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01. Nguyễn Gia Tưởng. CHUYỆN GIẢI PHÓNG “ĐÔI CHÂN” Ở HÁNG ĐỒNG / 
Nguyễn Gia Tưởng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 30/8/2019.- Số 208.- Tr.16. 
 

Thời buổi công nghệ 4.0, ở Háng Đồng C, bản Làng Sáng thuộc xã Háng 
Đồng, Bắc Yên (Sơn La) vẫn có chuyện những người đàn bà phải tự cắt rốn sinh con. 
Chuyện tảo hôn, hôn nhân cận huyết không phải là hiếm… Nhưng cũng ở Háng 
Đồng, đã xuất hiện những con người biết tự làm giàu bằng trí tuệ, đam mê, biết tự 
giải phóng đôi chân, đôi vai khỏi những con dốc ở rừng già. 

MỘT MÌNH VƯỢT CẠN SINH ĐÔI 
Ngôi nhà vợ chồng Mùa A Dơ - Thào Thị Trà được dựng bằng gỗ Pơ Mu nằm ở 

lưng đồi ngay đầu bản Háng Đồng. A Dơ - chủ nhà hôm nay bận việc cúng ma nhưng vẫn 
tranh thủ tiếp chuyện tôi, Dơ nói nhát ngừng về cái sự đổi thay ngày một ở Háng Đồng: “ 
Ở đây, nhà ai cũng nhiều ruộng, người có gạo đủ ăn quanh năm không đói, còn ngô chỉ 
trồng để chăn nuôi lợn gà thôi. Ngày xưa nuôi ngựa, giờ ngựa đổi lấy xe máy rồi”. 

Đồ dùng trong nhà Dơ không có chỉ cả, hai khu ghép gỗ vào thành gường để ngủ,  
bếp đặt ngay trong nhà nền nhà bằng đất. Cuộc sống như hôm nay của nhà Dơ được cho là 
bình bình so với mọi người trong bản Háng Đồng này. Cứ nghĩ kinh tế khấm khả hơn thì 
nhiều thói quen, tập tục cũ cũng thay đổi. Thế nhưng, ở Háng Đồng vẫn có những chuyện 
“xưa như… Trái đất”, ví như chuyện phụ nữ sinh nở, dựng vợ gả chồng… 

Chị Thào Thị Trà - vợ Dơ sinh năm 1995 đã có 3 đứa con, trong số đó có 1 cặp 
sinh đôi còn bé lít nhít. Điều đáng nói là cả 3 đứa trẻ đều được mẹ tự cắt rốn ở nhà khi 
chào đời. Do Trà không biết nói tiếng phổ thông nên Dơ phải làm người “phiên dịch” bất 
đắc dĩ: “Mình đẻ 2 đứa một lần, ít sữa quá không đủ cho chúng nó bú, nên mới bé thế này 
thôi. Khi chuyển dạ sinh con, vì đây là lần thứ 2 đẻ rồi nên không sợ gì cả. Con bé Mùa 
Thị Càng ra trước, mình tự cắt rốn rồi lấy khăn quấn nó lại. Được một lúc lại thấy bụng 
đau, lại muốn đẻ nữa. Thế là con bé  Mùa Ngọc Nhỉ ra sau, lại tự cắt rốn. Mình phải tìm 
mãi mới được khăn quấn vào vì nghĩ chỉ đẻ một đứa con thôi nên không có sự chuẩn bị. 
Xong xuôi mình tự làm vệ sinh cá nhân, bế 2 tay 2 đứa để cho bú, lúc đó mới thấy chồng 
về”. 

Nghe Trà nói chuyện về cuộc vượt cạn của mình cứ như không mà tôi rùng cả 
mình. Nhưng Dơ thì chỉ cười: “Người Mông mình quen rồi, ai cũng thế hết mà ở bản 
mình vẫn tự đẻ tự nuôi và trẻ con cũng vẫn cứ tự lớn lên như thế”. 

Không những thế, ở Háng Đồng vẫn còn những trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận 
huyết. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do phong tục, tập quán của các dân tộc thiểu 
số tồn tại và ăn sâu trong nhận thức của người dân từ nhiều đời nay, ảnh hưởng, chi phối 
mạnh mẽ trong đời sống, sinh hoạt. Trong khi đó, các chế tài xử phạt vi phạm trong hôn 
nhân chưa đủ mạnh để ngăn ngừa, răn đe. 

Trao đổi với chúng tôi về khó khăn trong công tác tuyên truyền, ông Hờ A Mang - 
Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Hiện nay, xã đã tuyên truyền thông qua hình thức 
tuyên truyền miệng, chiếu phim ảnh, phát tờ rơi... Tuy nhiên, một số bản chưa có điện 
lưới nên việc tuyên truyền qua hình ảnh trên phim, clip về tác hại tảo hôn và hôn nhân cận 
huyết thống gặp khó khăn”. 

Cũng theo ông Hờ A Mang, đa số người dân do không biết chữ, không biết tiếng 
phổ thông nên hạn chế trong tiếp cận các thông tin tuyên truyền. Vấn đề tảo hôn và hôn 
nhân cận huyết đang được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, hạn chế mức thấp nhất nhưng 
đây vẫn là bài toán khó đối với địa phương. 

Nhưng ông mang hi vọng, hiện tại có đường đi về bản dễ dàng rồi nên vấn đề tảo 
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hôn và hôn nhân cận huyết sẽ được hạn chế, vì có cái đường đi dễ bà con cũng tích cực đi 
tìm hiểu nhau hơn. 

MỞ ĐƯỜNG, HÁNG ĐỒNG… SANG TRANG 
Trước đây, gần 20km đường từ bản Háng Đồng ra tới xa chỉ có thể đi bộ, muốn 

mua muối ăn cũng phải mất 3 ngày mới về được đến nhà. Nhưng 6 tháng nay, tính từ khi 
đường mới được mở, những chiếc xe máy đầu tiên đã bắt đầu bon bon về bản. 

Có đường mới, Háng Đồng bắt đầu bước vào cuộc “thay da, đổi thịt”. Nói về sự 
đổi thay của Háng Đồng, có lẽ Mùa A Su (sinh năm 1982) là một trong những điển hình. 
A Su hiện là “ông chủ” của một chiếc máy xúc thuộc loại “oách” nhất xã. 

A Su kể: “Mình được đi nhiều nơi, thấy người ta làm kinh tế trang trại, mình thích 
lắm. Nhưng về đến bản, thuê hàng trăm người đào đắp, làm ruộng cho mình nhưng không 
ăn thua vì chậm quá. Trong một lần được xã cho đi học tập kinh nghiệm ở Sa Pa, mình 
được nhìn thấy cái máy xúc nó vạt đồi bằng phẳng mà lại nhanh nữa. Thế là mình về bàn 
với gia đình phải mua cái máy xúc để làm việc”.  

A Su bán liền một lúc gần 20 con trâu, bò, rồi vay thêm anh em 150 triệu đồng rủ 
mấy người thân cùng xuống Thanh Sơn, Phú Thọ mua máy xúc. Nhưng đến Thanh Sơn 
thì người ta bảo phải đi tận Hải Dương, thế là lại bắt xe ôtô đi xuống bến Mỹ Đình (Hà 
Nội), rồi thuê tiếp taxi đi Hải Dương. “Lúc tới nơi, người bán máy còn không tin mấy ông 
dân tộc như mình lại có tiền mua máy xúc. Họ hỏi mình có biết lái không? Mình nhìn cái 
máy ưng quá. Họ đòi 570 triệu đồng, thế là mình trả tiền luôn rồi thuê xe ôtô chở máy về 
bản” - A Su kể.  

Từ khi có máy xúc,  A Su làm được nhiều việc lắm. Trong khu trang trại của mình, 
anh đã làm được ruộng lúa nước bằng phẳng, đào được ao rộng thả cá. Nhưng quan trọng 
nhất là A Su đưa máy đi múc thuê khắp nơi trong xã. Chẳng mấy khi hết việc. Phương 
thức thanh toán của A Su cũng đa dạng lắm. Đến nhà nào múc không có tiền trả bảo trả 
bằng lúa, A Su cũng nhận, trả bằng trâu, bò A Su cũng làm luôn nên ai cũng thích thuê 
máy của A Su. 

Khoe về cái máy múc của mình, A Su cho biết: “Sau hơn 2 năm hoạt động rất may 
là máy của Su rất ít hỏng hóc, mà có hỏng thì cũng tự sửa được nên Su đã trả hết nợ khoản 
vay 150 triệu đồng mượn của anh em rồi. Giờ đi làm có tiền Su vừa chăn nuôi, vừa mua 
bán thêm trâu bò nên khu trang trại của Su  đã có khoảng 30 con gia súc các loại, quy mô 
lớn nhất nhì trong xã Háng Đồng”. 

Trên đường đưa chúng tôi từ bản về xã, Phó Chủ tịch xã Hờ A Mang chia sẻ: “Bây 
giờ đồng bào ở đây không còn đói nữa, họ bắt đầu biết làm giàu từ việc trồng thảo quả, vì 
ở đây họ còn rừng, cây thảo quả chỉ sống và sinh trưởng tốt ở dưới tán rừng. Với giá thảo 
quả tươi độ 25.000 đồng/kg, nhiều nhà có mức thu hàng chục triệu đồng mỗi mùa”.  

“Từ khi có đường xe máy về tới bản, Háng Đồng thay đổi rất nhanh, mọi thứ đều 
tiến bộ văn minh hơn rất nhiều, trong bản có những ngôi nhà mới xây, rất đẹp hợp vệ sinh 
và sạch sẽ, một vài điểm trong bản đã rà được sóng điện thoại nên ngay cả khâu chỉ đạo 
của xã tới bản cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Trước kia, cán bộ xã công tác cả tuần trong 
bản là chuyện bình thường, nhưng giờ đi xe máy được nên sáng vào chiều về rất dễ dàng 
và tiện lợi” - ông Hờ A Mang phấn khởi nói. 

Từ khi có đường xe máy về tới bản, Háng Đồng thay đổi rất nhanh, mọi thứ đều 
tiến bộ văn minh hơn rất nhiều, trong bản có những ngôi nhà mới xây, rất đẹp hợp vệ sinh 
và sạch sẽ, một vài điểm trong bản đã rò được sóng điện thoại nên ngay cả khâu chỉ đạo 
của xã tới bản cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều”.- Ông Hờ A Mang. 
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02. Trần Hào. ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG – AN NINH / 
Trần Hào // Quân khu 2.- Kỳ 1.- Ngày 05/9/2019.- Số 1055.- Tr.3. 
 

Trong những năm qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Sơn La đã 
thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, Nhà nước; Làm tốt chức năng tham 
mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán 
triệt và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ hiến giáo dục pháp luật và Luật 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn diện, có chiều sâu. Hằng năm, Hội đồng Giáo dục 
Quốc phòng - An ninh tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác Giáo dục 
Quốc phòng - An ninh các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua công tác kiểm tra đã 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, qua đó 
giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy được mặt mạnh, khắc phục những 
thiếu sót tồn tại, đề ra những biện pháp phù hợp, đưa công tác Giáo dục Quốc phòng - An 
ninh đi vào nền nếp, đạt chất lượng hiệu quả cao hơn. 

Thực tế cho thấy, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh đã chỉ đạo các cơ 
quan liên quan phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, báo đài của địa phương và 
Trung ương trên địa bàn xây dựng 42 chuyên mục, gần 300 bài viết về Giáo dục Quốc 
phòng - An ninh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức Hội thao Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh cho học sinh trung học phổ thông của 32 trường trung học phổ 
thông; năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có trên 38 nghìn học sinh, sinh viên của 49 trường 
đại học, cao đẳng, trung học phổ thông tham gia học Giáo dục Quốc phòng - An ninh. 
Thông qua đó, công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh toàn dân có tác dụng sâu rộng; 
xây dựng ý thức tự giác cho nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối chính sách 
của Đảng, pháp luật Nhà nước; góp phần giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, 
niềm tự hào và trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân 
tộc... 

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
cho biết: “Từ nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh, thời gian qua Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh 
tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh các cấp phối hợp tổ chức tuyên 
truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh với nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng phù hợp với từng đối tượng. Thông qua công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng 
an ninh đã nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban 
ngành, đoàn thể địa phương trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị - 
trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
trên địa bàn tỉnh”. 

Kiểm tra kết quả thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh của tỉnh Sơn 
La, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu nhấn 
mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An 
ninh tỉnh Sơn La cần thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh 
các cấp; chủ động rà soát, nắm chắc các đối tượng để tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng an ninh bảo đảm đúng thành phần quy định; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 
phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân; tăng 
cường công tác đôn đốc, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, kịp thời chỉ 
đạo khắc phục những nội dung còn yếu; chú trọng xây dựng cơ sở, vật chất, đào tạo, tập 
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huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục đưa công tác Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh của tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả và vững chắc. 
 
03. Hữu Quyết. ĐIỂM TRƯỜNG VÙNG CAO CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI / Hữu 
Quyết // Tuần tin tức.- Ngày 05/9/2019.- Số 36.- Tr.14. 
 

Do đặc thù là địa bàn vùng cao, học sinh sinh sống không tập trung, hệ thống 
cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nên hàng năm sau kỳ nghỉ hè, công tác chuẩn bị 
cho năm học mới được các trường học ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hết sức 
chú trọng.  

TU SỬA TRƯỜNG LỚP 
Đến điểm trường Lái Lè, một trong 3 điểm trường của Trường Tiểu học Phổng Lái, 

xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đã sẵn sàng đón năm học mới. 
Ông Lường Văn Lanh, người dân bản Lái Lè chia sẻ: Con cháu của bà con trong 

bản được đi học cái chữ, biết được nhiều thứ hơn ông bà, bố mẹ nên mọi người rất vui.  Để 
chuẩn bị cho năm học mới, bà con trong bản cùng nhau ra trường, giúp các thầy cô tu sửa 
lại lớp học, đảm bảo cho con cháu mình đến lớp đúng ngày khai giảng. 

Cô Vũ Thị Hồng Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổng Lái cho biết: Sau 
khi sáp nhập, Trường Tiểu học Phổng Lái có 3 điểm trường. Tại các điểm trường việc đi 
lại rất khó khăn do chỉ có đường đất, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Nhà trường đã 
vận động phụ huynh, học sinh cùng chung tay tu sửa lại hệ thống lớp học, bàn ghế; đồng 
thời, bố trí đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng cho các lớp học. 

Tại Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly, thầy và trò đã hoàn tất những công tác 
cuối cùng cho lễ khai giảng đúng vào ngày 5/9. Tại sân trường, các em học sinh và giáo 
viên đang tập trung vệ sinh, tu bổ lại khuôn viên trường, lớp và cơ sở vật chất, trang thiết 
bị phục vụ cho công tác dạy và học. Với mục tiêu xây dựng trường học thân thiện, học 
sinh tích cực, nâng cao chất lượng và đổi mới chất lượng giảng dạy, thầy và trò Trường 
Trung học cơ sở Chiềng Ly quyết tâm phấn đấu vươn lên “Thi đua dạy tốt, học tốt” đáp 
ứng được yêu cầu của công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Thầy Hoàng Quốc Trung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly 
thông tin: Năm học 2019 - 2020, nhà trường tuyển sinh các em hoàn thành chương trình 
tiểu học trên địa bàn vào học lớp 6, với 510 học sinh, được biên chế thành 13 lớp. Công 
tác chuẩn bị năm học mới của Trường Trung học cơ sở Chiềng Ly đã hoàn tất, đáp ứng 
nhu cầu dạy và học của năm học mới. 

TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG HỌC SINH ĐẾN LỚP 
Hàng năm, sau mỗi kỳ nghỉ hè, việc đảm bảo sỹ số học sinh ở các địa bàn vùng cao 

của tỉnh Sơn La luôn được các nhà trường chú trọng bởi sau một thời gian nghỉ, nhiều em 
sao nhãng việc học tập, cũng có em do hoàn cảnh khó khăn nên không thể đến lớp. Vì 
vậy, các giáo viên phải đến từng bản, từng nhà để vận động, kêu gọi phụ huynh cho con 
em đến trường đầy đủ. 

Năm học 2019 – 2020, tại điểm Lái Lè thuộc Trường Tiểu học Phổng Lái có hơn 
240 học sinh chủ yếu là dân tộc Thái. Phần lớn gia đình các em có hoàn cảnh khó khăn. 
Ngay từ những ngày đầu tháng 8, cán bộ, giáo viên nhà trường đã phải đến từng hộ gia 
đình tuyên truyền, vận động học sinh và phụ huynh đưa con đến trường khi năm học mới 
đang đến gần. 

Cô giáo Nguyễn Thị Duyên, Trường Tiểu học Phổng Lái cho biết: “Do là địa bàn 
vùng cao nên đời sống, đi lại rất khó khăn, để vận động các con tới trường thì giáo viên 
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phải mất nhiều thời gian và công sức. Bà con thường đi làm nương ở xa nên phải tranh thủ 
đến vào buổi trưa hoặc chiều tối, ngoài ra nếu gặp được phụ huynh ngoài đường thì các 
giáo viên cũng tranh thủ ngồi tâm sự, vận động để các con đến trường được đầy đủ. Bên 
cạnh đó, một số gia đình chưa biết nhiều về tiếng phổ thông nên chúng tôi phải học tiếng 
dân tộc để tuyên truyền vận động cho hiệu quả”. 

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổng Lái Vũ Thị Hồng Yến: Để duy trì 
sỹ số đạt 100% phải kể đến công sức của các thầy cô giáo trong việc tuyên truyền cho phụ 
huynh học sinh. Ngay từ những tháng cuối của năm học, nhà trường đã làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cũng như tham mưu với chính quyền địa 
phương vận động trẻ trong độ tuổi 6 - 14 tuổi được đến trường và không nghỉ học. 

Hiện nay, huyện Thuận Châu có 84 trường học, với tổng số hơn 7.900 học sinh; 
trong đó, có 147 điểm trường lẻ, 89 điểm trường mầm non và 58 điểm trường tiểu học. Tỷ 
lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,6%; trong độ tuổi đến lớp ở bậc tiểu học đạt 99,9%; 
bậc trung học cơ sở đạt 99%. Do khó khăn về kinh phí phát triển mạng lưới trường, lớp, 
thiếu biên chế, đặc biệt là đối với giáo dục mầm non nên hiện tại tỷ lệ huy động các cháu 
nhà trẻ đến lớp mới đạt 20%. 

Ông Thiệu Nam Bình, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu cho 
biết: Với đặc trưng là huyện miền núi nên tại Thuận Châu có rất nhiều trường có điểm lẻ 
và đặc biệt khó khăn. Để lễ khai giảng diễn ra đúng ngày 5/9, ngành Giáo dục huyện đã 
chỉ đạo các trường cho học sinh tựu trường và làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất từ 
sớm. Nhà trường cùng hội cha mẹ học sinh cũng như chính quyền địa phương tuyên 
truyền để bà con đưa con em đến trường. Đối với những điểm trường có ít học sinh, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu tổ chức khai giảng chung giữa các cấp học. 
Trong việc bố trí nguồn nhân lực, ngoài đội ngũ giáo viên hiện có, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện đang tiến hành tuyển dụng nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên có năng lực, 
chuyên môn nghiệp vụ cho các trường trên địa bàn; đồng thời, tổ chức các hội nghị, tập 
huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, giáo dục đầu năm học mới cho cán bộ, giáo 
viên đảm bảo kịp thời, có hiệu quả. 
 

04. Nguyên Khôi. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC 
MỚI / Nguyên Khôi // Khoa học và đời sống.- Ngày 06/9/2019.- Số 107.- Tr.17. 
 

UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy 
Hoàng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La giữ chức giám đốc sở này. 

Ông Hoàng sinh năm 1964, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành 
Quản lý giáo dục; Cử nhân Khoa học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý. 

Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch, Bí thư Huyện ủy Vân Hồ và đảm nhiệm chức vụ phó rồi giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo Sơn La. 

Ông Hoàng nhận nhiệm vụ mới sau hơn 2 tháng được bổ nhiệm vị trí phó giám đốc 
sở trong bối cảnh Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La thiếu hụt lãnh đạo sở và các phòng ban 
sau vụ tiêu cực điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. 

Người tiền nhiệm ông Hoàng là ông Hoàng Tiến Đức vừa bị bãi nhiệm chức danh 
ủy viên UBND tỉnh Sơn La do liên quan đến vụ việc gian lận thi cử trong kỳ thi trung học 
phổ thông quốc gia tại tỉnh này năm 2018. 

Việc bãi nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Tiến Đức vừa 
được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La. 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2019 6 

05. Hồng Minh. VÙNG CAO THUẬN CHÂU: ĐỔI THAY NHỜ “5 CÓ, 5 KHÔNG” / 
Hồng Minh // Dân tộc và phát triển.- Ngày 06/9/2019.- Số 72.- Tr.6-7. 
 

Những năm qua, trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đời sống của 
đồng bào các dân tộc đã có nhiều đổi thay tích cực: Những tập quán, hủ tục lạc hậu 
từng bước được đẩy lùi thay vào đó là nếp sống văn hóa; khối đoàn kết các dân tộc 
được củng cố, tăng cường… Đó là kết quả của quá trình thực hiện cam kết “5 có, 5 
không” của tỉnh Sơn La trong đồng bào dân tộc Mông. 

VỀ THUẬN CHÂU NGHE CHUYỆN CŨ 
Khoảng hơn chục năm về trước, huyện Thuận Châu trong ký ức của nhiều người là 

vùng đất “nổi tiếng” bởi sự đói nghèo và lạc hậu. Theo thống kê, trên địa bàn huyện 
Thuận Châu hiện có trên 3.800 hộ đồng bào dân tộc Mông với gần 19.000 nhân khẩu của 
19 dòng họ dân tộc Mông cư trú, chiếm 12% dân số toàn huyện. 

Là người gắn bó cả đời với vùng cao, già làng Vàng Thanh Páo năm nay ngoài 70 
tuổi, ở bản Nặm Nhứ, xã Long Hẹ đã chứng kiến nhiều hủ tục lạc hậu của bản, của xã. 

Già Páo kể lại: Ngày trước, chúng tôi lấy vợ rất sớm, khi cưới phải có hàng trăm lít 
rượu, 30 đồng bạc trắng, mổ hơn 10 con trâu, bò để ăn uống từ 3 - 4 ngày; khi gia đình có 
người chết, không cho vào quan tài mà mỗi người con phải góp 1 con bò hoặc 1 con lợn 
để lo tổ chức làm ma kéo dài 4 - 5 ngày, rất tốn kém; nhiều gia đình không có tiền, không 
có trâu, bò phải vay mượn anh em họ hàng, hàng xóm, có khi đến đời con, đời cháu mới 
trả được hết nợ. 

Đặc biệt, lúc bấy giờ cây thuốc phiện trở thành cây “chủ lực” ở nơi đây, nhiều diện 
tích rừng bị người dân lấn chiếm để lấy đất trồng cây thuốc phiện. Cũng vì thế mà ở 
Thuận Châu, số người nghiện thuốc phiện rất nhiều. Không chỉ người già mà nhiều thanh 
niên cũng nghiện thuốc phiện - Già Páo nói. 

NHỮNG ĐỔI THAY 
Tuy nhiên, đó là hình ảnh của hàng chục năm về trước, bây giờ Thuận Châu đã đổi 

mới, văn minh rất nhiều, những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trên 
địa bàn được bảo tồn và phát huy. 

Theo đó, để đẩy lùi hủ tục và đói nghèo ở Thuận Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
Sơn La đã tổ chức các hội nghị bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người 
có uy tín dân tộc Mông toàn tỉnh, để phổ biến nội dung “5 không, 5 có” và ký cam kết 
thực hiện trong đồng bào dân tộc Mông. 

Cụ thể, “5 có” quy định: Có đổi mới tập quán sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học -
kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, làm ra nhiều hàng hóa để dùng và bán; Có tinh thần đoàn kết 
giữa các dòng họ, các dân tộc và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Có nếp sống văn hóa mới 
trong việc cưới, việc tang ma, lễ hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc Mông; Có ý thức xây dựng bản mới phát triển toàn diện, ấm no, hạnh phúc, đảm bảo 
an ninh trật tự; Có nhiều người hiếu học, biết chữ, chăm làm, công tác tốt. 

Đồng thời là “5 không” với các nội dung: Không du canh, du cư, phá rừng làm 
nương, vượt biên trái phép và làm việc xấu; Không truyền đạo trái phép và trái với phong 
tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; Không để người chết nhiều ngày, không để ngoài áo 
quan và mổ nhiều trâu, bò; Không tái trồng cây thuốc phiện, buôn bán, vận chuyển, sử 
dụng các chất ma túy; Không tảo hôn, thách cưới khi lấy vợ, gả chồng, sinh nhiều con. 

ĐẾN NHỮNG ĐỔI THAY… 
Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông sạch đẹp của bản, ông Thào Xuân Và, 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2019 7 

người có uy tín bản Mô Cổng, xã Phổng Lái không giấu được niềm vui khi kể về những 
đổi thay của đồng bào dân tộc Mông những năm qua. Ông Và cho biết, nhờ thực hiện cam 
kết “5 có, 5 không” mà đời sống của bà con đã có sự thay đổi đến lạ kỳ. 

Người Mông ở đây đã bảo nhau thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức lễ cưới, 
biết kết hợp giữa lễ cưới truyền thống với lễ cưới văn hóa, đảm bảo văn minh, tiết kiệm, 
phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Cùng với đó, những tín ngưỡng văn hóa mang 
bản sắc dân tộc Mông tiếp tục được duy trì và phát triển, mê tín dị đoan cũng từng bước 
được xóa bỏ, tang lễ được tổ chức gọn nhẹ, không tốn kém. 

Không chỉ đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mà việc học hành của con em đã được các 
gia đình, dòng họ người Mông thực sự quan tâm, không phân biệt là con trai, con gái, cứ 
đến tuổi đi học là được đến trường. Điều này, được minh chứng qua con số hết sức ấn 
tượng khi 19 dòng họ đồng bào dân tộc Mông trong toàn huyện đã thành lập được 19 chi 
hội khuyến học. Trình độ dân trí của đồng bào dân tộc Mông ngày càng được nâng lên, số 
học sinh tiểu học, THCS, THPT ngày một tăng… Ngoài ra, các dòng họ đã phát huy tinh 
thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo. 

Đặc biệt, tình trạng du canh, du cư, vượt biên trái phép đã giảm nhiều so với trước; 
đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới tích cực tham gia và thực hiện phong trào bảo 
vệ an ninh biên giới, tự quản đường biên, mốc giới; không vượt biên trái phép, không tái 
trồng cây thuốc phiện, cam kết thực hiện và giữ vững bản “4 không” về ma túy. 

Một điểm nổi bật khi thực hiện cam kết “5 có, 5 không” của đồng bào dân tộc 
Mông ở Thuận Châu, đó là xóa bỏ cây thuốc phiện bằng những cây trồng mới phù hợp với 
điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng cao đã mang lại hiệu quả như cây sơn tra, sa 
nhân, lúa nước hay những cây ăn quả trên đất dốc là chanh leo, bơ, xoài, nhãn đang hứa 
hẹn mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân nơi đây. Cùng với đó, người dân tích cực 
đổi mới tập quán sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật, thâm canh tăng vụ, xây dựng bản 
làng no ấm. 

Đến thăm vườn chanh leo với hơn 200 gốc của gia đình anh Thào A Hồ bản Mô 
Cổng, xã Phổng Lái. Trong căn nhà sàn còn thơm mùi gỗ mới được vợ chồng anh chị 
hoàn thiện cách đây không lâu, anh Hồ phấn khởi cho biết: Có được ngôi nhà này một 
phần lớn là do thu nhập từ trồng chanh leo một hai năm trở lại đây. Là hộ gia đình mạnh 
dạn, tiên phong trồng chanh leo ở xã Phổng Lái, sau 2 năm giờ đây vào mỗi vụ thu hoạch 
tôi thu về từ 60 đến 80 triệu đồng. 

Từ những niềm vui của gia đình anh Hồ, chúng tôi đã phần nào cảm nhận rõ những 
hiệu quả tích cực trong cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân vùng cao khi 
thực hiện cam kết “5 có, 5 không”. Câu nói của ông Thào Xuân Và như một lời khẳng 
định cho tính đúng đắn, kịp thời của chủ trương thực hiện cam kết “5 có, 5 không” trong 
đồng bào dân tộc Mông: “Cái cam kết “5 có, 5 không” này tốt thật, nhờ thực hiện mà cuộc 
sống của bà con chúng tôi đang ngày càng nâng cao, cái bụng không còn lo bị đói, con 
cháu đến tuổi đều được đến trường, gia đình, bản làng no ấm, hạnh phúc”. 
 
06. Huyền Trăng. “TRÁI VÀNG” TRÊN ĐẤT PHÙ HOA / Huyền Trăng // Kinh tế 
nông thôn.- Ngày 06/9/2019.- Số 36.- Tr.4. 
 

Chúng tôi vừa có dịp trở lại vùng đất Phù Yên (Sơn La). Trên triền đồi hai 
bên đường về các xã Mường Cơi, Mường Thải, Tân Lang…, trải dài màu xanh của 
những vườn cam, quả sai trĩu, căng tròn, mang đến niềm tin về một vụ cam bội thu. 

PHÁT TRIỂN CÂY CHỦ LỰC 
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Qua câu chuyện với những người dân, được biết cam không phải cây trồng bản địa 
của người dân vùng Mường, mà được người dân Hưng Yên lên Phù Yên khai hoang, lập 
nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới đưa về trồng. Cuộc sống khó khăn ở quê hương thứ 
hai, do trồng ngô, trồng sắn hiệu quả kinh tế thấp, khiến bà con luôn trăn trở về việc tìm 
cây trồng - vật nuôi phù hợp để thoát đói nghèo. 

Từ năm 2007, người dân một số khu vùng Mường đã trồng giống cam sành địa 
phương, nhưng thị trường tiêu thụ khó khăn. Thấy cây cam khá hợp đất, người dân xã 
Mường Thải lấy giống cam Đường Canh từ Hưng Yên lên trồng thử nghiệm. Loại giống 
cam này phát triển khá tốt, nên nhiều gia đình đã nhân rộng. Và bây giờ, cam trở thành 
cây trồng chủ lực của một số xã trên địa bàn huyện. 

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, Phù Yên xác định 
cây ăn quả có múi là cây trồng chủ lực, trong đó tập trung phát triển cây cam. Từ nguồn 
vốn của các chương trình, dự án, huyện hỗ trợ cây giống và phân bón cho các hộ dân có 
nhu cầu trồng cây ăn quả trên địa bàn 26 xã; hỗ trợ các hợp tác xã in nhãn mác, bao bì 
đóng gói sản phẩm cam. 

Hằng năm, tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc  
cam theo quy trình VietGAP, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất... 

Bên cạnh đó, huyện còn thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư 
vốn, nhân lực mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng các loại cây ăn quả,... 

Toàn huyện hiện có 263ha cam, tập trung ở 3 xã Mường Thải, Mường Cơi và Tân 
Lang, với 2 loại cam Vinh và cam Đường Canh; năng suất bình quân 15 - 20 tấn quả/ha, 
bán với giá 15.000 - 20.000 đồng/kg cam Vinh và 20.000 - 25.000 đồng/kg cam Đường 
Canh. 

Tháng 12/2017, sản phẩm cam được chứng nhận nhãn hiệu Cam Phù Yên, là cơ 
hội mở rộng thị trường tiêu thụ cho người trồng cam. Cũng thời gian này, huyện đã ký 
biên bản ghi nhớ với chuỗi siêu thị Bác Tôm thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòn Đất 
(Hà Nội) và biên bản nguyên tắc bán hàng với hợp tác xã trồng cam Văn Yên (Mường 
Thải) để bán và giới thiệu sản phẩm cam đến mọi miền đất nước. 

THU NHẬP 400 TRIỆU ĐỒNG/HỘ/NĂM 
Chúng tôi về bản Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi), nơi có diện tích cam lớn của huyện 

Phù Yên. Từ trồng cam, gia đình các ông Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Văn Quyết, 
Nguyễn Văn Dũng... có thu nhập 150 - 400 triệu đồng/năm. Nhiều gia đình đầu tư hệ 
thống tưới tự động cho cây, đổ bê tông những tuyến đường để ô tô vào tận vườn nhập 
hàng... 

Dẫn chúng tôi lên vườn cam Vinh của gia đình, anh Nguyễn Đức Cường, Bí thư 
Chi bộ bản Nghĩa Hưng, thành viên hợp tác xã Trồng cây ăn quả Nghĩa Hưng, cho biết: 
Năm 2018, nhờ huyện định hướng, chúng tôi thành lập hợp tác xã, gồm 11 thành viên, 
quy mô sản xuất 28,5ha cây ăn quả có múi, trong đó 15ha cam. Các thành viên đều áp 
dụng quy trình VietGAP nên sản phẩm cam được nhiều khách hàng biết đến. Vụ cam năm 
nay, chúng tôi thêm niềm vui khi sản phẩm cam của hợp tác xã được dán tem nhãn truy 
xuất nguồn gốc, là điều kiện tốt cho việc tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, sản phẩm cam của 
hợp tác xã còn được tiêu thụ tại các siêu thị lớn ở Hà Nội.  

Nói về kế hoạch phát triển cây cam, ông Phan Quý Dương, Trưởng Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, cho biết: Huyện chú trọng phát triển trồng 
cam theo hướng sản xuất hữu cơ, với mô hình thí điểm 5ha tại Hợp tác xã Trồng cam Văn 
Yên. Nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ là không dùng các vật tư là chất hóa học 
tổng hợp trong tất cả các giai đoạn của chuỗi sản xuất, giúp cho cây trồng phát triển bền 
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vững, đảm bảo sản phẩm cam sạch, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng; tăng chất lượng đất, 
ngăn ngừa các loại bệnh cho cây trồng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đây là hướng 
phát triển trồng cam lâu dài, bền vững theo chủ trương của huyện, tỉnh. 

Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc 
diện tích cam đảm bảo năng suất, chất lượng để chuẩn bị cho “Ngày hội nông sản” gắn 
với “Ngày hội văn hóa” huyện Phù Yên dự kiến tổ chức vào cuối năm nay. 

Với hướng đi cụ thể đã được xác định, tin rằng, cam sẽ là “trái vàng” trên mảnh đất 
Phù Hoa, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. 
 
07. Mai Lê. 80% CA MẮC SỞI Ở MƯỜNG LA CHƯA ĐƯỢC TIÊM PHÒNG / Mai 
Lê // Nông thôn ngày nay.- Ngày 07/9/2019.- Số 215.- Tr.14. 
 

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Mường La, Sơn La, từ đầu tháng 8 đến 
nay trên địa bàn huyện xuất hiện bệnh sởi tại 16 xã, thị trấn với trên 150 ca. Đáng nói là 
các trường hợp mắc sởi trên địa bàn chủ yếu là trẻ em dưới 9 tuổi, 80% số ca bệnh chưa 
được tiêm phòng. Cụ thể, bệnh sởi khởi phát ngày 6/8 tại bản Huổi Hốc, xã Nậm Giôn, 
sau đó lây lan sang các xã khác trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 26/8, Chiềng Công là 
xã có số ca mắc nhiều nhất với 50 ca, Nậm Giôn 50 ca, Chiềng San 9 ca, còn lại hầu hết 
các xã đều có từ 1 - 3 ca. Hiện các ca bệnh đã được điều trị kịp thời, không có ca bệnh 
nặng phải chuyến lên tuyến trên. 

Trước thực trạng tình hình bệnh sởi diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Sơn La đã cấp 5.000 liều vaccine sởi - rubella để tiêm đáp ứng dịch cho trẻ từ 1 - 5 
tuổi chưa tiêm đủ mũi hoặc chưa được tiêm tại một số bản có nguy cơ cao tại các xã trên 
địa bàn toàn huyện Mường La. 
 
08. Minh Phong. CUỘC CHIẾN XÓA “ĐIỂM NÓNG” MA TÚY Ở SƠN LA / Minh 
Phong // Công an nhân dân.- Ngày 07/9/2019.- Số 5154.- Tr.5. 
 

Với 274km đường biên giáp với nước bạn Lào, cách một trong những trung tâm 
ma túy lớn nhất thế giới là “Tam giác vàng” chưa đầy 500km khiến cho khu vực biên giới 
của tỉnh Sơn La đã và đang là một trong những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy trên cả 
nước. Trong hàng chục năm nay, tại địa bàn tỉnh Sơn La mỗi năm lực lượng chức năng 
bắt giữ, xử lý từ 1.000 đến 1.500 vụ án ma túy, thu hàng trăm kg heroin, hàng trăm nghìn 
viên ma túy tổng hợp. 

Xuất phát từ đặc điểm, tính chất phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, từ năm 
2006 tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết 
liệt công tác phòng chống ma túy với tư tưởng chỉ đạo “tập trung, thống nhất, toàn dân, 
toàn diện, kiên trì phòng chống ma túy” và thu được kết quả quan trọng. Địa bàn trọng 
điểm phức tạp về ma túy được thu hẹp, chỉ còn ở một số xã dọc tuyến biên giới (Sơn La - 
Hủa Phăn, Sơn La - Luông Pha Băng) và một số vùng phụ cận, trong đó phức tạp nhất là 
xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (nay là huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). 

Lóng Luông là xã nội địa cách biên giới Việt Nam - Lào 15km. Đây là địa bàn cát 
cứ, giao thông độc đạo đi lại hết sức khó khăn, với đặc thù 87% là đồng bào Mông sinh 
sống; các đối tượng ma túy câu kết từ trong nội địa với ngoại biên hình thành đường dây 
vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và chọn xã Lóng Luông làm địa bàn cất giấu ma túy để 
vận chuyển đi các địa bàn khác và đi nước ngoài; chúng đã lôi kéo một số đối tượng, 
người dân, vô hiệu hóa một số cán bộ bản, xã và sẵn sàng sử dụng vũ khí chống đối khi bị 
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vây bắt. Tình hình trên đã làm cho Lóng Luông “nóng bỏng” hơn so với các địa bàn khác, 
được ví như một Bong ke của vùng Tây Bắc. Trong đó, bản Tà Dê là bản gần biên giới 
nhất, địa thế hiểm trở khiến nơi đây gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, trở thành địa 
bàn lý tưởng cho những ông trùm ma túy nhắm tới. Từ đây, kế hoạch phối hợp phòng 
chống ma túy tuyến biên giới Việt Lào đã ra đời, với sự vào cuộc của lực lượng công an. 
Bộ đội Biên phòng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến tận thôn bản. Các lực lượng chức 
năng tỉnh Sơn La đã phối hợp với công an các tỉnh Bắc Lào thống nhất, phân công, tổ 
chức lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy trên toàn tuyến từ Tam giác vàng 
về sát biên giới Sơn La. Sau 10 năm, từ 2009 đến 2019, lực lượng chức năng hai bên đã 
kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, đối 
tượng phạm tội ma túy phức tạp, nguy hiểm. 

Từ năm 2015, tình hình tội phạm ma túy đã có tính chất khác. Chúng không còn 
hoạt động đơn lẻ như trước mà hình thành các đường dây, ổ nhóm có vũ trang để vận 
chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng và một số tỉnh Bắc Lào vào nội địa Việt Nam. 
Đặc biệt, với việc bắt giữ tên Tàng kangnam là tên trùm ma túy vùng Tây Bắc vào năm 
2011, qua lời khai của Tàng đã hé lộ nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn từ nước bạn 
Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới của tỉnh Sơn La để đi các nước thứ ba. Lúc này 
Công an Sơn La cũng đã xác định tập trung lực lượng ở mức cao nhất để đấu tranh với tội 
phạm ma túy có vũ trang qua biên giới. Trên cơ sở đánh giá về phương thức hoạt động 
của tội phạm. Công an Sơn La đã xây dựng những kế hoạch phù hợp để đấu tranh. 

Từ tháng 6/2014 đến tháng 7/2017, thực hiện chuyên án đấu tranh với các đối 
tượng vận chuyển ma túy có trang bị vũ khí “nóng”, lực lượng chức năng đã bắt giữ và 
tiêu diệt tổng số 23 đối tượng, thu 498 bánh heroin, trọng lượng gần 180kg, gần 36 nghìn 
viên ma túy tổng hợp, 09 súng AK, 05 súng cạc bin, 5 súng ngắn và nhiều tang vật khác. 
Cơ quan tố tụng của tỉnh Sơn La đã điều tra, truy tố, xét xử với những bản án nghiêm 
khắc, đúng pháp luật. 

Từ kết quả thực hiện chuyên án này, nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán vận 
chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn, nhiều đối 
tượng truy nã cộm cán, đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trong thời gian dài và tiếp tục hoạt 
động phạm tội về ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ, triệt xóa. 

Cùng với việc đấu tranh thành công với các đường dây vận chuyển ma túy có vũ 
trang qua biên giới, trong suốt hơn 3 năm, Công an Sơn La cũng đã phối hợp với cấp ủy, 
chính quyến địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của Phương án 279 
nhằm thực hiện mục tiêu là chuyển hóa địa bàn đó là xây dựng Đảng, củng cố hệ thống 
chính trị, thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc tại cơ sở, trong đó vấn đề đặt ra là giải quyết 
42 đối tượng truy nã, chủ yếu ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, nổi lên là hai đối tượng 
Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận. 

Hai đối tượng này là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận 
chuyển trái phép chất ma túy (trên 2.700 bánh heroin). Khi đường dây ma túy bị phát hiện, 
cả hai đối tượng đã bỏ trốn về địa bàn bản Tà Dê, xây dựng địa điểm trú ngụ có nhiều 
tường rào, hầm trú ẩn... đồng thời lôi kéo các đối tượng truy nã, đối tượng có tiền án , tiền 
sự, đối tượng nghiện ma túy ở nhiều nơi đến sử dụng vũ khí quân dụng để trông coi, bảo 
vệ, tạo thành đường dây mua bán ma túy khép kín. 

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết thêm: Tuyến hoạt  
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động của tội phạm ma túy cơ bản do hai đối tượng này điều hành. Chúng thu gom những 
đối tượng truy nã ở địa bàn, thu gom những đối tượng ở các địa phương khác vào đây để 
thành lập một ổ nhóm, một đường dây để mua bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. 

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tập luyện các phương án tác 
chiến, từ ngày 27 đến ngày 30/6/2018, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn 
vị nghiệp vụ Bộ Công an đã tổ chức lực lượng, đấu tranh triệt phá với nhóm đối tượng có 
nhiều quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy tại địa 
bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, trong đó, có đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và 
Nguyễn Văn Thuận, thu được nhiều vũ khí và tang vật, kết thúc những ngày tháng ám ảnh 
sợ hãi của người dân hai bản Lũng Xá, Tà Dê. 

Việc đấu tranh thành công hai chuyên án quan trọng này có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, đã góp phần làm thay đổi cục diện, chuyển hóa căn bản địa bàn phức tạp về tội 
phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm nhiều 
năm qua tại Sơn La. Chiến công này tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, 
chính quyền, đặc biệt là niềm tin đối với lực lượng công an. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần 
vững chắc, là nguồn động viên vô giá, tiếp thêm động lực, ý chí quyết tâm cho lực lượng 
Công an Sơn La trên mặt trận phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy đầy cam go, 
phức tạp. 
 
09. Trung Hiếu. ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC VỚI BAN 
THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY CÔNG AN TỈNH SƠN LA / Trung Hiếu // Công an nhân 
dân.- Ngày 07/9/2019.- Số 5154.- Tr.3. 
 

Ngày 5/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 
Công an tỉnh Sơn La kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết 
số 26-QN/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. 
Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, 
Phó trưởng đoàn kiểm tra; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La. 

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thời gian qua, 
Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII gắn với các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, 
của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong tất cả các khâu từ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán 
triệt nghị quyết đến tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát. Các giải pháp, các mặt công tác 
cán bộ đều được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả được 
cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận và ủng hộ cao, nhiều năm liên tục Công an tỉnh 
được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Chính phủ. Đến nay, Công an tỉnh đã 
triển khai sáp nhập, hợp nhất, giải thể một số đơn vị cấp phòng, cấp đội theo chỉ đạo của 
Bộ Công an, giảm số đầu mối đơn vị cấp phòng từ 30 xuống 26. Việc điều động công an 
chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đảm bảo tiến độ, đúng lộ trình theo quy 
định của Bộ Công an. Công an tỉnh đã điều động 97 cán bộ công an chính quy được điều 
động đảm nhiệm các chức danh tại công an xã. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình, quy định. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận và đánh giá cao 
những kết quả mà Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đạt được và đề nghị, thời gian tới cần 
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tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung mà 2 nghị quyết đã đề ra 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Sơn La. 
 
10. Minh Đức. CHUNG TAY XÓA NGHÈO TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / 
Minh Đức // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 09/9/2019.- Số 108.- Tr.5. 
 

BÀI 1: PHÁT HUY TÍNH TIÊN PHONG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN 
Để đẩy lùi đói nghèo, Huyện ủy Mộc Châu (Sơn La) đã có việc làm cụ thể 

nhằm phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên 
bằng cách giao cho mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở nhận giúp đỡ một bản khó khăn, mỗi 
đảng viên là lãnh đạo các đoàn thể huyện, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã giúp 
đỡ 1 hộ nghèo. 

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu 
chia sẻ, không nhiều người dân ở Thị trấn Mộc Châu và Thị trấn Nông trường Mộc Châu 
có đời sống khấm khá nhờ buôn bán, chăn nuôi bò sữa, kinh doanh dịch vụ du lịch và 
trồng chè... Nhiều người dân ở các bản xa của 2 thị trấn trên và 13 xã còn lại đời sống còn 
khá khó khăn, vì ở vùng sâu, xa, giáp biên và làm nông nghiệp. 

Câu chuyện của ông Chiến đưa chúng tôi về những tháng ngày cách đây mấy năm, 
khi mà ông cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu trăn trở tìm cách giúp người dân 
thoát nghèo. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã ban hành Kết luận số 321 
ngày 6/6/2016 về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa 
bàn, giai đoạn 2016 - 2020; ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xóa đói, giảm 
nghèo huyện. 

“Sau khi rà soát vào cuối năm 2016, toàn huyện Mộc Châu vẫn còn gần 4.000 hộ 
nghèo. Chúng tôi phân loại thành 6 nhóm nghèo, bao gồm: Nghèo do không có đất sản 
xuất; không biết làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình để có thể thế chấp vay 
vốn phát triển sản xuất; nhóm có đất và sức lao động nhưng không biết cách phát triển 
kinh tế từ quỹ đất; nhóm có sức lao động nhưng không có công ăn việc làm; nhóm nhu 
cầu vay vốn để phát triển kinh tế nhưng không biết cách tiếp cận ngân hàng; có nhu cầu 
vay vốn, nhưng chưa biết cách tiếp cận với nguồn vốn của các tổ chức tín dụng”, ông 
Chiến cho biết thêm. 

Sau khi xác định lý do cụ thể dẫn đến nghèo đói của người dân, Huyện ủy Mộc 
Châu chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn ban hành quyết định phân công các ban, ngành, 
đoàn thể: Hội Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc cấp 
xã và cấp bản, tiểu khu hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo theo phương châm cần gì giúp đấy. 

 MỖI ĐẢNG VIÊN GIÚP ĐỠ 1 HỘ NGHÈO 
Để công tác giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả cao, mới đây, Ban Thường vụ huyện 

ủy ra quyết định phân công 57 chi bộ, đảng bộ cơ sở phụ trách công tác giảm nghèo bền 
vững đối với 72 bản khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao; phân công 649 đảng viên là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện đến xã giúp 649 hộ dân tộc thiểu số nghèo thoát nghèo. 

Bà Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mộc Châu, Bí thư Chi 
bộ Nông dân - Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cho biết, Chi bộ Nông dân - Hội Liên hiệp phụ 
nữ huyện Mộc Châu mới sát nhập. Chi bộ được giao hỗ trợ giảm nghèo bền vững 2 bản là 
bản Phách, xã biên giới Chiềng Khừa và Phiêng Cành, xã Tân Lập. Sau khi được giao 
nhiệm vụ, chi ủy, chi bộ đã họp bàn để có thể giúp đỡ người nghèo được tốt nhất.  

Hộ gia đình anh Lường Văn Liêm và chị Hoàng Thị Lá, ở bản Phách, xã Chiềng 
Khừa, nghèo do không có vốn để phát triển sản xuất. Căn nhà sàn của anh, một nửa vách 
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bằng ván gỗ, nửa còn lại bằng phên nứa nhưng trống hoác, bởi chỉ bưng được hơn nửa 
dưới. Còn mái nhà anh chị lợp bằng pro-xi măng đã nứt, vỡ nhiều chỗ. 

Vợ chồng anh chưa biết làm gì để phát triển kinh tế thì gia đình ông Lường Tiến 
Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, giúp đỡ gia đình anh thoát nghèo. Đầu năm 2019, 
anh Liêm được hỗ trợ 100 cây chanh leo giống. Vợ chồng anh đem trồng trên diện tích 
hơn 2.000 m2. Hiện cây đã ra trái, cuối tháng 10 này sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. 
“Chanh leo sau khi hái lứa đầu tiên, sau đó cứ 4 - 5 ngày cho thu hoạch/lần, với giá trung 
bình hiện gần 10.000 đồng/kg, mỗi tháng tôi có thể thu được 6 - 7 triệu đồng, bằng cả năm 
trồng ngô, chị Lá nhẩm tính. 

Ngoài giống chanh leo, gia đình chị Lá còn được hỗ trợ 5 triệu đồng mua pro-xi 
măng để thay mái ngói cũ vào cuối năm 2019. Theo chị Lá, nếu sản xuất diễn ra thuận lợi, 
cuối năm nay, gia đình chị sẽ thoát nghèo như đã đăng ký. Gia đình chị Lá là 1 trong 8 hộ 
nghèo của bản Phách được hỗ trợ sinh kế và phấn đấu thoát nghèo trong năm 2019. 

HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO THÀNH NẾP NGHĨ CỦA TỪNG ĐẢNG VIÊN 
Ông Hà Trung Chiến cho biết, sau được phân công, 100% cán bộ huyện, xã đã gặp 

gỡ trao đổi với từng hộ nghèo để có giải pháp giúp đỡ cụ thể. Bản thân ông cũng được 
giao giúp đỡ 1 hộ nghèo. Tất cả đảng viên được giao giúp đỡ hộ nghèo đều phải thực hiện 
báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp chi bộ hàng tháng như đã gặp gỡ, giúp đỡ hộ nghèo 
những gì, tiến triển ra sao, có vướng mắc, khó khăn nào không và cách khắc phục. Với 
cương vị là Bí thư, nếu mình không gương mẫu làm tốt, sát sao với công việc được giao 
thì sẽ tự ngại trước các đảng viên và sẽ khó chỉ đạo được họ. Vì thế, họ càng phải làm tốt 
việc giúp đỡ hộ nghèo hơn. 

Ngoài ra, 3 tháng Chi bộ, Đảng bộ phải báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy về 
những việc đã triển khai để giúp đỡ hộ nghèo. Điều này theo ông Chiến sẽ giúp người 
được giao việc có trách nhiệm hơn, khiến công tác giảm nghèo trở thành nếp ăn, nếp nghĩ 
của từng đảng viên, đồng thời cũng giúp cả chi bộ giám sát việc làm của cá nhân đảng 
viên tốt hơn. 

 Được biết, Mộc Châu là huyện tiên phong giao các cấp ủy, chi bộ, đảng viên trực 
tiếp hỗ trợ người nghèo ở Sơn La và nhiều huyện khác trong cả nước. Việc phát huy tính 
tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong giúp đỡ người nghèo ở Mộc Châu là 
một trong những việc làm thiết thực thực hiện Quy định 08, ngày 25/10/2018 về Trách 
nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời chỉ 
đạo quyết liệt, theo dõi sát sao việc làm của các tổ chức, đảng viên để có được kết quả cao 
nhất. 

“Từ năm 2016 đến 2018, huyện có trên 1.900 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 
từ 14,68% năm 2015 xuống 6,98% năm 2018. Năm 2019, Mộc Châu đặt mục tiêu giúp 
gần 500 hộ thoát được nghèo. Đến hết năm 2020, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 
xuống dưới 5%, đúng như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ 
XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đưa ra”.- Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La. 

Đến nay, toàn huyện đã hỗ trợ 50 hộ nghèo mượn gần 25 ha đất cộng đồng để sản 
xuất; kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 1.215 hộ nghèo vay 52.263 tỷ đồng 
vốn phát triển sản xuất. 56 hộ nghèo đã được hướng dẫn lập hồ sơ và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất với diện tích 35.157 m3. Để giúp đỡ 
người nghèo không có việc làm, 3 năm gần đây, huyện đã tổ chức 17 hội nghị tư vấn xuất 
khẩu lao dộng cho hơn 2.000 lượt người, đã hỗ trợ gần 1.000 lượt người đi làm việc tại 
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các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tổ chức cho 1.156 hộ nghèo đi học tập các mô hình 
phát triển kinh tế”.- Ông Nguyễn Quốc Hòa, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội huyện Mộc Châu. 
 
11. Bình Minh. GIEO MẦM HƯỚNG THIỆN Ở CHIỀNG BÔM / Bình Minh // Tuổi 
trẻ thủ đô.- Ngày 09/9/2019.- Số 2195.- Tr.4. 
 

Nhân dịp năm học mới này, nhóm “Gieo mầm hướng thiện” đã hành trình về 
trường Mẫu giáo Chiềng Bôm (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Những món quà chứa 
chan tình nhân ái của đoàn thiện nguyện là động lực lớn cho học sinh nghèo trước thềm 
năm học mới. 

TRAO YÊU THƯƠNG... 
Trường Mẫu giáo Chiềng Bôm có 17 nhóm lớp, 523 học sinh và 6 điểm trường lẻ. 

Các em nhỏ và bà con nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tình yêu con trẻ, 
thực hiện sứ mệnh của người “gieo” chữ, thầy cô giáo ở Chiềng Bôm vẫn kiên trì bám bản 
đưa những chuyến đò đầy sang sông. 

7h30, ngày tựu trường nơi bản nghèo trở nên rộn ràng. Các thầy cô giáo và học 
sinh trường Mẫu giáo Chiềng Bôm có mặt tại sân trường, ngay ngắn xếp hàng và ổn định 
chỗ ngồi của mình để dự lễ khai giảng năm học mới.  

Cô Lù Thị Hường, Phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chiềng Bôm bày tỏ niềm 
hạnh phúc khi thấy học trò đến trường đầy đủ và rất vui khi các em được nhận quà của 
đoàn thiện nguyện từ Thủ đô Hà Nội tới đây. Những món quà nhỏ nhưng là động lực lớn 
cho các bạn nhỏ nghèo cố gắng học tập, rèn luyện. 

Đại đức Niệm Huệ, Trụ trì chùa Lan Đình (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) thay 
mặt nhóm “Gieo mầm hướng thiện” gửi lời chúc mừng thầy trò nhà trường đón năm học 
mới và bày tỏ niềm hy vọng về những điều tốt đẹp và kết quả hoạt động dạy và học của 
nhà trường sẽ vượt bậc trong năm 2019 - 2020. 

Mang những món quà tặng học sinh nghèo, giúp đỡ đồng bào, bạn Vũ Thị Minh 
Châu, Trưởng nhóm “Gieo mầm hướng thiện” mong rằng, các em nhỏ ở đây sẽ bớt khó 
khăn, nhân thêm niềm vui trong năm học mới. Theo cô gái trẻ, nhóm thiện nguyện sẽ còn 
tiếp tục đồng hành, sẻ chia cùng các em nhỏ vùng cao, cũng như những người thầy, cô 
giáo giàu nghị lực, hết lòng vì học trò. 

“Sống để chia sẻ yêu thương, giúp đỡ cộng đồng. Các hoạt động của nhóm đa phần 
đến với đồng bào, trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi. Với tinh thần đùm bọc, yêu 
thương, bằng các hoạt động thiện nguyện này, chúng tôi hy vọng sẽ có sự gắn kết cộng 
đồng và nhân rộng ra để nhiều người được giúp đỡ hơn nữa”, Vũ Thị Minh Châu bầy tỏ. 

… TIẾP THÊM ĐỘNG LỰC 
Là thành viên sát cánh cùng “Gieo mầm hướng thiện” từ thời gian đầu thành lập, 

Võ Thị Lệ ít khi vắng mặt trong mỗi cuộc hành trình của nhóm. Lệ cũng là người trực tiếp 
kết nối, truyền tải thông tin từ sự khó khăn của nhiều điểm bản đến các nhà hảo tâm trong 
quá trình chuẩn bị. Cô gái trẻ luôn quan niệm, có hiểu mới có thương; không thấu hiểu, 
tình yêu thương cũng nhạt nhòa. 

“Là những người trẻ chúng tôi hiểu rằng bản thân mình cần đi để trải nghiệm, để 
hiểu cái khó, cái khổ, thiếu thốn của đồng bào vùng cao, từ đó biết sống thân thiện để nêu 
gương và truyền cảm hứng cho mọi người. 

Thông qua các hoạt động từ thiện thực tế này, chúng tôi mong muốn giới trẻ hãy 
biết sống nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội; Hãy dành sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần 
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dấn thân, để cùng nhau tạo nên những giá trị thực tiễn tới những mảnh đời khó khăn, bất 
hạnh. Bởi khi già rồi, mọi thứ cũng chỉ là ước mơ”, Lệ nói. 

Tại trường Mẫu giáo Chiềng Bôm, trong dịp năm học mới này, thành viên nhóm 
thiện nguyện đã thay mặt các nhà hảo tâm, tấm lòng thiện nguyện trao tặng những phần 
quà thiết thực phục vụ cho việc chăm sóc và nâng cao chất lượng sống của các em như: 
525 áo cờ đỏ sao vàng cho học sinh; tặng máy lọc nước, nồi, bếp gas, thùng đựng nước, 
đồ dùng nhà bếp để nhà trường bắt đầu làm điểm bán trú trong năm học 2019 - 2020. 
Đồng thời, nhóm “Gieo mầm hướng thiện” trao 11 suất học bổng cho các em nhỏ có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn… 

Trải lòng về công tác chuẩn bị, cũng như tổ chức hoạt động, một tình nguyện viên 
nhóm “Gieo mầm hướng thiện” cho biết, chung tay, góp sức cùng mang lại những hoạt 
động ý nghĩa trong chương trình thiện nguyện vùng cao này. Đó là thành quả của sự nỗ 
lực không ngừng nghỉ mà các thành viên trong nhóm tận tâm cống hiến và làm việc trong 
thời gian qua. 

“Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Hãy gõ, cánh cửa sẽ mở ra… Rất nhiều cánh cửa 
đã được mở và chúng tôi đã làm được, chương trình trao tặng quà đến các bạn nhỏ trường 
Mẫu giáo Chiềng Bôm mang ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần không chỉ với thầy trò học 
sinh nơi đây mà ngay cả những người chung tay đóng góp”, tình nguyện viên “Gieo mầm 
hướng thiện” bộc bạch. 
 

12. Phạm Hiếu. BA GIỐNG NGÔ ƯU VIỆT / Phạm Hiếu // Nông nghiệp Việt Nam.- 
Ngày 10/9/2019.- Số 181.- Tr.11. 
 

Những giống ngô lai đơn VINO 688, VINO 678 và VINO 812 khoe bắp giữa 
cái nắng vùng cao tháng 8 tại thủ phủ ngô Sơn La. Cả 3 giống đều do Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Việt Nông nghiên cứu lai tạo và đưa vào sản xuất. 

GIỐNG VINO 688 
Đây là giống ngô trung ngày (từ 98 - 105 ngày ở Nam bộ và 105 - 115 ngày ở Tây 

Nguyên và miền núi phía Bắc). VINO 688 chịu hạn tốt, sinh trưởng và phát triển trên 
nhiều loại đất khác nhau, sinh khối đạt 50 - 60 tấn/ha; bộ lá đứng, thích hợp cho việc trồng 
dày. Chiều cao cây trung bình từ 200 - 220 cm, độ cao đóng trái từ 100 - 110 cm. Cây vẫn 
giữ được bộ lá xanh khi thu hoạch. 

Giống VINO 688 có thể trồng với mật độ 65.000 - 70.000 cây/ha mà vẫn cho năng 
suất ổn định. Bắp có chiều dài từ 19 - 20 cm, 12 - 16 hàng hạt, dạng hạt đá, màu hạt vàng 
cam rất bắt mắt. Đặc biệt tỷ lệ hạt/bắp khá cao (khoảng 79%). Năng suất hạt trung bình 
đạt từ 9 - 11 tấn/ha. Giống VINO 688 có phổ trồng rộng, có thể trồng tất cả các vùng 
trong cả nước và có thể trồng quanh năm. 

“Tôi ấn tượng với 2 giống ngô VINO 678 và VINO 688. Tôi trồng cả 2 giống thấy 
thân cây to, khỏe, tốc độ phát triển cũng như khả năng chịu hạn rất tốt”, ông Lò Văn 
Thanh (xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn) chia sẻ tại hội thảo trình diễn 3 giống ngô mới 
của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nông tại Sơn La.   

GIỐNG VINO 678 
Giống VINO 678 được lựa chọn theo định hướng vừa có thể thu hạt, vừa thu cây 

lấy thân làm thức ăn cho gia súc. Là giống ngô dài ngày: 100 - 104 ngày ở Đông Nam Bộ, 
103 - 114 ngày ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Giống đạt sinh khối lấy thân có thể 
đạt 60 - 70 tấn/ha, mật độ trồng từ 57.000 - 65.000 cây/ha. 

Giống có bộ lá xanh, rễ chân kiềng phát triển, cây cao từ 220 - 235 cm, chiều cao 
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đóng trái từ 110 - 115 cm. Vì là giống có sinh khối lớn nên trong quá trình trồng cần đảm 
bảo cung cấp đủ nước để cây phát triển tốt. Giống VINO 678 có thể kháng sâu bệnh hại 
khá tốt. 

Bắp ngô VINO 678 có chiều dài đạt 20 - 22cm, 14 - 16 hàng hạt, đường kính 4,4 - 
4,7 cm, tỷ lệ hạt trên trái đạt 78%, hạt dạng bán đá, có màu cam. Giống thích hợp trồng vụ 
đông xuân, hè thu và thu đông. Năng suất hạt của giống đạt từ 10 - 12 tấn/ha. 

Ông Lò Văn Luyện (xã Chiềng On, huyện Yên Châu) cho biết: “Năm vừa qua tôi 
trồng 2 giống ngô VINO 688 và VINO 812. Ưu điểm ở 2 giống ngô này mà tôi ấn tượng 
nhất là khả năng chống chịu sâu bệnh và tốc độ phát triển nhanh trên đất đồi. Đặc biệt bắp 
to, màu sắc rất đẹp.”   

GIỐNG VINO 812 
Đây là giống khá đặc biệt, được kết hợp giữa 2 dòng bố mẹ có sức sinh trưởng 

mạnh và thích thích nghi tốt nhất trong bộ nguồn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt 
Nông hiện có. Giống có tiềm năng đạt năng suất cao: 11 - 12 tấn/ha, năng suất lấy thân đạt 
55 - 60 tấn/ha. 

Bộ lá xanh, lá dày và thân cây lớn, bắp to là những nhận xét của người dân Sơn La 
về giống ngô này. Giống VINO 812 là giống bắp dài ngày, 100 - 105 ngày ở Đông Nam 
Bộ, 110 - 120 ngày ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Giống có chiều dài trái 20 - 21 
cm, đường kính trái 5,0 - 5,2 cm, dạng hạt răng ngựa, màu vàng. Tỷ lệ hạt/trái cao: từ 80 - 
81%. Bắp có từ 16 - 20 hàng hạt. Giống VINO 812 có thể trồng quanh năm và rất thích 
hợp trồng ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên. 

Mặc dù mới đưa vào trồng thử nghiệm trong vòng 1 năm trở lại đây nhưng người 
dân Sơn La đều đánh giá rất cao 3 giống ngô trên. Ông Lò Văn Phái (xã Chiềng Sung, 
huyện Mai Sơn) có 5.000 m2 trồng thử nghiệm, đã nhận xét: “Trong năm nay, người dân 
tại địa phương rất hứng thú với 3 giống ngô của Việt Nông. Kháng sâu bệnh tốt là đặc 
điểm mà bà con quan tâm nhất vì thời gian gần đây trồng ngô phải đối mặt với nạn sâu 
keo mùa thu”. 

Năm 2019, xã Chiềng Sung trồng hơn 1.000 ha ngô, trong đó người dân gieo hơn 
2.000 kg hạt giống của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nông. Dự báo trong năm 2020, 
con số đó sẽ tăng lên đến 8.000 – 10.000 kg. 

“Bắp của 3 giống ngô đều có màu vàng đẹp, bắp to, mang lại năng suất cũng như 
hiệu quả kinh tế rất cao. V ì chất lượng hạt giống tốt nên đối với người nông dân quá trình 
trồng khá đơn giản. Giá thương lái thu mua hiện khoảng 2.800 – 2.900 đ/kg, tương đương 
38 – 40 triệu/ha”, ông Lò Văn Phái. 
 
13. Minh Phong. ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY 
ĐIỆN SƠN LA / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 10/9/2019.- Số 5157.- Tr.7. 
 

Từ năm 2003 đến nay, sau hơn 16 năm thực hiện Dự án Di dân tái định cư Thủy 
điện Sơn La, bước đầu các khu vực tái định cư đã dần hoàn thiện, tạo nên sức sống mới tại 
vùng Tây Bắc Tổ quốc. Quá trình triển khai Dự án Thủy điện Sơn La phải di chuyển trên 
20.000 hộ dân thuộc ba tỉnh Sơn La, Ðiện Biên, Lai Châu ra khỏi vùng ngập. Huyện 
Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La gần như nằm trọn giữa vùng ngập, phải di chuyển toàn bộ 
huyện lỵ cũ, với gần 8.500 hộ dân, lớn hơn tổng số hộ dân phải di chuyển của hai tỉnh 
Ðiện Biên và Lai Châu. Ngoài ra, còn hàng chục nghìn hộ dân sinh sống ở các vùng đón 
dân bị ảnh hưởng do phải nhường đất, san sẻ lợi ích. 

Ổn định để phát triển đó là mục tiêu lớn nhất. Hàng nghìn hộ dân vùng lòng hồ  
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thủy điện vẫn đang nỗ lực tạo dựng cuộc sống mới. Song hành với sự nỗ lực đó còn có sự 
hỗ trợ rất lớn từ trung ương đến địa phương nhằm giúp bà con phát triển ổn định, tiến kịp 
miền xuôi. Tuy nhiên thời gian gần đây, lợi dụng sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế 
của bà con nhân dân, có một số tổ chức, cá nhân đứng đằng sau xúi giục nhiều người dân 
tiếp tục khiếu kiện đòi quyền lợi liên quan đến dự án Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. 
Sự việc này đang tiềm tàng gây mất an ninh trật tự tại các địa phương thuộc huyện Quỳnh 
Nhai. 

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Nhai đã tăng cường lực lượng xuống 
các xã, thành lập 11 tổ công tác phụ trách xã gồm 36 đồng chí công an chính quy, trong đó 
đã điều động, bố trí 2 đồng chí đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, ưu tiên cho các 
địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, có nhiều hộ dân bị lợi dụng kích động, khiếu kiện. Lực 
lượng công an đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận 
động người dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, nhất là những quy định liên quan đến chế độ, chính sách của người dân tái định cư 
với phương châm “mưa dầm thấm lâu” để từng bước giải quyết các vấn đề phức tạp, bức 
xúc trong quần chúng nhân dân, nhất là giải thích rõ cho người dân hiểu những chế độ 
chính sách liên quan trực tiếp đến từng hộ. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nâng cao 
cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng kích động khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt 
cấp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn; nắm chắc tình hình, địa bàn, ngăn 
chặn kịp thời các hoạt động trái pháp luật tác động đến người dân. Đặc biệt, lực lượng 
Công an còn tuyên truyền, giúp người dân hiểu được trách nhiệm của công dân ở địa bàn 
sở tại đối với những hộ mới chuyển đến, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn 
nhau, cùng nhau chăm lo đời sống, phát triển kinh tế. 

Tuy nhiên, việc ổn định tư tưởng cho bà con nhân dân, ổn định địa bàn không phải 
một sớm một chiều có thể làm được vì bà con quen với nếp nghĩ, nếp sinh hoạt cũ, lại bị 
các đối tượng xấu lợi dụng kích động, hứa sẽ đòi quyền lợi cho người dân nên tại các địa 
bàn này lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì, mềm dẻo vận 
động, thuyết phục dần dần mới mang lại hiệu quả. Anh Là Văn Thanh, một trong 7 hộ dân 
của cụm dân cư thuộc bản Bung Lanh, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, nơi có 8 hộ 
dân tái định cư chuyển đến. Nhường đất, san sẻ lợi ích cho các hộ dân đó là quyết định 
khó khăn của gia đình anh và 6 hộ dân tại cụm dân cư này. Sau một thời gian dài vận 
động, thuyết phục của chính quyền, đoàn thể, công an… đặc biệt, tổ công tác công an 
chính quy phụ trách xã Mường Giàng đã nhiều lần đến tận nhà tuyên truyền, phân tích để 
anh Là Văn Thanh và các hộ dân khác hiểu được trách nhiệm công dân và ý nghĩa của 
việc hỗ trợ, san sẻ với các hộ dân chuyển đến… Cuối cùng, anh Thanh đã đồng ý lùi căn 
nhà sàn về phía sau để nhường đất cho hộ dân tái định cư. 

Xã Mường Giàng có hơn 2.700 hộ với gần 11.000 nhân khẩu trong đó có gần 
1.400 hộ với gần 5.500 nhân khẩu là người dân tái định cư vùng lòng hồ. Đến nay công 
tác tái định cư đã được chính quyền và các đoàn thể giải quyết ổn định. Không chỉ riêng 
xã Mường Giàng, hiện gần số hộ dân tái định cư của toàn huyện Quỳnh Nhai cũng ổn 
định dân cư, đời sống sản xuất của đồng bào có bước phát triển. 

Công tác di dân tái định cư Thủy điện Sơn La là vấn đề lớn, triển khai trong một 
thời gian dài, qua nhiều thế hệ lãnh đạo cũng như cán bộ thực hiện, số người dân bị tác 
động ảnh hưởng rất lớn. Do nhận thức còn hạn chế và cùng với sự lôi kéo tích cực của 
một số tổ chức, cá nhân có ý đồ muốn gây rối an ninh chính trị, cộng thêm tâm lý có 
người mang đơn đến tận nhà, có người đi đòi quyền lợi hộ nên nhiều người ký vào đơn 
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mà không biết đúng sai. Đại tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, 
tỉnh Sơn La cho biết: “Công an huyện cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền trong vấn đề đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của bà 
con, từ đó tuyên truyền, giúp cho bà con nhân dân hiểu rõ chính sách, pháp luật của Nhà 
nước, tập trung yên tâm lao động sản xuất. Mặt khác cũng có những biện pháp phòng 
ngừa, ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật tác động đến người dân trên địa bàn”. 

Có thể khẳng định, các chính sách đền bù, hỗ trợ cho người dân dự án di dân tái 
định cư Thủy điện Sơn La đã được Đảng, Nhà nước ưu tiên hàng đầu và thực tế cuộc sống 
của hàng vạn hộ gia đình tái định cư đã và đang ổn định. Trong đó, lực lượng công an đã 
thể hiện rõ được vai trò nòng cốt của mình trong công tác tuyên truyền, vận động và xử lý 
kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn, giúp người dân yên tâm lao 
động sản xuất, phát triển kinh tế, cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc chính sách, xúi 
giục khiếu kiện nhằm gây rối của một số tổ chức, cá nhân, bảo vệ cuộc sống bình yên của 
người dân. 
 
14. Minh Đức. CHUNG TAY XÓA NGHÈO TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / 
Minh Đức // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 11/9/2019.- Số 109.- Tr.5. 
 

BÀI CUỐI: VỮNG THÊM NIỀM TIN CỦA DÂN VỚI ĐẢNG 
Trong câu chuyện với chúng tôi, nhiều hộ nghèo nay thoát nghèo, ở nhà dột 

nát được tặng nhà đại đoàn kết tại Mộc Châu (Sơn La) không quên cảm ơn những 
cán bộ, đảng viên đã tận tình giúp đỡ họ. Điều này góp phần tăng cường khối đại 
đoàn kết các dân tộc ở Mộc Châu, đặc biệt giúp vững thêm niềm tin của người dân 
nơi đây với Đảng. 

CHUYỆN Ở MỘT GIA ĐÌNH TỪNG KHÔNG DÁM MỜI KHÁCH VÀO NHÀ 
Gia đình anh Giàng A Thái, ở bản Pa Khen I, thị trấn Nông trường Mộc Châu 

(huyện Mộc Châu, Sơn La). Tiếng là thuộc thị trấn nhưng Pa Khen I cách trung tâm thị 
trấn gần 15km. Đây là bản khó khăn nhất của thị trấn. Hiện Pa Khen I còn 12 hộ nghèo, 
trong khi cả thị trấn có 35 hộ nghèo.  

Vừa đến sân nhà A Thái, chị Nguyễn Thị Thanh Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ 
nữ Thị trấn Nông trường Mộc Châu trêu đùa vợ chồng gia chủ: “Thế nào, hôm nay có thể 
thoải mái mời khách vào nhà ngồi uống nước rồi chứ?”. Trong câu chuyện với chị Huệ và 
vợ chồng A Thái, chúng tôi mới biết, sau câu đùa ấy là cả quá khứ đầy khó khăn của gia 
đình anh Thái. 

Bố A Thái mất sớm. Khi Thái lấy vợ rồi ra ở riêng vào năm 2008, người mẹ nghèo 
không có gì giúp con. Họ hàng, làng bản chung tay dựng hộ vợ chồng A Thái ngôi nhà 
tạm, lợp bằng tranh, 4 bức tường quây bằng vách nứa, trong nhà không có tài sản gì, ngoài 
chiếc giường của vợ chồng. Khó khăn tăng thêm khi 2 đứa con của A Thái lần lượt ra đời. 

Sau khi chính quyền thị trấn khảo sát, chị Nguyễn Thị Thanh Huệ cùng Hội Liên 
hiệp phụ nữ thị trấn lên kế hoạch cụ thể để giúp gia đình A Thái. “Những ngày đầu đến 
tìm hiểu để giúp đỡ, trong nhà A Thái chả có gì đáng giá. Vách nứa theo thời gian đã mối 
mọt, mái tranh khi mưa to thì dột. Tôi nhớ mãi hình ảnh vợ chồng Thái ngại ngùng không 
mời khách vào nhà hôm đó. Khi vào trong thì tôi mới biết, nhà A Thái không có bàn uống 
nước đúng nghĩa”, chị Huệ nhớ lại. 

Ngồi trên chiếc ghế còn thơm mùi véc-ni đối diện chị Nguyễn Thị Thanh Huệ hôm 
chúng tôi đến thăm, A Thái bảo: “Giờ thì mình không ngại nữa rồi”. Bởi vợ chồng A Thái 
vừa sắm được bộ bàn ghế trị giá 3,7 triệu đồng đặt giữa ngôi nhà xây cấp 4 lợp tôn khá 
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kiên cố. “Mình vừa bán 6 con lợn con được gần 5 triệu đồng nên mua bộ bàn ghế này. Số 
tiền còn lại để sắm một số đồ dùng, quần áo cho con trước năm học mới”, A Thái khoe. 

Chị Nguyễn Thị Thanh Huệ cho biết, sau khi biết được nguyên nhân khiến gia đình 
A Thái nghèo, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn đã tư vấn, kết nối giúp A Thái 
vay vốn 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Số tiền này, A Thái mua 1 con bò 
cái. Con bò này lần lượt đẻ được 2 con bê. Giữa năm 2018, ngôi nhà đang ở có nguy cơ  
đổ nên vợ chồng A Thái đã bán bò, bê để làm nhà. 

Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn còn cho vay vốn từ quỹ Hội để vợ chồng A Thái mua 
1 con lợn nái. “Năm nào lợn cũng đẻ 2 lứa, mỗi lứa gần chục con. Số tiền từ bán bò, lợn 
giống cộng với vay thêm từ ngân hàng, mình đã làm được ngôi nhà trị giá gần 100 triệu 
đồng”, A Thái cho biết. 

Cuối năm 2018, gia đình A Thái đã thoát nghèo. Để giúp gia đình A Thái thoát 
nghèo bền vững, đầu năm 2019, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Nông trường Mộc Châu 
còn giúp vợ chồng anh 1 con bò cái sinh sản. “Hiện con bò đang mang thai, cuối năm nó 
sẽ đẻ. Giờ có nhà kiên cố, có bò, lợn, mình còn đi xây dựng công trình dân dụng quanh 
bản nên sẽ không lo đói nghèo nữa”, A Thái tâm sự. 

“MÙA MƯA NÀY, MÌNH KHÔNG SỢ NỮA RỒI” 
Không chỉ hỗ trợ sinh kế, Huyện ủy Mộc Châu còn chỉ đạo tăng cường xây nhà đại 

đoàn kết cho các hộ khó khăn, giúp người dân thoát nghèo. Riêng tại bản Phách, xã 
Chiềng Khừa (Mộc Châu), trong 2 năm 2017 - 2018, mỗi năm có 2 hộ được tặng nhà đại 
đoàn kết. Trong năm nay, bản cũng có 2 hộ được tặng nhà đại đoàn kết, trong đó có gia 
đình chị Hà Thị Nhiện. 

Chị Nhiện là phụ nữ đơn thân, năm nay ngoài 40 nhưng trông chị già hơn tuổi của 
mình rất nhiều. Hơn 20 năm qua, mình chị nuôi 2 con, bởi chồng bỏ đi với người phụ nữ 
khác. Quanh năm vất vả với mấy nương ngô, ruộng lúa, gia đình chị cũng chỉ đủ ăn. Vì 
thế, dù căn nhà gỗ lụp xụp, có thể đổ bất cứ lúc nào, chị vẫn phải tá túc, do không có tiền 
làm nhà mới. 

Năm 2019, Hội Liệp hiệp phụ nữ huyện Mộc Châu đã quyết định hỗ trợ 30 triệu 
đồng để chị Nhiện xây nhà. “Con trai út của mình được huyện giới thiệu rồi đi làm công 
nhân ở Hà Nội từ năm 2018. Từ đó đến nay, mỗi tháng cháu gửi về cho mẹ được 3 triệu 
đồng. Cộng với số tiền được hỗ trợ trên rồi vay mượn thêm và giúp đỡ ngày công của bà 
con trong bản, mình đã làm được ngôi nhà này. Ở Chiềng Khừa, thường vào tháng 8 là bắt 
đầu mùa mưa nhưng mùa mưa này mình không sợ nữa rồi”, chị Nhiện vừa nói vừa chỉ tay 
về ngôi nhà xây 3 gian vừa, còn thơm mùi vữa. 

Bà Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mộc Châu cho biết, 
bên cạnh nhận nhà đại đoàn kết, chị Nhiện còn được tư vấn, kết nối và được hỗ trợ 100 
cây giống chanh leo. Cuối năm nay, chanh leo sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên. Chị Nhiện 
còn trồng cây gai xanh bán cho công ty làm nguyên liệu trong ngành may mặc. 

“Mình vừa thu được 40kg vỏ gai, bán giá 40.000 đồng/kg. 1 năm loại cây này cho 
thu 4 lần vỏ. Tháng 10 này sẽ thu hoạch lứa chanh leo đầu tiên. Có nhà mới rồi, lại có 
thêm thu nhập thường xuyên, năm nay mình sẽ thoát nghèo thôi”, chị Nhiện chia sẻ.  

Theo ông Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy Mộc Châu, từ năm 2016 trở lại đây, 
trung bình mỗi năm toàn huyện làm được hơn 100 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. 
Trong khi trước đó, mỗi năm huyện chỉ làm được khoảng 25 - 30 nhà đại đoàn kết. 

Hiện Mộc Châu đã vào mùa mưa. Cũng như chị Nhiện, anh Thái, chắc chắn hàng 
trăm hộ được tặng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ thoát nghèo khác không còn lo lắng khi mưa 
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đến và đói nghèo đeo bám nữa và họ sẽ hạnh phúc, chí thú làm ăn vì mình đã không bị bỏ 
lại phía sau. Có được điều đó là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, 
của các cấp ủy đảng, chính quyền toàn huyện, sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của 
các đảng viên, đặc biệt là đảng viên là lãnh đạo, quản lý ở Mộc Châu. Sự cố gắng, tận tụy 
của các cấp ủy đảng, đảng viên trong huyện vì người nghèo sẽ càng góp phần củng cố 
thêm niềm tin vững chắc của người dân đối với Đảng. 

Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng khi triển khai công tác giảm nghèo ở Mộc Châu 
gặp không ít trở ngại. Ví như không phải xã nào cũng có nhiều diện tích đất cộng đồng; 
không phải đảng viên nào cũng có điều kiện kinh tế khá giả… 

Huyện ủy Mộc Châu đã có hướng dẫn để các đơn vị, cá nhân triển khai như nếu ít 
đất cộng đồng thì cần vận động những người thân trong gia đình, họ hàng, bản làng có 
đất không sử dụng đến thì cho hộ nghèo mượn hay giới thiệu những người nghèo không 
có đất còn sức lao động đi làm việc ở các công ty, xí nghiệp. Về đảng viên giúp đỡ hộ 
nghèo cách làm kinh tế, thủ tục vay vốn ngân hàng, kết nối để họ được hỗ trợ cây, con 
giống… để phát triển sản xuất. Sau khi hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, công tác giúp đỡ hộ 
nghèo trên địa bàn diễn ra thuận lợi. 
 

15. Hà Hoàng. XÃ NGHÈO TÀ HỘC VƯỢT KHÓ “THAY ÁO MỚI” / Hà Hoàng // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/9/2019.- Số 216.- Tr.14. 
 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với 
các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã 
vận động nhân dân chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn, phát triển sản 
xuất… hoàn thành được 8/19 tiêu chí nông thôn mới. 

GẮNG HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ 
Tà Hộc là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn có địa hình phức tạp, đồi núi cao, thường 

xuyên xảy thiên tai như lũ ống, lũ quét, công tác quy hoạch vùng sản xuất, khu dân cư, các 
cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, thu nhập đầu người 
còn thấp so với các vùng lân cận. 

Người dân trên địa bàn xã Tà Hộc chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. 
Nắm bắt được tình hình đó, các cấp ủy Đảng, UBND, ban, ngành ở địa phương luôn tích 
cực tuyên truyền vận động người dân trong các cuộc họp, để bà con hiểu rõ về chương 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Theo ông Lê Văn Hải - Bí thư xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn cho biết từ khi xây dựng 
nông thôn mới, cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống dân sinh đang dần được hoàn thiện. 
Đường giao thông nông thôn, liên bản, liên xã từng bước được đầu tư và bê tông hóa, tạo 
điều kiện cho người dân đi lại, chở nông sản buôn bán. 

Văn hóa xã hội ngày một phát triển, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân 
dân và chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình, an ninh trật tự xã 
hội luôn ổn định. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xã luôn xây đựng kế hoạch cụ thể 
từng năm và triển khai đến các đơn vị thực hiện. 

Ngoài ra, xã thường xuyên giao ban nắm rõ tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà 
con và những khó khăn, khúc mắc cần tháo gỡ... 

Bí thư xã Tà Hộc chia sẻ thêm, thời gian qua, xã đã nỗ lực tuyên truyền vận động 
người dân tham gia đóng góp ngày công, hiến đất. Tuy nhiên do địa hình đồi núi khó khăn 
hiểm trở, quỹ đất ở hạn chế, dân cư thưa thớt, đời sống của người dân còn nghèo nên 
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nguồn kinh phí đầu tư các công trình an sinh xã hội phụ thuộc vào nguồn ngân sách Nhà 
nước là chủ yếu. 

“Trên địa bàn xã có ít doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động nên rất khó kêu gọi 
nguồn vốn xã hội hóa, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở 
địa phương”- ông Hả tâm sự. 

 CÓ ĐƯỜNG BÊ TÔNG 
Đế chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, xã Tà Hộc đã xóa 7 nhà 

tạm cho các hộ nghèo, cấp bò giống cho các hộ khó khăn ở bản Pù Tền theo Chương trình 
135. 

Ngoài ra, xã đã làm tờ trình lên huyện cấp kinh phí sửa chữa các tuyến đường do 
ảnh hưởng mưa lũ, như: Tuyến đường bản Heo, bản Luần, bản Pơn, bản Pá Hốc, Pù Tền 
nối với trung tâm xã, tạo điều kiện cho người dân đi lại và chở hàng hóa nông sản. 

Các trường học trên địa bàn xã Tà Hộc, về cơ bản đã được xây dựng khang trang 
đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh. 

Bên cạnh đó, xã đã xin nguồn kinh phí đang xây dựng các công trình nước sạch tại 
bản Heo, bản Pơn để bà con có đủ nguồn nước sinh hoạt. 

Anh Mùi Văn Hoạn, bản Heo xã Tà Hộc, cho biết: “Trước đây, trong bản toàn 
đường đất, trời mưa thì lầy lội, đi lại rất khó khăn. Nhờ có chương trình xây dựng nông 
thôn mới, chúng tôi đã có đường bê tông đi lại dễ hơn”. 

Xã Tà Hộc phấn đấu hoàn thành các công trình nông thôn mới đã đăng ký trong 
năm 2019. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân các bản cùng đóng góp 
ngày công, hiến đất xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thống kê, rà soát các tiêu chí, chỉ 
tiêu đã đạt, chưa đạt để đề ra phương hướng giải quyết kịp thời. Tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình đang xây dựng trên địa bàn xã”.- Ông Lê Văn 
Hải - Bí thư xã Tà Hộc. 
 
16. Nguyễn Minh. VỤ MẸ CON SẢN PHỤ TỬ VONG Ở BỆNH VIỆN SƠN LA: 
GIA ĐÌNH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI KẾT LUẬN CỦA BỆNH VIỆN / Nguyễn Minh 
// Đời sống và hôn nhân.- Ngày 09/9/2019.- Số 72.- Tr.24. 
 

“Tôi hoàn toàn không đồng ý với kết luận của Bệnh viện Sơn La. Để làm rõ cái 
chết oan ức của vợ con tôi, kể cả phải khai quật tử thi để điều tra lại vụ việc, gia đình tôi 
cũng sẽ làm đến cùng”, chồng sản phụ bức xúc chia sẻ. 

BÁO CÁO CỦA SỞ Y TẾ SƠN LA 
Liên quan đến vụ việc sản phụ và con tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Sơn La vào 

ngày 5/9, đến chiều 6/9, Sở Y tế Sơn La đã có báo cáo gửi các ban ngành về sự việc trên. 
Báo cáo nêu rõ, vào khoảng 9h 00 phút ngày 5/9, bệnh nhân Lèo Thị M. (26 tuổi, trú tại 
xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vào Bệnh viện Đa khoa Sơn La đăng ký 
khám. Đến 9h 25 phút cùng ngày, chị M. được chỉ định làm xét nghiệm cơ bản, siêu âm 
và cho nhập viện theo dõi đẻ với chẩn đoán thai 41 tuần chuyển dạ. Bệnh nhân nhập viện 
vào đến khoa sản hồi 10h 25 phút được khám lại và theo dõi toàn trạng, các dấu hiệu 
chuyển dạ cổ tử cung lọt ngón tay, ối phồng, tim thai đều rõ tần số 140 lần/phút. 

Đến 14h 30 phút bệnh nhân được chỉ định tăng co tử cung bằng truyền tĩnh mạch 
oxytocin do cơn co tử cung giảm. Tại phòng đẻ, sản phụ được theo dõi liên tục bởi bác sỹ 
Giao Thị Thả - Phó khoa Sản và hộ sinh Lê Thị Yến Oanh, Nguyễn Thị Thu. Sản phụ tiếp 
tục được theo dõi, toàn trạng và các dấu hiệu chuyển dạ ổn định. Đến 17h 20 phút bác sỹ. 
Giao Thị Thả bàn giao lại cho bác sỹ Lê Văn Hiếu tiếp tục theo dõi và xử trí. Đến 17 giờ 
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30 phát hiện tim thai nhanh, không đều (dao động từ 110 đến 170 lần/phút), có dấu hiệu 
suy thai nên bác sỹ Lê Văn Hiếu đã giải thích với gia đình bệnh nhân (chồng sản phụ) về 
tình trạng thai nhi và chỉ định mổ lấy thai. Tuy nhiên ngay lúc đó sản phụ xuất hiện tím 
tái, ngừng thở, sùi bọt mép, ngừng tim (có hộ sinh Phạm Thị Lưu đang trực tiếp theo dõi 
bên cạnh người bệnh), bác sỹ Lê Văn Hiếu và các hộ  sinh đã tiến hành cấp cứu bệnh nhân, 
đảm bảo đường thở, hồi sinh tim phổi, đồng thời gọi hỗ trợ và báo cáo lãnh đạo. 

Ngay sau đó bệnh nhân vừa được hồi sức tích cực vừa được chuyển lên khoa Phẫu 
thuật Gây mê hồi sức để mổ cấp cứu. Đến 17h 40 phút bệnh nhân chuyển đến khoa Phẫu 
thuật Gây mê hồi sức tiếp tục được hồi sức tích cực. 17h 45 phút bệnh nhân vừa được hồi 
sức tích cực vừa tiến hành vừa mổ lấy thai, kíp mổ gồm Ths Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng 
khoa Sản, bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Tuấn Anh - trực khoa Sản, Ths Trịnh Xuân 
Trường - Trưởng khoa phẫu gây mê hổi sức, cùng các bác sỹ và điều dưỡng 2 khoa có mặt 
tham gia cấp cứu. 17h 50 phút, các y bác sỹ đã mổ lấy ra một bé gái nặng 3kg, tim rời rạc. 
Kíp cấp cứu đã phối hợp bác sỹ trực khoa Nhi cùng cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng mổ 
sau 30 phút không kết quả, trẻ tử vong. Trong khi mổ sản phụ vẫn được hồi sức tim phổi 
tích cực nhưng không có kết quả, sản phụ tử vong hồi 18h 40 phút. 

CHỈ CÓ THỰC TẬP SINH TRÔNG SẢN PHỤ SẮP ĐẺ? 
Trước báo cáo trên, anh Nguyễn Duy Quang (sinh năm 1986) - chồng sản phụ cho 

biết, mặc dù phía bệnh viện đã đến thăm viếng trước cái chết của vợ và con anh, nhưng 
anh vẫn chưa chấp nhận những lời giải thích từ phía bệnh viện và khẳng định rằng: “Tôi 
rất bức xúc và hoàn toàn không đồng ý trước những báo cáo của Sở Y tế tỉnh Sơn La với 
Bộ Y tế. Để tìm ra được nguyên nhân cái chết của vợ con tôi, kể cả phải khai quật tử thi, 
gia đình chúng tôi cũng sẵn sàng làm để làm sáng tỏ sự việc”. Anh Quang kể lại: “Ngày 
5/9, vợ tôi đã chuyển dạ từ sáng nên được người thân đưa vào nhập viện tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Sơn La. Sau đó, tất cả các xét nghiệm được thực hiện đều cho chỉ số bình 
thường, tuy nhiên sau đó, hai mẹ con đều tử vong “bất thường” tại bệnh viện.Tôi không 
đồng ý với báo cáo của Sở Y tế tỉnh Sơn La về cái chết của vợ con tôi là do tắc mạch ối 
mà do sự tắc trách của các bác sỹ tại đây”. 

“Quá trình đưa vợ đi sinh, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc. Vào 
khoảng 14h chiều ngày hôm ấy, khi thấy sản phụ có dấu hiệu sắp sinh, gia đình muốn vào 
túc trực cùng nhưng các bác sỹ không cho ai vào và cho biết sản phụ đã mở được 7 phân. 
Sau đó, bác sỹ chỉ đạo cho truyền để cho nhanh sinh sau đó bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại 
cho mấy bạn thực tập trông coi sản phụ. Người nhà nhìn vào thấy toàn thực tập sinh đang 
cầm điện thoại chơi. Tôi nghi ngờ rằng vợ tôi đã tử vong trước khi mổ lấy thai vì lúc đẩy 
cửa phòng vào, tôi đã thấy vợ tôi tím tái, cứng hết người rồi sau đó mới được đưa đi mổ”, 
chồng sản phụ bức xúc nói. 

Ông Nguyễn Hồng Phúc - chú ruột chồng sản phụ cũng cho biết: “Khi nghe thông 
tin Sở Y tế tỉnh Sơn La báo cáo với Bộ Y tế về nguyên nhân cái chết của cháu tôi, tôi hoàn 
toàn không đồng ý. Ngoài ra, trong hôm mổ tử thi, gia đình tôi trực tiếp được chứng kiến, 
một bác sỹ pháp y khi mổ đến cháu bé cho biết, lá phổi của cháu bé còn dính vào trong 
lồng ngực, chứng tỏ cháu bé còn chưa được hô hấp, chưa được thở, chắc chắn là cháu bé 
đã tử vong trước khỉ được mổ”. 
 Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, bệnh nhân đã được trưng cầu giám định 
pháp y, Sở Y tế tỉnh Sơn La cũng đã chỉ đạo bệnh viện báo cáo quy trình, kiểm điểm và xử 
lý nghiêm nếu vi phạm. Qua chẩn đoán, nữ sản phụ được xác định tử vong do tắc mạch ối. 
Thường tắc mạch ối hay xảy ra khi chuyển dạ, nhưng nhiều khi loại tai biến sản khoa này 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2019 23 

cũng có thể xảy ra trong quá trình mổ lấy thai, sảy thai hoặc chấn thương bụng, chọc hút 
nước ối, truyền buồng ối, thậm chí là sau khi đẻ hoặc mổ lấy thai. Thời điểm xảy ra tắc 
mạch ối cũng tùy theo trường hợp, trong đó 70% xảy ra sau đẻ qua đường âm đạo. 19% 
xảy ra trong mổ lấy thai, 12% xảy ra khi màng ối còn nguyên. Nước ối đi vào tuần hoàn 
của người mẹ do 3 nguyên nhân: Vỡ ối, vỡ tĩnh mạch tử cung/ tĩnh mạch cổ tử cung và áp 
lực, áp lực buồng tử cung cao hơn áp lực tĩnh mạch. Tắc mạch ối xảy ra rất nguy hiểm 
cho sản phụ. Nó có thể gây suy hô hấp và tuần hoàn cấp tính, nhiều khi dẫn đến tử vong. 
 
17. Châu Anh. TẾT ĐỘC LẬP CỦA NGƯỜI MÔNG Ở MỘC CHÂU / Châu Anh // 
Lao động và xã hội.- Tháng 9/2019.- Số 103 - 106.- Tr.16. 
 

Đến hẹn lại lên, dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm, tất cả người Mông, không 
phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo từ các bản làng của tỉnh Sơn La lại nô nức về 
thị trấn Mộc Châu để dự Tết Độc lập, thể hiện lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, Chính 
phủ đã đem lại độc lập tự do cho đồng bào. 

Theo lời kể của những người Mông cao tuổi, kể từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên 
ngôn Độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), người Mông đã 
rất trân trọng và coi đó là Tết Độc lập của dân tộc. Cuối những năm 50 của thế kỷ XX, 
vào những ngày này, thị trấn Mộc Châu treo nhiều cờ đỏ mừng Quốc khánh. Thanh niên ở 
các bản làng xuống thị trấn chơi, thổi khèn, múa hát, nhận nhau là anh em, rủ nhau đi tâm 
tình thâu đêm. Đến sáng thì chia tay, hẹn nhau ngày này năm sau gặp lại. Chính vì vậy, 
Tết Độc lập còn có tên gọi là Tết Cờ đỏ sao vàng. 

Tết Độc lập cũng như tết năm mới, người Mông làm lễ cúng mời ông bà tổ tiên. 
Trẻ con háo hức cùng mẹ xuống chợ. Nhưng chờ đợi ngày Tết Độc lập có lẽ là những 
chàng trai, cô gái Mông. Chàng trai thổi điệu khèn hay nhất, cô gái mặc chiếc váy hoa dẹp 
nhất, vòng bạc, đôi dép để dành đã lâu. 

Cũng bởi phong tục kết bạn của người Mông là khi đã gặp nhau bên mâm cơm, dù 
bản làng xa cách bao nhiêu vẫn kết bạn, kết nghĩa anh em, kết duyên trai gái. Chính vì vậy 
mà theo thời gian, tết mỗi năm lại đông hơn. Những năm 90 của thế kỷ XX, Tết Độc lập 
ngày một đông vui, hàng nghìn người Mông ở khắp các tỉnh vùng Tây Bắc đến dự. Những 
năm 2000, lại thêm người Mông ở Việt Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và cả người Mông bên 
nước bạn Lào cũng về vui Tết với người Mông Mộc Châu. Các dân tộc anh em như: Thái, 
Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú ở các bản lân cận cũng kéo về thị trấn Mộc Châu vui Tết. 
Dần dần, Tết Độc lập ở Mộc Châu trở thành tết chung của đồng bào các dân tộc vùng cao, 
các dân tộc anh em. 

Tết Độc lập của người Mông kéo dài từ 29/8 đến 2/9 nhưng đông vui nhất là ngày 
1/9. Trong thời gian này tại thị trấn Mộc Châu liên tục diễn ra các hoạt động: Hội chợ 
thương mại, biểu diễn văn nghệ, triển lãm tranh ảnh, thi đấu thể thao và các trò chơi dân 
gian: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tung còn, tó má lẹ, đánh tu lu, ném pa pao, giã bánh dày, 
trò chơi rồng ấp trứng... 

Để tới lễ hội, bà con người Mông phải chuẩn bị từ nhiều ngày. Họ chọn cho mình 
những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất. Trai đầu quấn khăn, cổ đeo vòng, vai vác 
khèn. Gái rực rỡ áo váy, tay cầm đàn môi, leng keng nhạc ngựa. 

Trên các đường phố dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái Mông ngồi trên lưng 
ngựa, nếp váy thổ cẩm rực rỡ phủ xòa trên lưng ngựa thồ đủng đỉnh gõ móng trên đường. 
Bên cạnh là tiếng reo hò từ các hoạt động vui chơi như thi ẩm thực (giã bánh dày), các trò 
chơi dân gian truyền thống... khiến cả một không gian vùng cao nguyên xanh rộn ràng 
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trong âm thanh và sắc màu đắm say của ngày hội. Thị trấn nhỏ trên cao nguyên Mộc Châu 
trở thành điểm đến của hội ngộ, là dịp đồng bào Mông trao đổi tình cảm, gắn kết cộng 
đồng, nơi trai gái tìm nhau rồi nên nghĩa trăm năm. 

Đến ngày 1/9, không khí Tết Độc lập đã bao trùm khắp các bản làng lan tỏa sang 
các bản khác... 

Màn đêm buông xuống cũng là lúc phiên chợ tình duy nhất trong năm của người 
Mông tại Mộc Châu diễn ra. Chợ đẹp vì trang phục của người Mông chia thành nhiều 
dòng: Mông Đơ (Trắng), Mòng Đu (Đen), Mông Si (Đỏ), Mông Lềnh (Hoa), Mông Súa 
(Mông Mán)... Các sắc áo váy sặc sỡ hòa trộn vào nhau như một rừng hoa. Trai gái người 
Mông ở tuổi cập kê được dịp lý tưởng để hò hẹn, tìm kiếm bạn đời. Các chàng trai thi 
nhau thổi khèn bên những cô gái trẻ đẹp, váy áo sặc sỡ. Trai gái tụ tập thành từng nhóm, 
trêu đùa, hát giao duyên cho đến sáng. 

Trên các trục đường chính, trai gái Mông thích thú với không khí chợ tình lãng 
mạn. Các cô gái đi thành từng tốp vừa đi vừa ngắm nhìn các gian hàng bày bán đồ dân tộc 
bên đường, vừa ngại ngùng liếc trộm các chàng trai Mông điển trai. Các chàng trai chủ 
yếu đến với mục đích tìm người con gái mình yêu, họ làm quen, kéo các cô đi chơi. 

Chợ tình là đêm giao lưu của các chàng trai, cô gái gửi gắm những hò hẹn, nhớ 
thương và trao gửi tình cảm của không ít đôi lứa. Trải qua nhiều năm tháng, nhiều mối 
tình đã nên duyên chồng vợ, nhưng cũng nhiều đôi vì nhiều lý do mà chẳng đến được với 
nhau. Họ mong mỏi cả năm để tìm đến gặp lại bạn để tâm sự, để trút vợi niềm thương nhớ 
cho nhau. 

Có lẽ không ở đâu có sự tụ hội để mừng ngày Tết Độc lập như ở cao nguyên Mộc 
Châu. Với những lễ hội sôi động, náo nhiệt, độc đáo và những khoảnh khắc giao hòa cùng 
thiên nhiên và con người nơi cao nguyên với tiếng sáo Mông vi vút gọi bạn, tiếng khèn 
xao xuyến và những nếp váy xòe thổ cẩm... tạo ấn tượng không thể nào quên với du khách 
về vùng đất cao nguyên Mộc Châu. 
 
18. Tiên Càm. CHÀNG TRAI NGƯỜI MÔNG VÀ GIẤC MƠ CẢI THIỆN MÔI 
TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỒNG BÀO / Tiên Càm // Dân tộc và Phát triển.- Ngày 
11/9/2019.- Số 1551.- Tr.11. 
 

Từ sự đồng cảm và nỗ lực của bản thân, Thào A Lo đã thay đổi tập quán 
không xây nhà tiêu của người Mông, góp phần cải thiện môi trường sống và sức khỏe 
cho người dân địa phương. 

Thào A Lo sinh ra và lớn lên tại xã Háng Đồng, là khu vực đặc biệt khó khăn của  
huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Bà con nơi đây chủ yếu là dân tộc Mông, toàn bộ các hộ gia 
đình đều không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Việc đi vệ sinh bừa bãi, chất thải không được xử 
lý ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ.  

Là Bí thư Đoàn xã Háng Đồng, Thào A Lo luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao 
sức khỏe cũng như chất lượng sống cho bà con. Năm 2017, anh mạnh dạn đề xuất và triển 
khai xây dựng mô hình nhà tiêu bán tự hoại trên địa bàn xã. 

Những ngày đầu giới thiệu mô hình đến bà con trong vùng, Thào A Lo gặp vô số 
trở ngại. Xuất phát từ tập quán sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chưa ý thức được tầm 
quan trọng của nhà tiêu hợp vệ sinh, lại thêm điều kiện kinh tế khó khăn. Người dân 
không mấy quan tâm và nếu có quan tâm cũng rất ít hộ đủ kinh phí xây dựng. 

Thào A Lo đã phải đến gõ cửa từng hộ gia đình, vận động, xin phép cho đoàn viên, 
thanh niên thực hiện mô hình nhà tiêu mới này. Đồng thời, trong các cuộc họp với bản, 



Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version)
 http://www.simpopdf.com

 

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 17 năm 2019 25 

anh tập trung lồng ghép nội dung của mô hình để bà con hiểu về vai trò, lợi ích của nhà 
tiêu bán tự hoại trong việc bảo vệ môi trường. Thành quả của anh đã được ông Nguyễn 
Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy xã Háng Đồng ghi nhận khi 100% bản tại xã đã có mô hình vệ 
sinh bán tự hoại do thanh niên xây dựng. 

Chị Thào Thị Sáng ở bản Háng Đồng C cho biết, theo phong tục tập quán của dân 
tộc Mông, gia đình không xây nhà tiêu. Từ ngày gia đình được anh Lo và các đoàn viên, 
thanh niên trong xã giúp đỡ xây dựng nhà tiêu bán tự hoại, sức khỏe của các thành viên 
trong gia đình ổn định, môi trường sống trong sạch. 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, nhiều năm qua, Thào A Lo cùng 
đoàn viên, thanh niên xã Háng Đồng đã thực hiện nhiều công trình thanh niên bảo vệ môi 
trường. Tiêu biểu là công trình đồi thông thanh niên với hơn 3.000 cây thông tạo cảnh 
quan môi trường xanh - sạch - đẹp, qua đó đẩy mạnh phong trào trồng và bảo vệ rừng, thu 
hút khách du lịch thăm quan tại địa phương. Anh còn kêu gọi đoàn viên, thanh niên xã 
giúp đỡ bà con đào hố rác, thu gom rác thải đúng nơi quy định. 

Bà Hoàng Thị Huệ, Bí thư Huyện đoàn Bắc Yên cho biết, Thào A Lo là gương cán 
bộ đoàn tiêu biểu, năng động và sáng tạo trong công tác, phong trào thanh niên. Đặc biệt, 
mô hình nhà tiêu bán tự hoại được anh phát động đang được nhân rộng trên địa bản huyện 
Bắc Yên. Đây cũng là mục tiêu hoạt động trọng tâm của thanh niên được Huyện đoàn đề 
ra trong công tác năm 2018 và nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Năm 2017, Thào A Lo được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Sơn La vì đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác Đoàn. Năm 2018, anh vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 
do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. 
 
19. Văn Chiến. “ĐUỔI” CÂY ANH TÚC KHỎI BẢN / Văn Chiến // Nông thôn ngày 
nay.- Ngày 14/9/2019.- Số 221.- Tr.4. 
 

Nếu nói đến vựa cây thuốc phiện ở vùng Tây Bắc thì không ai có thể quên địa danh 
Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Nơi đây, cây thuốc phiện từng ngự trị rất lâu và ăn sâu trong 
nếp nghĩ, cách làm của hầu hết đồng bào Mông. Nhưng cũng chính trên mảnh đất này, 
hôm nay, tại những vựa thuốc phiện ấy đã cho nhiều hoa trái ngọt. 

Anh Tráng A Chu - chủ homstay ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (trước 
đây thuộc huyện Mộc Châu) kể: “Khi tôi còn nhỏ, được thấy bố, mẹ, ông, bà và nhiều 
người dân bản mình trồng và thu hái, bán nhựa cây thuốc phiện. Tôi cũng thấy không ít 
người thân và dân bản của mình trở thành những “con nghiện” kéo theo cả gia đình đói 
đến mờ mắt. Mọi công sức lao động của gia đình đều bay theo làn khói trắng của nàng 
tiên nâu (thuốc phiện). Nhiều người ở lứa tuổi tôi không được học hành cũng bởi cha mẹ 
hút thuốc phiện”. 

Thế rồi Nhà nước vào cuộc, vận động dân chuyển hướng sản xuất, đuổi cây thuốc 
phiện ra khỏi địa bàn. Cán bộ huyện, tỉnh đến từng nhà dân tuyên truyền, giải thích, 
hướng dẫn cách rũ bỏ cây thuốc phiện. “Họ bảo có những cách làm cho thu nhập cao hơn, 
ổn định hơn nhiều lần so với trồng cây thuốc phiện mà lại giúp người dân không mắc 
nghiện, cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế rồi những xe ô tô của Nhà nước chở cây mơ, cây mận 
hậu, giống ngô lai, lúa nương giống mới, con dê giống, gà giống, lợn giống… về đậu ngay 
đầu bản. Cán bộ phát giống xong là ở lại làm cùng với nông dân, bảo dân từ cách đào hố, 
bón phân, lấp đất... Năm này qua năm khác, rồi hàng trăm nương thuốc phiện trong vùng 
biến mất; hàng trăm người nghiện thuốc phiện cũng từ bỏ…”. 

Đưa chúng tôi đi thăm những nương vườn cây ăn quả, rau xanh, vườn hoa, đồi  
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chè… trên địa bàn, anh Chu phấn khởi: Nhiều du khách bây giờ đến đây, thích thú ngắm 
cảnh, chụp ảnh lưu niệm với khung cảnh này nhưng đâu biết rằng chính những nương 
vườn xanh mướt mắt, ngọt trái cây, nở đầy hoa đẹp, hình trái tim này lại là những nương 
thuốc phiện đầy quả trong quá khứ. Các điểm du lịch tại Mộc Châu, Vân Hồ hôm nay 
được nhiều người tìm đến như: Khu 64, đồi Hua Tạt, trang trại Pa Khen... cũng hình  
thành ở chính vựa thuốc phiện xưa kia. 

Già bản Hua Tạt, ông Tráng A Lâu, gật gù: “Thằng Chu nó nói đúng đấy cán bộ ạ. 
Nếu không có Nhà nước hỗ trợ chuyển hướng xóa bỏ cây thuốc phiện thì cuộc sống của 
bà con vùng cao Mộc Châu, Vân Hồ bây giờ vẫn còn tăm tối lắm. Đến ngay cả ta, nếu 
không có sự vận động và hỗ trợ của Nhà nước để xóa bỏ cây thuốc phiện thì cũng thành 
con ma nghiện rồi, làm sao sống khỏe mạnh được để thấy cuộc sống đổi thay”. 
 

20. Nguyễn Văn Chiến. NGÀY MỚI Ở BẢN LỤNG CUÔNG / Nguyễn Văn Chiến // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/9/2019.- Số 221.- Tr.4. 
 

“Ngày trước, cả vùng đất Chiềng Nơi, Phiêng Pằn, Phiêng Cằm, Nà Ớt (huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đầy rẫy cây thuốc phiện, đi triệt phá cả tháng không hết. 
Nhưng bây giờ thì tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu…” - Già bản Lụng Cuông - Lù 
A Dạng bảo vậy. 

KÝ ỨC BUỒN DƯỚI CÁNH RỪNG LỤNG CUÔNG 
Khi con gà rừng bên phía cánh rừng bản Xà Vịt le te cất tiếng gáy báo hiệu ngày 

mới thì ông Dạng cũng bật dậy, đến ngồi bên bếp lửa. Vào mùa này, bản vùng cao như 
Lụng Cuông chẳng mấy khi có nắng trời nên dù là lúc 4 - 5 giờ sáng hay 8 - 9 giờ sáng thì 
không gian cũng tối mờ bởi lớp sương mù dày đặc đang bám chặt quanh bản. Tôi cũng 
rón rén dậy theo, kéo ghế ngồi cạnh ông Dạng để tranh thủ chút thời gian quý báu khi đi 
cơ sở. Với vùng cao, những cán bộ người Mông, có mấy chục năm công tác liên tục ở một 
địa bàn, lại rành tiếng phổ thông như ông Dạng thì là mộ t kho tư liệu rất quý. 

Ông Dạng bảo: “Cũng chính vì tôi rành tiếng phổ thông, lại nhiệt tình trong công 
việc, đã nhận việc là làm và luôn hoàn thành với sự cố gắng cao nhất nên những năm làm 
cán bộ chủ chốt ở các xã: Phiêng Pằn, Nà Ớt, tôi liên tục được phân đến với những điểm 
nóng như: Tranh chấp đất đai, tái trồng cây thuốc phiện, nhiều người nghiện lâu năm phải 
vận động bỏ thuốc… Đây là địa bàn dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn 
như: Mông, Sinh Mun, Khơ Mú… nên tính phức tạp của nó càng cao bởi người dân hiểu 
biết hạn chế”. 

Theo ông Dạng thì dải 4 xã vùng cao của huyện Mai Sơn này gồm: Nà Ớt, Phiêng 
Pằn, Phiêng Cằm, Chiềng Nơi trước đây là một trong những vựa cây thuốc phiện của 
huyện Mai Sơn. “Ngày ấy, việc trồng và sử dụng nhựa cây thuốc phiện với bà con vùng 
cao không chỉ đơn giản là một thói quen mà còn là một nét văn hóa. Có điều, đấy là cái 
văn hóa lạc hậu, cái văn hóa cần phải xua đuổi bởi xã hội đã tiến bộ rất xa rồi” - ông Dạng 
nói. 

Ông Dạng thừa nhận mình cũng đã từng trồng, thu hoạch và bán không ít thuốc 
phiện: “Nhưng ngày ấy, phần lớn thuốc phiện là có Nhà nước thu mua. Số thuốc phiện 
người dân giữ lại không nhiều, chỉ có một số người dùng để hút vì đã nghiện; còn lại thì 
dùng làm thuốc chữa bệnh, dùng làm sính lễ khi đi hỏi, cưới; khi làm ma chay… Chính tôi 
cũng vì không có nhiều thuốc phiện và bạc trắng để hỏi vợ nên không lấy được người 
mình yêu”. 

“KHÔNG CÓ NHÀ NƯỚC THÌ ĐÂU CÓ HÔM NAY” 
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Câu chuyện về quá khứ buồn gắn với loài cây ma mị mang tên anh túc của ông 
Dạng chỉ dừng lại khi hơi sương ngoài hè đã loãng dần, trời lờ mờ sáng. Tôi theo chân 
ông ra khu vườn ngay phía sau nhà. Đập vào mắt tôi là những luống rau xanh ngắt kề bên 
vườn cây cà phê cao tới đầu người, sai trĩu quả. Tiếng gà mẹ gọi con lục tục bên chuồng 
gà sát với gian bếp. 

Ông Dạng tự hào: “Chính trong những ngày đi tuyên truyền, vận động người dân 
chuyển hướng sản xuất, xóa bỏ cây thuốc phiện mà tôi học hỏi được những cách làm ăn 
này đấy. Nhà nước mình làm ăn cũng khoa học lắm, một mặt kiên quyết vận động dân bỏ 
trồng cây thuốc phiện, triệt phá diện tích tái trồng, cai nghiện miễn phí cho người nghiện 
hút chất ma túy…”. 

Bên cạnh đó, Nhà nước lại đưa giống cây trồng, con vật nuôi cùng những tiến bộ 
khoa học trong sản xuất vào giúp người dân có nguồn thu mới tốt hơn, bền vững hơn, văn 
minh hơn. Hàng trăm hộ dân ở những bản trong vùng cao này bỏ được cây thuốc phiện, có 
cuộc sống nó ấm hơn là nhờ những chính sách của Nhà nước. 

Ông Hoàng Mạnh Phúc - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nà Ớt, tâm sự: “Ngày trước, 
cây lúa nương, cây ngô giống cũ có năng suất thấp nên thu nhập từ cây thuốc phiện trở 
thành nguồn thu chính của nông dân. Nhưng bây giờ, Nhà nước đưa cán bộ khuyến nông 
vào “3 cùng” với nông dân; hỗ trợ nông dân từ giống cây trồng, vật nuôi tới vốn ưu đãi, 
đào tạo nghề, phát triển cơ sở hạ tầng, kích thích hàng hóa nông sản phát triển nên chẳng 
ai muốn quay lại cái thời tăm tối - thuốc phiện trồng quanh nhà như xưa nữa. Bây giờ, đến 
trẻ nhỏ nó cũng biết cây thuốc phiện là loại “cây giết người” rồi đấy”. 

“Nhà nước mình làm ăn cũng khoa học lắm, một mặt kiên quyết vận động dân bỏ 
trồng cây thuốc phiện, triệt phá diện tích tái trồng, cai nghiện miễn phí cho người nghiện 
hút chất ma túy…”.- Già bản Lụng Cuông Lù A Dạng. 
 
21. PV. SƠN LA XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC / PV // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/9/2019.- Số 221.- Tr.4. 
 

Những năm qua, để thực hiện có hiệu quả việc phát triển cây ăn quả trên đất dốc, 
cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, các cấp ủy, chính quyền và ngành nông nghiệp tỉnh Sơn 
La tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chọn bộ 
giống tốt, thực hiện lai tạo, ghép cải tạo vườn tạp, hình thành các vùng trồng cây ăn quả 
có giá trị, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể 
vùng trồng các loại cây ăn quả chủ lực; mở rộng vùng trồng, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn 
an toàn (VietGAP, GlobalGAP); đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp 
Sơn La với thị trường nội địa và Quốc tế. 

Hiện nay, tỉnh có 62.734ha cây ăn quả, năng suất 401.257 tấn (tăng 4,05 lần so 
năm 2015). Riêng diện tích cây nhãn đạt 15.090ha, gấp hơn ba lần vùng nhãn của tỉnh 
Hưng Yên. Từ chỗ không xuất khẩu được nông sản, năm 2018 giá trị xuất khẩu nông sản 
của tỉnh đạt 115 triệu USD, sang thị trường 12 nước Mỹ, Pháp, Australia, UAE… Trên 
địa bàn tỉnh đã hình thành các vùng trồng cây ăn quả phù hợp khí hậu, độ cao, như 15.090 
ha nhãn, 12.090 ha xoài, cây sơn tra 11.470 ha, cây chanh leo 2.046 ha, cây mận 8.746 ha, 
thanh long 117 ha, chuối 4.553 ha, cây ăn quả có múi 3.638 ha, cây na 226 ha, cây bơ 
1.053 ha… Một số loại như: Chanh leo tím và bơ ghép cho thu nhập 600 triệu đồng/ha; 
xoài ghép 500 triệu đồng/ha; na hoàng hậu ghép cho thu nhập một tỷ đồng/ha… Tỉnh đã 
hoàn thành xây dựng thương hiệu cho 18 sản phẩm, như: Chè Shan tuyết Mộc Châu; nếp 
Mường Và; cá tầm Sơn La; cá sông Đà... Các loại hoa quả của Sơn La đã có mặt ở hầu hết 
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các tỉnh, thành phố trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có hơn 85 nghìn hộ gia đình với gần 450 
nghìn người (35% dân số toàn tỉnh) tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ  cây ăn quả… 
 
22. Trịnh Hồng Thiện. VÉN MÂY THƯỞNG TRÀ SHAN TUYẾT TÀ XÙA / Trịnh 
Hồng Thiện // Doanh nhân.- Tháng 9/2019.- Số 240.- Tr.56 - 59. 
 

Địa danh Tà Xùa (huyện Bắc Yên - Sơn La) không chỉ được biết đến là thiên 
đường mây ải Bắc ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển mà còn nổi tiếng với 
đặc sản chè shan tuyết có tuổi đời hơn gần 200 năm, sinh trưởng và phát triển trên 
vùng đất núi quanh năm mây mù khói phủ cho hương vị khác lạ, đặc biệt thơm 
ngon. 

Một nhóm bạn phượt sau chuyến săn mây Tà Xùa đã mang về Hà Nội tặng tôi một 
ít chè shan tuyết, khi pha hương thơm ngào ngạt, uống vào có vị thanh, vị ngọt hậu đọng 
trong miệng. Đó là động lực để chúng tôi tìm về đây để tận hưởng hương vị nguyên bản 
chè shan tuyết cổ thụ ở Tà Xùa. 

SỨC SỐNG CÂY CHÈ TRÊN NON CAO HIỀM TRỞ 
Đến giờ, cái cảm giác ấm lòng khách đường xa vẫn vẹn nguyên khi chúng tôi mới 

đặt chân đến Tà Xùa vào lúc nửa đêm và thưởng thức một ấm chè shan tuyết chính hiệu 
giữa không gian bảng lảng sương khói xứ mây mù tại homstay Trà Mây. 

Theo chân Mùa Thị Ca, cô gái H’Mông bản địa, chúng tôi được mục sở thị cách 
hái những búp chè shan tuyết cổ thụ ở bản Bẹ. Đường lên những gốc chè cổ thụ phải vượt 
những con dốc, đường lởm chởm, một bên là vách núi cao, một bên là thung sâu hun hút 
giữa sương giăng mù mịt. 

Một cảm giác như vỡ òa khi lần đầu tiên chúng tôi được thấy những gốc chè shan 
tuyết cổ thụ, thân cây mốc thếch, địa y, dương xỉ bám đầy. Theo Mùa Thị Ca, những chén 
chè mà chúng tôi thưởng thức tối qua được hái từ những búp chè một tôm hai lá xanh non, 
mập mạp, tách mình từ những những cành cây sù sì, già nua. 

Đứng trên thân cây chè cổ thụ, Mùa Thị Ca tay thoăn thoắt hái những búp chè cổ 
thụ, vừa chia sẻ với chúng tôi lược sử cả trăm năm trước, cây chè shan tuyết đã bén rễ, 
gắn bó với đời sống của bà con dân tộc H’Mông quê hương cô. Có những cây chè cổ thụ 
đã có tuổi đời hơn 200 trăm năm. Chè mọc xen lẫn trong rừng sâu, núi cao và xung quanh 
bản. Sức sống của cây chè shan tuyết ở Tà Xùa được ông Thà Văn Lỏn, Phó Phòng Nông 
nghiệp huyện Bắc Yên ví von: “Đợt lạnh vào cuối năm 2018, đất trời Tà Xùa như đóng 
băng tuyết, chỉ có cây chè shan tuyết, cây táo mèo và cây sa mu là sống sót sau đợt rét 
đậm rét hại lịch sử ấy”. 

Theo khảo sát của Phòng Nông nghiệp huyện Bắc Yên, xã Tà Xùa hiện có 138ha 
chè, trong đó 78ha đang cho thu hoạch, đây là sản phẩm chè shan tuyết đặc sản, với 
khoảng 2.000 gốc chè cổ thụ trên 200 năm tuổi, mỗi năm thu hái được khoảng 50 tấn chè 
búp và sao được khoảng 10 tấn chè khô. 

NÔNG SẢN SẠCH CHO NGƯỜI VIỆT 
Nếu như trước đây, cây chè shan tuyết cổ thụ được người H’Mông bản địa thu hái 

vào sao bằng hình thức thủ công mà theo Mùa Thị Ca, người có kinh nghiệm sao chè thủ 
công thì vào chính vụ, bà con thu hái được nhiều nhưng bảo quản không tốt, lại bị thương 
lái ép giá nên chỉ bán khoảng 200 - 400 trăm nghìn/kg chè khô. Trong khi đó, các đại lý 
không chính thức ở Hà Nội rao bán chè Tà Xùa với giá hơn một triệu/kg nhưng lại không 
truy xuất được nguồn gốc. 
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Nhận thức được đây là một vùng nguyên liệu quý, mang lại sinh kế lâu dài với 
người dân Tà Xùa, lãnh đạo địa phương đã quyết tâm xây dựng “Dự án phục tráng và phát 
triển vùng chè shan tuyết Tà Xùa”. 

Để thực hiện thành công dự án này, lãnh đạo địa phương đã chủ động tìm kiếm 
doanh nghiệp đến đầu tư, hợp tác cùng phát triển với người dân. Theo ông Lê Văn Kỳ, 
Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên thì: “Nhận thức được giá trị của chè shan tuyết ở Tà Xùa, 
huyện Bắc Yên đã mời gọi doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà và Đặc sản 
Tây Bắc cùng phối hợp để phát triển thương hiệu chè shan tuyết Tà Xùa”. 

Được thành lập năm 2015, với sứ mệnh phát triển thương hiệu Chè Shan Tuyết cổ 
thụ Việt Nam và đặc sản Tây Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà và Đặc sản Tây Bắc 
(Tafood) đã bắt đầu với vùng nguyên liệu đầu tiên: Chè Tà Xùa, nơi mà bà con rất vất vả 
thu hái những búp chè về và chế biến sao chè vất vả đến đêm. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ở 
vùng cao còn quá nhiều thiếu thốn để mang chè xuống núi. 

Tại Tà Xùa, công ty đã đầu tư dây truyền chế biến chè đồng bộ, khép kín, áp dụng 
quy trình kỹ thuật hiện đại kết hợp với kinh nghiệm thủ công lâu năm của người dân 
Mông bản địa. Nhờ vậy sản phẩm do công ty sản xuất luôn giữ được hương vị tự nhiên rất 
đặc trưng của sản phẩm chè shan tuyết Tà Xùa, đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu, sản 
phẩm bảo quản được hơn 2 năm, khắc phục được nhược điểm vốn có của phương pháp 
sao thủ công. 

Hiện Công ty hỗ trợ, hướng dẫn bà con cách thu hái đúng tiêu chuẩn, thu mua sản 
phẩm với giá từ 40 - 60 ngàn đồng/lkg búp chè tươi, cao gấp 2 lần so với giá chè trước 
đây. 

Với sứ mệnh xây dựng nhãn hiệu Chè Shan tuyết Tà Xùa ngày một lớn mạnh, ông 
Phạm Văn Bách, đại điện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trà và Đặc Sản Tây Bắc chia sẻ: 
“Trước đây, những đặc sản của Việt Nam thường chỉ dành để xuất khẩu vì mang lợi 
nhuận cao, nhưng giờ đây, người dân Việt hoàn toàn có điều kiện được thưởng thức và tận 
hưởng những đặc sản của quê hương mình. Và bắt đầu từ thị trường nội địa, chỉ ra con 
đường để Chè Shan tuyết Tà Xùa vươn ra thế giới”. 
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