỏi, vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, chàng trai trẻ La 

Văn Quý ở bản Phiêng Nèn (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã có 
thành công bước đầu từ nghề nuôi dế. Bình quân mỗi tháng, Quý thu hơn 10 triệu đồng từ 
bán dế ra thị trường. 

Trại nuôi dế của Quý nằm trong một góc nhỏ của khu thực nghiệm Trường Đại học 
Tây Bắc (nằm ở thành phố Sơn La). Quý bắt đầu nuôi dế từ tháng 3/2018. Từ 10 khay 
trứng dế ban đầu mua từ một trại dế dưới Hà Nội, đến nay La Văn Quý đã gây dựng được 
trại dế, với hơn 20 ô, ô nào cũng nhung nhúc dế. 

“Sở dĩ em chọn nuôi dế là vì loài côn trùng này dễ nuôi và chi phí đầu tư thấp, phù 
hợp với gia cảnh còn khó khăn của gia đình” - La Văn Quý chia sẻ. 

Theo Quý cho hay, nuôi dế không tốn nhiều công và cũng không đòi hỏi khắt khe 
về kỹ thuật. Chỉ cần cho dế ăn uống thức ăn sạch sẽ thì chúng sẽ sinh trưởng, phát triển 
tốt. 

Quý vừa bán dế giống vừa bán dế thịt thương phẩm. Nhiều nhà hàng ở Sơn La đặt 
mua dế của trai trẻ 9X về chế biến thành những món ăn khoái khẩu, phục vụ khách hàng. 

Quý bán dế với giá dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/kg. Mỗi tháng, Quý bán ra 
thị trường hơn 1 tạ dế thịt thương phẩm, thu về hơn chục triệu đồng. 

La Văn Quý tận dụng thân cây ngô đan lại thành phên, đặt vào chuồng nuôi cho dế 
ở. Khoảng 2 tuần, Quý lại vệ sinh chuồng nuôi dế 1 lần. Chuồng dế luôn đảm bảo sạch sẽ, 
giúp cho đàn dế sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, hạn chế dịch bệnh xảy ra. 
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Quý cho biết: Từ lúc dế nở thành con non cho đến khi được thu hoạch dế bán ra thị 
trường khoảng 45 ngày. Nếu bán cho khách làm thức ăn cho chim cảnh thì thời gian ngắn 
hơn, chỉ khoảng 30 ngày là bán được. 

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dế, La Văn Quý cho biết: “Thức ăn cho dế chủ yếu là rau 
xanh các loại như: Rau muống, rau khoai lang, rau sắn và cám ngô. Thỉnh thoảng, em cho 
dế ăn bổ sung ít cám gà. Mỗi ngày em cho chúng ăn 2 bữa. 
 

23. Chu Khôi. NUÔI CÁ LỒNG BÈ HỒ THỦY ĐIỆN: SINH KẾ HIỆU QUẢ CHO NÔNG 
DÂN TÁI ĐỊNH CƯ MƯỜNG LA / Chu Khôi // Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 
01/8/2019.- Số 183.- Tr.12. 
 

Không chỉ có lợi thế phát triển du lịch, lòng hồ Thủy điện Sơn La còn là sinh 
kế để bà con dân tộc thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ nghề nuôi trồng thủy sản. 

Lòng hồ Thủy điện Sơn La thuộc xã Mường Trai, huyện Mường La, có trang trại 
nuôi cá tầm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn cá tầm Sơn La, với 185 lồng nuôi 20 loại 
cá tầm, đa phần cá giống được nhập khẩu từ Nga. 

Ông Nguyễn Ngọc Lan, quản đốc phụ trách sản xuất tại khu nuôi cá tầm cho hay, 
Công ty Cá tầm Sơn La đã đầu tư 100 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị, với 3 loại lồng nuôi 
được khoảng 20 tấn cá; chi phí đầu tư 150 triệu đồng, nuôi được khoảng 15 tấn cá. Công 
nhân vận hành trang trại là 22 người dân ở huyện Mường La. Quy trình nuôi cá do các 
chuyên gia Nga và Na Uy lập ra và hướng dẫn, giám sát kỹ thuật, được Tổng cục Thủy 
sản cấp giấy chứng nhận VietGAP. Theo ông Lan: “Bình quân mỗi năm thu hoạch và bán 
ra thị trường 200 - 500 tấn cá tầm thương phẩm. Tại Hà Nội, công ty đưa sản phẩm vào hệ 
thống siêu thị Vincom và Vinmart. Giá bán sản phẩm cá tầm vẫn rất cao, gần 200.000 
đồng/kg”. 

Hiện tại khu lồng bè ở hồ Thủy điện Sơn La có hơn 40 con cá tầm cho trứng. Đây 
là nguồn cá bố mẹ để thời gian tới công ty sẽ chủ động được con giống. Kế hoạch đến 
năm 2020, công ty sẽ phát triển lên 1.000 lồng nuôi cá tầm, dự định đến năm 2025, trại cá 
sẽ có khoảng 2.000 lồng. Để đạt được mục tiêu này, công ty đang triển khai kế hoạch sớm 
xây dựng nhà máy thức ăn, đồng thời đầu tư khu ươm nuôi cá giống. Sau đó, công ty sẽ 
liên kết với các hợp tác xã trong khu vực, tập hợp nông dân cùng tham gia nuôi cá tầm 
theo phương thức được công ty cung ứng giống và thức ăn, bao tiêu toàn bộ sản phẩm cá 
thu hoạch. Trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, hiện có hàng nghìn hộ nông dân đầu tư lồng 
bè phát triển nghề nuôi cá. Ông Lò Văn Chờ, một nông dân cho hay, năm 2009, gia đình 
ông cùng nhiều hộ dân đã di chuyển đến nơi ở mới để dành đất cho xây dựng nhà máy 
Thủy điện Sơn La. Khi đến nơi ở mới mỗi nhân khẩu được cấp 1.000m2 đất nương để sản 
xuất. Diện tích đất canh tác quá thấp, không đủ làm, hơn thế đất dốc nên trồng bao nhiêu 
ngô, sắn cũng không đủ lương thực. Năm 2013, được chính quyền địa phương vận động, 
hướng dẫn cách nuôi cá lồng và hỗ trợ làm lồng nuôi cá trên mặt hồ, ông cùng nhiều hộ 
dân quyết định đánh liều làm một vài lồng cá để nuôi thử xem hiệu quả ra sao. Đến nay, 
ông nuôi 5 loại cá, mỗi năm tiền bán cá được khoảng 200 triệu đồng, lợi nhuận đạt 80 
triệu đồng/năm trở lên. 

Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mường La cho biết, 
nghề nuôi cá lồng ở huyện Mường La đang phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Để mở rộng mô hình nuôi 
cá lồng với hướng tập trung, tạo ra sản phẩm ổn định cung cấp cho thị trường, huyện 
Mường La đã chủ trương thúc đẩy thành lập nhiều hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Người 
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dân được hỗ trợ 100% giống cá trong thời gian đầu. Bà con phấn khởi tham gia hợp tác xã 
ngày càng nhiều. “Thương hiệu cá lòng hồ sông Đà bước đầu được thị trường, người tiêu 
dùng ưa chuộng và tiêu thụ với khối lượng lớn. Phát triển nuôi thủy sản đã mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân ven lòng hồ”, ông 
Tâm nhấn mạnh. 
 

24. Lam Hạnh. NGĂN CHẶN MA TÚY TỪ CỬA NGÕ BIÊN GIỚI SƠN LA / Lam 
Hạnh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 01/8/2019.- Số 213.- Tr.7. 
 

Nhiều năm qua, khu vực biên giới tỉnh Sơn La luôn là trọng điểm về tội phạm 
ma túy. Sau những đợt truy quét quyết liệt của Bộ đội Biên phòng Sơn La và các lực 
lượng chức năng, tình hình buôn bán ma túy ở Sơn La đã hạ nhiệt, tuy nhiên các đối 
tượng chỉ co cụm lại, hoạt động kín đáo với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi 
hơn. 

ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, VẬN CHUYỂN MA TÚY 

Tỉnh Sơn La có 69 bản thuộc 17 xã, 6 huyện biên giới, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa 
Phăn và Luông Pha Băng (Lào). Với địa hình núi cao hiểm trở, lại được bao bọc bởi 
những cánh rừng già, với hàng trăm đường mòn, tiểu ngạch, khiến tuyến biên giới nơi đây 
trở  thành địa bàn trọng điểm về hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy. Riêng địa bàn 
một số xã như Chiềng Sơn, Chiềng Xuân, Loóng Luông, huyện Vân Hồ, huyện Mộc 
Châu, Sông Mã tồn tại nhiều đường dây ma túy lớn móc nối với người Lào vận chuyển 
ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, gây nên tình hình hết sức phức tạp. Sơn La vẫn còn 
tồn tại một số địa bàn phức tạp về hoạt động phạm tội ma túy. Bản Buốc Pát, xã Lóng 
Sập, huyện Mộc Châu nằm sát đường biên giới Việt - Lào, có 13 nóc nhà với 76 nhân 
khẩu nhưng có đến 80% số khẩu là người nghiện hoặc đang thụ án về tội vận chuyển, 
buôn bán ma túy. Cả bản chỉ có 3 nhà không có người nghiện. 

Thủ phủ ma túy như bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ nổi tiếng cả nước 
với các tay trùm ma túy như Tráng A Tàng (Tàng Keangnam), Nguyễn Thanh Tuân và 
Nguyễn Văn Thuận. Hai tên Tuân và Thuận còn ngang nhiên lập “đại bản doanh” tại Tà 
Dê, xây dựng boong ke, hầm quanh nhà, trang bị nhiều vũ khí để đối phó với lực lượng 
chức năng. Đại bản doanh này đã bị triệt phá năm 2018. Phía bên kia biên giới, nguồn ma 
túy được vận chuyển từ khu vực ‘Tam giác vàng” qua các tỉnh Bắc Lào về tỉnh Hủa Phăn 
và Luông Pha Băng. Tại đây, ma túy được tập kết trong các hang động hoặc trong các nhà 
dân ở các bản người Mông, người Lào sống dọc biên giới, trọng điểm như các bản 
Muống, Huổi Hiềng, Pưng, Pa Háng, Pha Khôm Nọi, khu Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện 
Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn. 

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy rất tinh vi, xảo quyệt 
và ngày càng manh động hơn. Các đối tượng cầm đầu thường ít khi bộc lộ thân phận mà 
thường chỉ đạo đồng bọn tìm nguồn hàng, cung cấp về tài chính và thuê đối tượng vận 
chuyển. Dựa vào các quan hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em thân tộc trong gia 
đình để vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam sau đó móc nối với các đối tượng 
khác để đưa ma túy đi tiêu thụ ở các tỉnh hoặc vận chuyển sang nước thứ ba. Nguy hiểm 
hơn là bọn tội phạm ma túy tìm cách lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc một số cán bộ thoái 
hóa, biến chất ở các xã, bản như ở Tà Dê, Lũng Xá, Cô Tang, xã Loóng Luông, vùng giáp 
biên tham gia đường dây hoặc bảo kê để bọn chúng hoạt động. 

Do nguồn hàng nhiều, Sơn La còn được các đối tượng chọn là “điểm đến” để mua 
bán ma túy. Vào lúc 0h5 ngày 5/2, giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
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Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và quần 
chúng nhân dân bản A Má 2, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu đã phá thành công Chuyên 
án mang bí số 619P, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy là Mùa A 
Pàng (sinh năm 2000) và Mùa Thị Mang (sinh năm 1984, cùng trú tại xã Nặm Khắt, 
huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái). Tang vật giữ gồm: 1 bánh heroin, 265 viên ma túy 
tổng hợp, 1 xe máy và một số vật chứng khác có liên quan. Để qua mặt lực lượng chức 
năng, lợi dụng thời khắc giao thừa, 2 đối tượng trên đã đi xe máy từ huyện Mù Căng Chải, 
Yên Bái, vượt trên 300km đến khu vực biên giới huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để mua 
ma túy. Sau đó, khoét ruột quả bí xanh giấu vào trong, đồng thời, đổi xe máy biển kiểm 
soát tỉnh Sơn La. 

ẨN CHỨA NHỮNG CƠN SÓNG NGẦM NGUY HIỂM 

Thực hiện Kế hoạch 892/KH-BTL ngày 26/3/2018 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng về việc đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang qua khu vực 
biên giới huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thời gian qua, bộ đội biên phòng đã 
triển khai nhiều hoạt động đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này, góp 
phần giữ vững sự bình yên cho nhân dân như: Triển khai lực lượng phòng chống ma túy 
bám nắm địa bàn, tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển ma 
túy có vũ trang của các toán, nhóm từ Lào về Việt Nam. Đến nay, hoạt động này không 
còn công khai như trước và đã giảm rất nhiều. 

Từ tháng 9/2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì, phối hợp với các 
lực lượng chức năng điều tra, phát hiện, xử lý 80 vụ/96 đối tượng có liên quan đến ma túy, 
trong đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án. Tang 
vật thu giữ gồm: 55 bánh heroin, 148.791 viên ma túy tổng hợp, 3,3kg ma túy tổng hợp 
dạng đá, 4.837,55g nhựa thuốc phiện, l khẩu súng, 3 viên đạn và nhiều tang vật khác có 
liên quan. 

Sau khi các đường dây, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại các tỉnh Sơn La, 
Điện Biên... bị cơ quan chức năng triệt xóa, các đối tượng đã chuyển hướng sang các tỉnh 
miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị, Hà Tĩnh, nhất là khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu 
Treo. Đây là khu vực biên giới có địa hình hiểm trở, với hàng nghìn đường mòn, lối mở 
rất thuận lợi cho các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” 
về Việt Nam. Tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang 
hiện có xu hướng đẩy dần lên phía Bắc Lào. Ma túy ở Sơn La đã hạ nhiệt nhưng vẫn ẩn 
chứa những cơn sóng ngầm nguy hiểm. 

 
 
 

 




