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01. Hoàng Linh. TRUNG ÚY BIÊN PHÒNG XÓA MÙ CHỮ CHO NGƯỜI MÔNG / 
Hoàng Linh // Nhân đạo.- Tháng 8/2019.-Tr.39. 

 

Lớp học có 36 học sinh với các độ tuổi khác nhau từ 15 đến 38 được Trung úy 
Vàng Lao Lừ dạy theo giáo trình xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để học 
sinh có thể đọc, viết và làm những phép tính cơ bản. Ngoài việc đứng lớp xóa mù chữ 
cho các học sinh, Trung úy Lừ còn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn cung cấp miễn phí cho bà con nhân dân hai bản Co Muông và Nong Phụ cây 
giống, con giống, phân bón trị giá hơn 70 triệu đồng. 

Tại trường tiểu học bán trú Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) cứ đến 19h 
hàng ngày lại xuất hiện một lớp học đặc biệt. Đây là lớp học được Trung úy Vàng Lao Lừ 
- một chiến sỹ của Đồn Biên phòng Mường Lạn - tổ chức vài tháng trước, sau khi lớp xóa 
mù chữ của anh ở bản Co Muông hoàn tất. Trong lớp học ấy, hàng chục học sinh người 
dân tộc với độ tuổi khác nhau ê a theo thầy cùng học viết, cùng học đọc. 

Lớp học có 36 học sinh với các độ tuổi khác nhau từ 15 đến 38 được thầy Lừ dạy 
theo giáo trình xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo để học sinh có thể đọc, viết và 
làm những phép tính cơ bản. Chênh lệch tuổi đời nên có người đang là công an viên, Chi 
hội trưởng phụ nữ bản Mường Lạn. Anh Lừ cũng chia sẻ những khó khăn từ khi mở lớp: 
Lừ đã mất rất nhiều công sức vận động 36 học sinh này đến lớp vì vấp phải rào cản trong 
tư duy và phong tục dân tộc Mông. Họ cho rằng cuộc sống của họ chỉ có nương rẫy nên 
không cần học chữ. Anh phải tiếp cận dần dần bằng việc chỉ cho họ cách trồng cây ăn quả 
trên đất dốc, cách chăm sóc cây trồng phát triển tốt, thu được lợi ích kinh tế... Rồi dần dần 
người dân mới tin và nghe theo anh học chữ. 

Được biết, tại khu vực Mường Lạn, gia đình người Mông vì chưa nhận thức được 
tầm quan trọng của giáo dục nên đã không cho con đến trường nên tỷ lệ mù chữ của cộng 
đồng còn cao. Chính vì thiếu hiểu biết, không biết các phương án tạo dựng kế sinh nhai, 
nhiều người dân còn đi làm thuê cho tội phạm. Việc vận động bà con làm ăn, học tập của 
đồn biên phòng còn gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ hoặc không hiểu văn hóa. 
Nhưng riêng Trung úy Lừ phát huy lợi thế người địa phương, dân tộc Mông, hiểu văn hóa 
và địa bàn nơi đây... nên đã vận động được đồng bào. 

Để thực hiện nhiệm vụ của cán bộ vận động quần chúng và dạy học Trung úy Lừ 
đã chuyển từ đơn vị vào ở nhờ nhà kho của Trường Mầm non Mường Lạn. Ở nơi đây điều 
kiện cuộc sống vẫn còn vô vàn khó khăn: Không điện, không điện thoại, đồ ăn cũng phải 
mua dự trữ hàng tuần vì đến thứ 6 Lừ lại phải quay về đơn vị để họp giao ban. 

Nhờ việc quan tâm sát sao các học sinh mà có lần Trung úy Vàng Lao Lừ kịp thời 
phát hiện và giải cứu một nữ sinh bị bọn buôn người lừa, chuẩn bị bán qua biên giới. Khi 
không thấy em Vàng Thị Sênh (18 tuổi, bản Co Muông, xã Mường Lạn) đến lớp, hỏi gia 
đình em Sênh thì nhận được luồng thông tin không rõ ràng. Bằng linh cảm của một chiến 
sỹ biên phòng, Vàng Lao Lừ cùng gia đình tỏa ra đi tìm kiếm Sênh. Tìm kiếm khắp chỗ 
thân quen của gia đình cũng không thấy, rồi khi anh trai Sênh gọi cho em gái thì có người 
lạ nghe nói đã “lấy Sênh về làm vợ”, Lừ nghi ngờ Sênh đã bị bọn buôn người lừa đưa đi 
nên gọi điện về đơn vị báo cáo tình hình, đề nghị cơ quan chức năng phong tỏa các cửa 
ngõ biên giới, ngăn chặn bọn buôn người đưa Sênh đi. May mắn đã mỉm cười với Sênh 
khi cơ quan chức năng đã phát hiện Sênh bị 2 đối tượng người Yên Bái đưa đến bến xe 
Mỹ Đình (Hà Nội) dự định chuyển lên Lào Cai bán qua biên giới. Sênh đã được giải cứu 
thành công. 

Ngoài việc đứng lớp xóa mù chữ cho các học sinh, Trung úy Lừ còn liên hệ với Sở  
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Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp miễn phí cho bà con nhân dân hai bản Co 
Muông và Nong Phụ cây giống, con giống, phân bón trị giá hơn 70 triệu đồng. Bằng tình 
thương của mình, thầy Lừ cũng nhận giúp đỡ 5 trẻ do đơn vị nhận nuôi tại Đồn Biên 
phòng trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. 

Năm 2018, Trung úy Vàng Lao Lừ đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Giáo 
dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển giáo dục tại vùng sâu vùng 
xa, biên giới hải đảo của Tổ quốc. Anh cũng là gương mặt trẻ triển vọng toàn quốc năm 
2018 và anh còn nhận nhiều giấy khen, bằng khen khác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 
phòng, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La... 
 

02. Trần Quang. XÃ HUA PĂNG HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG / Trần 
Quang // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 15 - 31/8/2019.- Số 605.- Tr.68 - 69. 

 

Mặc dù là xã thuần nông thuộc huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), thu nhập của 
người dân nơi đây chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi, song công tác chăm lo đời 
sống vật chất cũng như tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công đã được 
cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hua Păng quan tâm thực hiện 
nghiêm túc, nhất là hoạt động hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng. 

Trên con đường nông thôn vào bản Nà Sài, chị Hà Thị Hiếu, cán bộ lao động -
thương binh và xã hội xã Hua Păng, dẫn chúng tôi đến những gia đình chính sách, người 
có công được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa. Trước khi đến mỗi gia đình, chị 
kể rành rọt về hoàn cảnh, đặc điểm của từng hộ. Gặp chị, những gia đình chính sách tay 
bắt mặt mừng, gọi tên í ới bằng tiếng địa phương... Bao nhiêu đó, đã chứng tỏ được sự 
thân tình, gần gũi, quan tâm hết lòng với những gia đình chính sách, người có công với 
cách mạng của cán bộ cơ sở như chị Hiếu. 

Sự năng nổ, nhiệt tình, chu đáo với tinh thần trách nhiệm của chị Hà Thị Hiếu đã 
góp phần chung trong xây dựng nhà tình nghĩa, làm ấm lòng những người đã cống hiến 
xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tính riêng năm 2018, trên địa bàn xã Hua Păng 
có 22 hộ được phê duyệt hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và Quyết định 3080/QĐ-UBND, Quyết định 3084/QĐ-UBND của UBND tỉnh 
Sơn La về việc hỗ trợ, bổ sung hỗ trợ người có công làm nhà ở với số tiền 320 triệu đồng 
(trong đó, xây dựng mới là 5 căn và sửa chữa là 17 căn). Chị Hà Thị Hiếu, tâm sự: “Đó là 
trách nhiệm của một cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội tại xã và với 
tôi đó cũng là một sự tri ân. Theo hướng dẫn, chỉ đạo từ huyện và Đảng ủy, UBND xã, tôi 
cố gắng thực hiện theo nhiệm vụ của mình với mong muốn lớn nhất là để gia đình chính 
sách ở địa phương có cuộc sống ổn định trong những căn nhà ấm cúng”. 

Bên trong căn nhà được xây dựng chưa đầy năm, bà Hà Thị Nhương (bản Nà Sài) 
bộc bạch: Ngôi nhà trước đây làm từ nhiều năm nay rồi, đã xuống cấp, xà bị mối mục... 
Vào những ngày mưa, gió thường dột, ngập nước khiến cuộc sống sinh hoạt của gia đình 
gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi được hỗ trợ 
40 triệu đồng, cộng với tiền tiết kiệm và sự giúp sức của bà con trong bản, gia đình đã làm 
lại nhà mới kiên cố hơn. Ở trong ngôi nhà  mới, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, biết ơn 
Đảng, Nhà nước nhiều lắm. 

Cách nhà bà Hà Thị Nhương không xa, là ngôi nhà vừa được hỗ trợ sửa chữa của 
ông Lò Văn Kiêm (bản Nà Sài). Đến đây, chúng tôi càng cảm nhận được niềm vui, hạnh 
phúc của những gia đình, thân nhân người có công với cách mạng khi họ đang ở trong 
những ngôi nhà mới được sửa chữa khang trang, vững chắc theo Quyết định 22/QĐ-TTg. 
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Ông Kiêm kể: Trước đây, do căn nhà cũ đã xuống cấp, hỏng đâu sửa đó, chưa nghĩ tới 
chuyện sửa chữa kiên cố vì điều kiện chưa cho phép. Năm ngoái, cháu Hiếu đưa đoàn 
công tác xuống khảo sát không lâu sau thì có tên trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ 
sửa chữa nhà tình nghĩa, thật cảm ơn Nhà nước. Bản Nà Sà i cũng có 3 - 4 hộ gia đình 
chính sách, người có công cũng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng, sửa chữa. Không chỉ 
vậy, trong quá trình sửa chữa nhà ở, ngoài hỗ trợ của Nhà nước, địa phương còn huy động 
các đoàn thể, bà con hàng xóm, anh em họ hàng đóng góp thêm tiền, ngày công để gia 
đình chúng tôi được sống trong những ngôi nhà khang trang, không sợ gió mưa, dột nát. 

Trở lại trụ sở UBND xã Hua Păng, chúng tôi có buổi trao đổi với ông Lò Văn 
Hoàn, Chủ tịch UBND xã xung quanh công tác chăm sóc người có công và việc triển khai 
thực hiện hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách trên địa bàn. Chủ tịch Lò Văn Hoàn cho 
biết: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn gắn nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với việc thực hiện tốt chế độ chính sách 
người có công. Đồng thời, xác định việc thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 
nước nhớ nguồn” là trách nhiệm tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì 
nền độc lập, tự do của đất nước. Riêng việc triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-
TTg, Hua Păng đã thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, 
gồm: 1 trưởng ban, 2 phó ban và 18 thành viên. Để đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối 
tượng, đúng chế độ cho người có công, gia đình chính sách, xã còn thành lập các tổ công 
tác tuyên truyền, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đến các bản và từng hộ gia 
đình để nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của các hộ, thân nhân người có 
công, qua đó báo cáo lên UBND huyện Mộc Châu xem xét, phê duyệt. Ngay sau khi có 
quyết định hỗ trợ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục chỉ đạo các ban, 
đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng, 
sửa chữa nhà ở; tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng để cùng 
chăm lo hỗ trợ về nhà ở đối với đối tượng người có công với cách mạng. Hiện tại, nhà ở 
của gia đình chính sách và người có công đã cơ bản ổn định, không còn nhà tranh tre vách 
đất tạm bợ, dột nát. 

Cũng theo Chủ tịch UBNĐ xã Lò Văn Hoàn, không chỉ quan târn giúp đỡ, hỗ trợ 
gia đình chính sách về nhà ở, phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng 
cũng được Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc phát động đến tất cả các đoàn thể 
chính trị xã hội, các thôn, bản và các hộ dân. Đến nay, tất cả các thương, bệnh binh, thân 
nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn đều được các tổ chức đoàn thể (đoàn thanh 
niên, hội phụ nữ, hội nông dân và hội cựu chiến binh) nhận hỗ trợ, giúp đỡ, vận động hội 
viên đóng góp ngày công lao động thu hoạch mùa vụ, sửa chữa nhà ở, chăm sóc lúc ốm 
đau, hiếu hỷ. Ngoài ra, các gia đình chính sách cũng được hỗ trợ vay vốn ủy thác thông 
qua các kênh tín chấp phát triển sản xuất kinh doanh; các gia đình thương, bệnh binh và 
người có công được miễn, giảm thuế nhà đất, thủy lợi phí, chia ruộng gần, tạo điều kiện 
thuận lợi để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, vận động các đơn 
vị, tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thông qua 
việc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chính sách khó khăn, khám chữa bệnh miễn 
phí cho gia đình chính sách nhân ngày lễ, tết. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hua Păng 
thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 23 đối tượng người có công với số tiền hơn 34 
triệu đồng; thăm, tặng 62 suất quà cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền là 
56.005.000 đồng... 

Có thể nói, trước sự quan tâm, chăm sóc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc trên địa bàn Hua Păng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và 
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người có công với cách mạng đã phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt lên bệnh tật và 
những mất mát hy sinh, không trông chờ ỷ lại, không cam chịu đói nghèo, phát huy tinh 
thần tự lực tự cường để tiếp tục xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đa số gia đình các 
đối tượng đều hăng hái tham gia lao động sản xuất tùy theo điều kiện sức khỏe và hoàn 
cảnh, khả năng thực tế của mỗi người để tạo ra của cải vật chất, vươn lên làm giàu từ 
chính bàn tay lao động, sức lực của mình. Đến nay, 100% gia đình người có công với cách 
mạng đã có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi 
cư trú, trong đó có nhiều hộ khá giàu, trở thành những tấm gương thương binh điển hình 
của xã, của huyện trong phát triển kinh tế. 

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác chăm 
sóc, hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách và người có công, Chủ tịch UBND xã Lò Văn 
Hoàn, cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hua Păng sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ 
đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm thực hiện nghiêm túc công tác “Đền ơn đáp 
nghĩa”, tri ân người có công với cách mạng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công, giáo dục về truyền 
thống yêu nước, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục 
đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên các đối tượng người có công nêu cao 
tinh thần tự lực, tự cường, gương mẫu vươn lên, khẳng định bản chất cách mạng tốt đẹp, 
tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.  
 

03. Thắng Hương. HUYỆN SỐP CỘP: NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHĂM 
SÓC NGƯỜI CÓ CÔNG / Thắng Hương // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 15 - 
31/8/2019.- Số 605.- Tr.66 - 67. 

 

Sốp Cộp là huyện vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Với địa 
hình chia cắt, vị trí địa lý không thuận lợi, xuất phát điểm thấp và là huyện nghèo theo 
Nghị quyết 30a của Chính phủ. Huyện có 8 đơn vị hành chính cấp xã, 128 bản và 7 điểm 
dân cư, dân số 10.133 hộ, gồm 6 dân tộc (trong đó dân tộc thiểu số chiếm 96,85%), tỷ lệ 
hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm 60,83%. Khi mới thành lập huyện (vào cuối năm 2003), 
Sốp Cộp chưa có điện lưới quốc gia, đường ô tô từ tỉnh đến trung tâm huyện chưa được 
nâng cấp, giao thông từ huyện đến xã không đi lại được trong cả 4 mùa, cả huyện không 
có chợ, những công trình thiết yếu như đường, nước, trường, trạm, thông tin còn ở mức độ 
rất thấp. 

Trong chặng đường phát triển, bộ mặt kinh tế - xã hội của Sốp Cộp đã đổi thay 
khác xa khi mới thành lập, tốc độ tăng trưởng và giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm 
trước, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực và hợp lý; các lĩnh vực đầu tư xây dựng 
cơ bản, thương mại, dịch vụ về vận tải, viễn thông, tín dụng tiếp tục được quan tâm đầu tư 
phát triển; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, truyền 
thông được thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả thiết thực. Tổng giá trị đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng trong 15 năm qua đạt trên 2.000 tỷ đồng, nhiều dự án quan trọng đã được đưa 
vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, tỷ lệ đường ô tô 
cứng hóa đạt 87,5%. Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
60% xuống dưới 38%, 87,5% hộ được dùng điện lưới, 96% dân số nông thôn được sử 
dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% dân số tham gia bảo hiểm y tế, quốc phòng - an 
ninh luôn được giữ vững... 

 Đặc biệt, song hành cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động “Đền ơn 
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tri ân người có công với cách mạng luôn được cấp 
ủy, chính quyền các cấp ở Sốp Cộp coi trọng thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực 
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nhằm hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, cũng như tạo điều kiện để người có công từng 
bước ổn định cuộc sống, vươn lên chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp. Đến nay, 
phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển và được xã hội hóa sâu rộng, đã trở 
thành nghĩa cử cao đẹp trong đời sống thường ngày của các tầng lớp nhân dân. 

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh xã hội, huyện Sốp Cộp đang 
quản lý 1.350 hồ sơ người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 
63 đối tượng với kinh phí gần 1,4 tỷ đồng, gồm: 16 thân nhân liệt sỹ, 29 thương binh, 
người hưởng chính sách như thương binh, 10 bệnh binh; 4 người hoạt động kháng chiến 
bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học, 1 quân nhân tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và 3 tuất từ trần. Tính từ năm 
2013 đến nay, huyện đã chi trả hơn 800 triệu đồng cho 356 người tham gia chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào; trợ cấp một lần cho 715 người 
có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 
24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí hơn 800 triệu 
đồng; chi hơn 2 tỷ đồng cho 479 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã 
phục viên, xuất ngũ về địa phương...  

Trao đổi với chúng tôi về công tác chăm sóc người có công với cách mạng, ông Vũ 
Xuân Cường, Trưởng phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện Sốp Cộp cho biết: 
Tuy điều kiện kinh tế - xã hội của huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, song 
những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Sốp Cộp luôn quan tâm 
đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ 
nguồn” tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thương, 
bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Điều đó không chỉ có ý nghĩa là sự tôn trọng, 
ghi nhớ, sự bù đắp, động viên mà còn tác động mạnh mẽ đến những người đang và sẽ 
cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, công tác chăm sóc người có công 
với cách mạng trên địa bàn đã được các cấp ủy, chính quyền rất quan tâm, chú trọng. Đến 
nay, hầu hết người có công ở Sốp Cộp đều được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách ưu 
đãi của Nhà nước; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được phát triển sâu rộng, nhằm huy 
động nguồn lực trong xã hội, cộng đồng để cùng với Đảng, Nhà nước chăm sóc tốt hơn 
đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Riêng đối với việc triển 
khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Sốp Cộp đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách 
mạng tới các xã, bản trên địa bàn; chủ động rà soát, kiểm tra thực trạng nhà ở của các đối 
tượng thuộc diện hỗ trợ; việc rà soát, bình xét đều được thực hiện từ bản, khu dân cư, 
công khai lấy ý kiến của nhân dân nhằm đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng và đúng 
mức hỗ trợ. Đến nay, đã có 290 hộ được hỗ trợ (256 hộ xây mới, 34 hộ sửa chữa), tổng 
kinh phí gần 11 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; trong giai đoạn 2018 - 2019, toàn huyện hỗ 
trợ 448 hộ người có công (xây mới 313 hộ, sửa chữa 135 hộ). 

Trong dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chúng tôi có dịp 
về xã Nậm Lạnh là một trong những địa phương đã và đang triển khai tốt công tác rà soát, 
hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng. Toàn xã đã có 39/41 
hộ được hỗ trợ (xây mới 29 nhà, sửa chữa 10 nhà), với trên 1,36 tỷ đồng, chất lượng các 
công trình đều đảm bảo đúng quy định. Ông Vì Văn Định, Chủ tịch UBND xã cho biết: 
Việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công trên địa bàn rất được quan tâm, bởi sẽ 
góp phần đáp ứng, cải thiện, tháo gỡ những khó khăn cho các đối tượng đang gặp khó 
khăn về nhà ở, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Công tác này được tiến hành chặt chẽ 
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các bước rà soát lập danh sách, sàng lọc những đối tượng đủ điều kiện; chú trọng công tác 
quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ, đảm bảo tiến độ việc xây mới, sửa chữa 
nhà ở cho người có công đúng tiến độ. Riêng 2 trường hợp thuộc Đề án 3080 của tỉnh Sơn 
La về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công, xã sẽ triển khai hoàn thành trong năm 2019. 

Bà Lò Thị Bốn (bản Lạnh, xã Nậm Lạnh) từng tham gia lực lượng du kích thời kỳ 
kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm phục vụ chiến 
đấu, đã được tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. Theo danh sách, bà 
Bốn thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. 
Năm 2018, xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng để bà xây nhà mới. Được sống trong ngôi nhà vững 
chắc, bà Lò Thị Bốn xúc động: Đảng, Nhà nước và các tổ chức quan tâm hỗ trợ, lại có sự 
giúp đỡ chí tình của bà con trong bản, tôi đã có căn nhà mới khang trang, không còn phải 
lo nhà dột, nhà đổ mỗi khi mưa to, gió lớn nữa. 

Giống như bà Lò Thị Bốn, thương binh Vì Văn Ngọc (ở bản Cang, xã Nậm Lạnh) 
vừa được hỗ trợ xây mới nhà ở, không giấu nổi niềm vui, ông tâm sự: Nhờ sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là chính quyền địa phương, mong ước được sống trong 
một căn nhà mới của gia đình tôi giờ đây đã thành hiện thực. Được Nhà nước hỗ trợ xây 
mới với số tiền 40 triệu đồng, gia đình tôi và người thân, bà con thôn xóm góp thêm tiền, 
vật liệu và ngày công để xây nhà mới; tiếp đó, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn 
thể hỗ trợ một số vật dụng sinh hoạt, giúp những người có công như tôi vươn lên trong 
cuộc sống. 

Được biết, ngoài kinh phí Nhà nước cấp, huyện Sốp Cộp còn huy động sự đóng 
góp của cộng đồng và từ các nguồn khác để hỗ trợ thêm cho các gia đình; nhiều hộ được 
hỗ trợ cũng tự đầu tư thêm kinh phí hoặc huy động tiền mặt, vật liệu, nhân công... từ 
người thân, họ hàng, cộng đồng để nâng cấp chất lượng nhà ở. Trao đổi với chúng tôi về 
công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, đảm bảo 
đúng đối tượng, bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp khẳng định: 
Công tác rà soát, thẩm định phê duyệt danh sách đối tượng, định mức hỗ trợ được triển 
khai chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định; công tác phê duyệt dự toán và cấp kinh 
phí hỗ trợ người sửa chữa, làm mới nhà ở  đều được thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai, 
minh bạch. Trong quá trình triển khai phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống 
chính trị, người dân tham gia và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên 
quan... 

“Có thể nói, bằng các hoạt động tri ân thiết thực nhờ sự quan tâm vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị, của toàn xã hội, công tác chăm sóc người có công, nhất là các hoạt 
động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” ở huyện Sốp Cộp đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực thực hiện tốt chính sách lớn của Đảng và Nhà 
nước. Trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 
công tác quản lý Nhà nước, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội 
đối với các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Xây dựng chương trình hành động cụ thể với 
nội dung thiết thực theo hướng xã hội hóa và gắn liền với chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc rút kinh nghiệm cho 
từng chương trình để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất cũng như tinh thần của 
các gia đình chính sách và người có công với cách mạng...” - Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tòng Thị Kiên, trao đổi.  
 

04. Minh Long. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG QUÂN SỰ Ở MƯỜNG GIÀNG / Minh 
Long // Quân khu 2.- Ngày 12/9/2019.- Số 1056.- Tr.3. 



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

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2019 7 

Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 
Sơn La luôn bám sát theo yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương; 
phối hợp với các đoàn thể xã giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp giữ vững ổn định 
trên địa bàn; nắm tình hình an ninh chính trị, tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn 
dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Giàng Cầm Văn Cón cho biết: 
“Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã xây dựng kế hoạch công tác quân sự, quốc 
phòng địa phương, trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch chuẩn bị huấn luyện lực 
lượng dân quân theo kế hoạch của ban chỉ huy quân sự huyện; tham mưu cho hội đồng 
chính sách xã tổ chức tuyên truyền, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ 
tiêu kế hoạch ở trên giao; hàng năm xây dựng kế hoạch và huấn luyện với kết quả đạt khá 
giỏi từ 80% trở lên; phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể tham gia làm công tác dân 
vận, xây dựng nông thôn mới, giúp các gia đình chính sách trên địa bàn xã”. 

Công tác xây dựng lực lượng dân quân luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã 
chú trọng và tập trung chỉ đạo. Lực lượng dân quân của xã được xây dựng, củng cố, biên 
chế bảo đảm đúng quy định, đạt 1,4% dân số xã. Hiện nay, toàn xã có 14 tổ dân quân tại 
chỗ của các bản, xóm; 100% khu dân cư trong xã có lực lượng dân quân để thực hiện 
nhiệm vụ. Hàng năm, lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với 
yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình, thời gian 
đúng theo quy định, đảm bảo 100% quân số. Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện, 
Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra canh 
gác, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ tết, 
sự kiện lớn của địa phương. 

Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng các quy định 
của pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã có 33 thanh niên lên đường làm 
nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu được giao hàng năm; trong đó, có 54% thanh niên 
viết đơn tình nguyện. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban Chỉ huy Quân sự 
xã thường xuyên tổ chức cho lực lượng dân quân tích cực tham gia công tác dân vận, công 
tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, lực lượng dân 
quân xã đã góp gần 250 ngày công giúp đỡ nhân dân tu sửa 3,8km đường giao thông nông 
thôn; san đất nền nhà, vận chuyển nhà ra khỏi vùng nguy hiểm do bão lốc cho 7 gia đình 
chính sách neo đơn. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp 
cho hơn 411 đối tượng hưởng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống 
Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, bảo đảm công bằng, chính xác, 
đúng quy định... 

Có thể khẳng định, các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương hàng năm của 
Ban Chỉ huy Quân sự xã đều hoàn thành tốt; lực lượng vũ trang của xã ngày càng vững 
mạnh... Qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 
nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 
 
05. Hạnh Nguyên. TẾT ĐỘC LẬP - NGÀY HỘI LỚN CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 
VÙNG CAO / Hạnh Nguyên // Nhân đạo.- Ngày 15/9/2019.- Số 14.- Tr.22 - 23. 
 

Đã thành thông lệ, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đồng bào dân tộc Mông lại 
tập trung về cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La để vui chơi và đón Tết Độc lập. 
Từng dòng người náo nhiệt từ khắp các bản làng xa xôi đổ về đây gặp gỡ, đông vui 
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trong những trang phục rực rỡ sắc màu, đã tạo nên một bức tranh núi rừng Tây Bắc 
độc đáo. Tết Độc lập đã trở thành ngày hội, không chỉ mang ý nghĩa quan trọng 
trong đời sống tinh thần riêng đối với đồng bào Mông mà trở thành ngày hội của 
đồng bào dân tộc vùng cao. 

Theo phong tục tổ tiên, đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
chỉ ăn tết một lần vào cuối năm dương lịch. Nhưng từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản 
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), đồng bào 
dân tộc Mông coi Tết Độc lập là một trong hai cái tết to nhất trong năm. Tết Độc lập của 
người Mông ra đời để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ, Chính phủ đã đem lại độc lập, tự do 
cho Tổ quốc, hạnh phúc cho đồng bào cả nước nói chung và người Mông nói riêng. 

Khởi đầu, Tết Độc lập chỉ là của người Mông ở Mộc Châu, Sơn La, nhưng đến nay 
đã thu hút được đông đảo bà con các dân tộc Mông ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào 
Cai, Hà Giang,Thanh Hóa, Nghệ An... và còn thu hút cả bà con các dân tộc khác: Thái, 
Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú, Xinh Mun... ở các địa phương trong tỉnh, ngoài tỉnh và cả ở 
nước bạn Lào cũng về đây vui Tết Độc lập. 

Nếu như tết truyền thống của người Mông chỉ gói gọn trong phạm vi của gia đình, 
họ hàng, hoặc giữa các bản làng với nhau, thì Tết Độc lập lại diễn ra rộng rãi hơn bởi có 
sự liên kết giữa đồng bào các dân tộc thiểu số ở nhiều vùng miền khác nhau. 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 thường kéo dài từ ngày 31/8 đến ngày 2/9. Vào dịp này, đồng bào dân 
tộc Mông không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo nô nức rủ nhau đến trung tâm 
huyện Mộc Châu vui ngày Tết Độc lập. Người Mông mong chờ lễ hội, chuẩn bị chu đáo 
từ nhiều ngày trước đó, lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất, rực rỡ nhất để 
tham dự lễ hội. Cũng được gọi là tết, nhưng Tết Độc lập lại không buộc phải tuân thủ 
những nghi lễ cúng bái, phong tục khắt khe, chỉ đơn thuần là dịp gặp gỡ, vui chơi, nên ai 
nấy đều phấn khởi. 

Đối với người dân tộc Mông, ngày Tết Độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn và không 
thể bỏ qua. Dù cuộc sống khó khăn, vất vả quanh năm nhưng đến ngày quốc khánh, họ 
sẵn sàng gác lại công việc, chuẩn bị trang phục tươm tất để cùng gia đình xuống phố vui 
chơi một ngày trọn vẹn. Đối với nhiều người, xuống phố đôi khi chỉ là ngắm mọi người 
vui chơi, ngắm nhìn thành phố hay ăn một bữa thịnh soạn rồi lại trở về bản để tiếp tục 
công việc làm nương, làm rẫy hàng ngày. Thanh niên người Mông rất thích Tết Độc lập, 
vào những ngày này họ tạm bỏ cày cuốc, ruộng nương để chải chuốt xuống phố tìm bạn 
gái và đắm mình trong các hoạt động của lễ hội. Đặc biệt, đêm ngày 1/9 cũng là “đêm 
trắng” với những ai có mặt ở thị trấn Mộc Châu, một đêm hội giao lưu của tình yêu, của 
các chàng trai, cô gái gửi gắm những hò hẹn, nhớ thương. Vì thế, đêm tết còn trở thành 
đêm của những tình bạn, tình yêu chớm nở. Ngoài ra, trong những ngày tết còn diễn ra 
nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, với các chương trình văn nghệ đặc sắc như: Biểu diễn 
dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc... hay tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như thi 
giã bánh dày, thi nấu cơm, bắn nỏ, đẩy gậy, tung còn, đánh tu lu, ném pao, đi cà kheo... 

Những năm gần đây, vào dịp này, các địa phương vùng Tây Bắc tổ chức nhiều 
hoạt động ý nghĩa, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích đồng bào 
bỏ dần những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Một số địa phương còn tổ 
chức “Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc” với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: 
Giới thiệu lễ hội, trò chơi dân gian, trình diễn trang phục dân tộc... Trong dịp này, nhiều 
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du khách trong và ngoài nước cũng nô nức kéo về Mộc Châu để cùng đồng bào dân tộc 
Mông vui Tết Độc lập. 

Tết Độc lập hiện nay có chỗ đứng quan trọng trong đời sống của đồng bào dân tộc 
Mông, mỗi năm lại đông hơn, vui hơn. Ngày Tết Độc lập giờ đây không chỉ của riêng 
người Mông nữa, mà trở thành ngày hộ i lớn của đồng bào các dân tộc vùng cao. 
 

06. Diệu Linh. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Ở 
SƠN LA / Diệu Linh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/9/2019.- Số 606.- 
Tr.82 - 83. 
 

Thỏa ước lao động tập thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc khuyến 
khích, phát huy tính dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong 
doanh nghiệp. Song, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tại 
tỉnh Sơn La nói riêng chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ký kết thỏa ước 
lao động tập thể và đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại cơ quan chức năng. Cùng 
với đó, vẫn còn một số quy định của pháp luật về thỏa ước lao động tập thể cần được 
sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo tính khả thi của việc ký kết và thi hành trên thực tế 
của thỏa ước lao động tập thể. 

TỶ LỆ DOANH NGHIỆP KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CÒN THẤP 
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Sơn La có khoảng 3050 doanh nghiệp với hơn 57 nghìn 

lao động. 
Theo Điều 73 Bộ luật Lao động 2012, thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa 

thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai 
bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước 
lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao 
động tập thể khác do Chính phủ quy định. Thỏa ước lao động tập thể được ví như một “bộ 
luật lao động con” tại mỗi doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể có tác dụng khuyến 
khích, phát huy tính dân chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề cao vị trí, vai trò của 
tập thể lao động mà công đoàn là đại diện để thương lượng, thỏa thuận với người sử dụng 
lao động về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 
nơi làm việc, các quy định về thương lượng tập thể tại nơi làm việc đã xác định rõ hơn về 
mục đích, nguyên tắc, quyền yêu cầu thương lượng tập thể, đại diện thương lượng, nội 
dung, quy trình và trách nhiệm của các bên trong thương lượng tập thể. Bộ luật Lao động 
đã quy định rõ về trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao 
động và cơ quan quản lý Nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể theo nguyên 
tắc không trực tiếp can thiệp vào quá trình thương lượng, thỏa thuận của người sử dụng 
lao động và người lao động nhưng phải hỗ trợ tích cực trong quá trình đàm phán, thương 
lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp 
đã chủ động mở các hội nghị thương lượng tập thể tại cơ sở, lấy ý kiến của người lao động 
về nội quy lao động, thỏa thuận quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên, đảm bảo đúng quy trình 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Thông qua việc thương lượng tập thể, các doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng và 
ký kết thỏa ước lao động. Nhìn chung thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đã 
được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Một số bản thỏa ước đã có những thỏa 
thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động như có chế độ 
ưu đãi, phúc lợi thêm cho người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, thăm hỏi ốm 
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đau, thai sản, có chế độ thăm quan, nghỉ mát, thăm khám sức khỏe định kỳ... nhằm động 
viên tinh thần người lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người lao động yên 
tâm sản xuất, gắn bó với công việc thỏa ước của một số doanh nghiệp như Công ty cổ 
phần Mía đường Sơn La, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng giao thông Sơn La, Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Nông nghiệp Tô Hiệu... có những quy 
định giảm giờ làm việc trong tuần, tăng số ngày nghỉ hàng năm, linh động trong nghỉ việc 
riêng, thưởng từ lợi nhuận, năng suất; hỗ trợ tiền ăn giữa ca, tặng quà mừng ngày lễ tết, 
ngày mùng 8/3; 20/10; tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi thăm quan nghỉ mát, thăm 
hỏi ốm đau, ngày hiếu hỷ, thăm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, 

Trong khi thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý để bảo đảm giao kết hợp đồng 
lao động và bảo đảm tốt các điều kiện lao động, tăng cường trách nhiệm cho các bên trong 
quá trình lao động thì trên thực tế tỷ lệ ký kết thỏa ước lao động tập thể ở Sơn La còn 
thấp, không đạt được kết quả như mong muốn. 

Bên cạnh những doanh nghiệp chủ động xây dựng thỏa ước lao động tập thể vẫn 
còn rất nhiều doanh nghiệp ở Sơn La không thực hiện thương lượng và ký kết thỏa ước. 
Số doanh nghiệp đã xây dựng thỏa ước lao động chỉ chiếm khoảng 35% - 40% trong tổng 
số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do người sử dụng lao động chưa nhận 
thức được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể, nhiều doanh 
nghiệp chỉ ký kết mang tính hình thức. Đa số các doanh nghiệp khi ký kết thỏa ước lao 
động đều không có sự thương lượng thực sự giữa các bên, không có sự tham vấn giữa tổ 
chức công đoàn đại diện cho người lao động theo quy định. Nội dung thỏa ước thường do 
người sử dụng lao động sao chép lại Bộ luật Lao động nên những quy định có lợi hơn cho 
người lao động thường bị hạn chế. Do đó khi xảy ra tranh chấp giữa người lao động và 
người sử dụng lao động về chế độ, chính sách, quyền lợi... cơ quan quản lý Nhà nước rất 
khó xác định được cơ sở để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao 
động. Một số doanh nghiệp mặc dù đã hoạt động ổn định từ nhiều năm nay, đã có tổ chức 
công đoàn cơ sở nhưng chưa chấp hành việc xây dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập 
thể với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gây khó khăn trong việc quản lý doanh 
nghiệp của cơ quan Nhà nước. 

NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG 
TẬP THỂ 

Bộ luật Lao động năm 2012 đã xây dựng một chương riêng về thỏa ước lao động 
tập thể, đồng thời Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động; Nghị định 
số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung 
của Bộ Luật Lao động. 

Do tính năng động và đa dạng của các quan hệ lao động trong nền kinh tế thị 
trường nên một số quy định của pháp luật qua thực tiễn áp dụng đã dần bộc lộ các hạn 
chế, hoặc là chưa sát với thực tế hoặc là chưa được giải thích, hướng dẫn cụ thể. Điều này 
gây ra những khó khăn cho các bên chủ thể quan hệ lao động trong quá trình áp dụng pháp 
luật về thương lượng, ký kết thỏa ước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho 
nhiều doanh nghiệp không ký kết được thỏa ước, hoặc nếu có cũng rất tùy tiện trong 
thương lượng, ký kết. 

Có kể tới một số hạn chế cơ bản về các quy định của pháp luật hiện hành về thỏa 
ước lao động tập thể sau: 

Về nội dung của thỏa ước lao động tập thể, Điều 70 của Bộ luật Lao động quy định 
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nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể gồm: “Đảm bảo việc làm đối với người 
lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; tiền lương, tiền 
thưởng, trợ cấp và nâng lương; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội 
quy lao động. Nội dung khác mà hai bên quan tâm”. Quy định như vậy cũng là phù hợp 
nếu như việc ký kết thỏa ước có tính chất bắt buộc, bởi đây là những nội dung cơ bản 
không thể thiếu trong quan hệ lao động. Song thông thường, các bên chỉ tiến hành ký kết 
thỏa ước khi có được những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của 
pháp luật. Những thỏa ước sao chép lại các quy định của pháp luật chỉ là các thỏa ước 
mang tính chất hình thức, không phát huy được ý nghĩa. Hơn nữa, trên thực tế, không phải 
doanh nghiệp nào cũng có khả năng và điều kiện để có thể thực hiện. 

Điều 87 Bộ luật Lao động quy định về ký kết thỏa ước lao động ngành không đầy 
đủ, thiếu sự hướng dẫn nên sẽ không bảo đảm tính khả thi. 

Theo quy định tại Điều 77 của Bộ luật Lao động thì các bên có quyền yêu cầu sửa 
đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể trong thời hạn: “Sau 3 tháng thực hiện, kể từ ngày 
có hiệu lực đối với thỏa ước tập thể thời hạn dưới 1 năm và 6 tháng đối với thỏa ước tập 
thể thời hạn từ 1 đến 3 năm”. Như vậy, trong quá trình thực hiện thỏa ước, thì cả hai bên 
trong quan hệ lao động đều được quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước. Quy định này 
dễ tạo nên sự tùy tiện, làm ảnh hưởng sự bình ổn của thỏa ước, dẫn đến mất ổn định trong 
sản xuất kinh doanh, tạo ra sự xáo trộn trong quá trình thực hiện thỏa ước. Nhiều khi, do 
việc sửa đổi bổ sung thỏa ước quá dễ dàng nên đã làm cho các bên không chuẩn bị kỹ 
càng, coi nhẹ quá trình soạn thảo, thương lượng để ký kết một thỏa ước. Họ cho rằng, khi 
cần, trong quá trình thực hiện thỏa ước thì sẽ sửa đổi bổ sung sau. Vì vậy đã có rất nhiều 
thỏa ước có nội dung sơ sài, làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Bên 
cạnh đó, khi một trong các bên yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước đã ký kết mà bên kia 
không đồng ý hoặc trong quá trình thương lượng không mang lại kết quả thì tranh chấp về 
thỏa ước lao động tập thể tất yếu sẽ xảy ra và thậm chí, dẫn đến đình công. 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thỏa ước lao động tập thể được ký kết trên 
cơ sở sự thương lượng, thỏa thuận giữa tập thể lao động (mà đại diện là ban chấp hành 
công đoàn) với người sử dụng lao động. Chủ thể có thẩm quyền ký kết thỏa ước về phía 
tập thể lao động là chủ tịch ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người được ban chấp 
hành công đoàn cơ sở ủy quyền. Còn về phía người sử dụng lao động là giám đốc doanh 
nghiệp hoặc người được giám đốc ủy quyền. Thỏa ước lao động tập thể nếu ký kết không 
đúng về chủ thể sẽ bị coi là vô hiệu toàn bộ. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, ở những doanh nghiệp không có 
tổ chức công đoàn đương nhiên cũng không thể ký kết thỏa ước tập thể. Vì vậy, thiết nghĩ 
cần xác lập cơ chế đảm bảo quyền thương lượng ký kết thỏa ước ở doanh nghiệp chưa có 
tổ chức công đoàn, cho phép những doanh nghiệp đó được quyền thành lập ban đại diện 
để bảo vệ quyền lợi cho người lao động đồng thời tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước 
lao động tập thể với người sử dụng lao động.  
 

07. Hồng Phượng. SƠN LA: TẬP TRUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN / Hồng Phượng 
// Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/9/2019.- Số 606.- Tr.84 - 85. 
 

Nằm ở vị trí trung tâm khu vực Tây Bắc, có đường biên giới giáp với nhiều tỉnh, 
thành trong nước và hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Phra-băng của Nước Cộng hòa Dân chủ 
nhân dân Lào, tỉnh Sơn La được đánh giá là một địa bàn chiến lược, có sức hấp dẫn về thu 
hút đầu tư. Trên địa bàn tỉnh hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp, như Khu công 



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

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2019 12 

nghiệp Mai Sơn, Cụm công nghiệp Mộc Châu, Phù Yên... Bên cạnh đó, Sơn La tập trung 
xây dựng vùng tam giác kinh tế (Mường La, Mai Sơn và thành phố Sơn La) để trở thành 
trung tâm phát triển kinh tế, hành chính, đô thị của tỉnh, thúc đẩy các địa phương khác 
trong tỉnh cùng phát triển; xây dựng các khu đô thị mới, như Chiềng Ngần, Chiềng An, 
Chiềng Sinh, Chiềng Cơi, Hua La... 

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp đã được đầu tư và phát 
triển nhanh chóng, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, từng bước cải 
thiện, nâng cao mức thu nhập và đời sống cho người dân. Nhiều doanh nghiệp đã quan 
tâm, thực hiện đầy đủ chính sách quyền lợi của người lao động. Việc thi hành pháp luật ở 
các cơ quan doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã được tổ chức triển khai tốt, người lao động 
được hưởng các quyền lợi và nắm bắt được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong quan hệ 
lao động. Thống kê, tính đến tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh có 3.028 doanh nghiệp đang 
hoạt động, với khoảng 57.050 lao động, trong đó được ký kết hợp đồng lao động khoảng 
51.402 người, chiếm 90,1% tổng số lao động. Hầu hết hợp đồng lao động đã áp dụng ký 
kết theo đúng mẫu quy định. Nội dung các bản hợp đồng và các thỏa thuận nêu trong hợp 
đồng lao động về cơ bản đã đảm bảo đầy đủ chi tiết, rõ ràng các chế độ, chính sách thỏa 
thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động về tiền lương, bảo hiểm xã hội, 
thời giờ làm việc nghỉ ngơi, bảo hộ lao động... 

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại 
nơi làm việc, trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã chủ động mở các hội nghị 
thương lượng tập thể tại cơ sở, lấy ý kiến của người lao động về nội quy lao động, thỏa 
thuận quyền lợi, nghĩa vụ giữa các bên, đảm bảo đúng quy trình thực hiện quy chế dân 
chủ nơi cơ sở. Thực hiện đúng theo quy định, chủ động điều chỉnh mức lương của người 
lao động trong thang lương, bảng lương, đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu 
vùng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách tuyên truyền phổ biến pháp luật 
lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La còn một số hạn chế, khó khăn như: Việc xây dựng thang 
bảng lương còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp chưa nắm rõ được quy định về việc xây 
dựng và đăng ký thang bảng lương, gây khó khăn trong việc theo dõi và giám sát thực 
hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động chưa được phổ biến sâu 
rộng do hạn chế về nguồn kinh phí cũng như số lượng báo cáo viên còn ít, chưa thể phổ 
biến tường tận cho tất cả người lao động trên địa bàn. Chế độ thông tin báo cáo, khai trình 
sử dụng lao động của các doanh nghiệp chưa được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, gây 
khó khăn trong việc quản lý số lao động trên địa bàn. Việc doanh nghiệp không thực hiện 
chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động hoặc chỉ tham gia bảo hiểm xã 
hội cho người lao động làm việc không xác định thời hạn còn diễn ra khá phổ biến. Tình 
trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội diễn ra nhiều với mức nợ đọng cao, kéo dài. Nhiều doanh 
nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở do các doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ với số lao động ít (từ 10 đến 50 lao động), hoặc doanh nghiệp là các hộ gia đình 
nên việc thành lập công đoàn cơ sở chưa được quan tâm thực hiện. Các doanh nghiệp đã 
thành lập công đoàn cơ sở thì cán bộ làm công tác công đoàn chưa có kinh nghiệm, chưa 
được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, do đó đa số công đoàn cơ sở chưa làm tốt vai trò là 
tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Sự phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng trong công tác lao động chưa được chặt chẽ. Còn xuất hiện sự chồng chéo 
về chức năng quản lý Nhà nước về lao động giữa các ngành trong công tác quản lý an toàn 
vệ sinh lao động, quản lý số lao động trong doanh nghiệp... 
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Trên cơ sở những kết quả đạt được, căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 
24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp 
và thực hiện công văn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiếp tục thực hiện Đề 
án 31 đến năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động 
trong các loại hình doanh nghiệp tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2021. Mục tiêu chung là 
triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung Đề án 31 của Thủ tướng Chính phủ. Khắc phục 
những hạn chế, bất cập hiện nay trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động 
cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong việc xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người lao động 
và người sử dụng lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tại các doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội. Cùng với đó là triển khai, 
thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước đi vào thực tế cuộc sống, nhằm tạo sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp, đơn vị, 
tổ chức và nhân dân trong việc thực hiện pháp luật lao động; đề cao tính chủ động, sáng 
tạo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của công dân, cơ quan 
Nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội nghiêm chỉnh chấp 
hành các quy định của pháp luật lao động. 

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2021 đạt 95% số người sử dụng lao động được 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt 
động của doanh nghiệp, 85% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao 
động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao 
động, 100% lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được 
tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền 
và nghĩa vụ của người lao động. 

Theo đó, tỉnh Sơn La tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các pháp 
luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao 
động và người sử dụng lao động. Đối tượng tuyên truyền bao gồm: Người sử dụng lao 
động; người lao động; các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức cá nhân có thuê mướn và sử dụng 
lao động. Các nội dung chủ yếu bao gồm: Tổng hợp nhu cầu, đánh giá thực trạng tình 
hình nhận thức về chấp hành pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao 
động trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng các biện pháp tuyên truyền phù hợp; biên 
soạn tài liệu về pháp luật lao động và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động 
của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của công dân, người lao động và người sử dụng lao 
động trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của Liên đoàn 
Lao động tỉnh Sơn La; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định pháp luật liên 
quan tới hoạt động của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; quyền, nghĩa vụ công 
dân cho người lao động và người sử dụng lao động; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao 
động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ 
công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Nhà 
nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ 
công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật 
khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các 
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doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp 
tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp. 

Thực hiện đề án, trong năm 2017, tỉnh đã kiện toàn ban điều hành thực hiện đề án 
cấp tỉnh, hệ thống lại những văn bản pháp luật cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến. Cập 
nhật những văn bản mới có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động 
và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, soạn thảo và triển khai tập huấn về Bộ 
luật Lao động. Tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động mới cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, 
huyện, thành phố. Trong giai đoạn 2018 - 2020, tập trung triển khai các nội dung của đề 
án, trong đó chú trọng các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng 
lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tập huấn, nâng cao năng 
lực, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành phố; Tổ chức cuộc thi 
viết hoặc hội thi cho người lao động trong các doanh nghiệp tìm hiểu về pháp luật lao 
động và các pháp luật khác có liên quan. Năm 2021, tiếp tục tuyên truyền và phổ biến Bộ 
luật Lao động mới và văn bản pháp lý có liên quan. Phối hợp với các ngành thành viên 
ban điều hành tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề án tại các doanh 
nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị, cơ sở đánh giá tổng kết thực hiện đề 
án. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp cấp tỉnh.  
 

08. Hải Uyên. QUỲNH NHAI: PHÁT HUY NỘI LỰC, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ MỌI 
NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG / Hải Uyên // Tạp chí Lao 
động và xã hội.- Ngày 01 - 15/9/2019.- Số 606.- Tr.86 - 87. 
 

Quỳnh Nhai là một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La điều kiện tự 
nhiên, kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc chiếm gần 95%, 
song những năm gần đây huyện đã có nhiều nỗ lực và đạt kết quả khả quan trong 
công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, huyện ủy, UBND huyện xác định còn nhiều việc 
phải làm để thực hiện giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều. 

TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐƯA QUỲNH NHAI THOÁT NGHÈO 
Thực hiện Chị thị số 01/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành, Trung ương, của tỉnh Sơn La, 
thường trực huyện ủy, HĐND và UBND huyện Quỳnh Nhai đã ban hành các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn các xã tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật, các văn bản có liên 
quan đến thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 30a; Chương trình 135 trên địa bàn 
huyện và giao các cơ quan chuyên môn quản lý, chủ trì và triển khai thực hiện theo chức 
năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo trên địa 
bàn huyện như: Phương án hỗ trợ sản xuất, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, về an sinh xã 
hội, về đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. 

Từ năm 2017 đến giữa năm 2018, với tổng kinh phí gần 316 tỷ đồng, huyện Quỳnh 
Nhai đã triển khai nhiều chương trình, dự án giảm nghèo bao gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ 
tầng các huyện nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã 
an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 
kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, hỗ 
trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài Chương trình 30a và Chương 
trình 135; các chương trình hỗ trợ về y tế, giáo dục - đào tạo, nhà ở, tiền điện cho hộ 
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nghèo. Thực hiện chính sách ưu đãi tín dụng đối với hộ nghèo, người nghèo, Ngân hàng 
Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai đã cho 5.615 hộ trên địa bàn huyện vay số tiền gần 
163,7 tỷ đồng... 

Nhìn chung, các chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo đã đến được với 
người dân và đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong 
việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nhất là những người thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng yếu thế, người dân tộc thiểu số vùng đồng bào khó khăn, 
góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. 

Hệ thống chính sách mở rộng diện bao phủ, mức hỗ trợ tăng lên đã tác động tích 
cực đến phát triển kinh tế xã hội, phát triển ngành nghề tạo việc làm tại chỗ cho người lao 
động có thu nhập ổn định. Quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp hiệu quả của các 
cơ quan, ban ngành, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân nên đã mang lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các 
nhóm dân cư trên địa bàn huyện. 

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 24 ,9% năm 2015 xuống còn 17,95% năm 
2018. Bình quân mỗi năm giảm 1,5%; đạt mục tiêu đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
1 - 2%/năm. Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
07/3/2018 về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 
2018 - 2020, huyện Quỳnh Nhai được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. 

Tuy nhiên, tốc độ giảm nghèo của huyện còn chậm, không đồng đều giữa các 
vùng, đặc biệt là kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao; trình độ 
nhận thức, kinh nghiệm làm ăn của đa số hộ nghèo rất hạn chế, kỹ thuật sản xuất còn lạc 
hậu, sản xuất mang nặng tính tự cung, tự cấp. Một số hộ nghèo vay vốn chưa biết hạch 
toán kinh tế dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn vay thấp, trả nợ không đúng hạn. Một số hộ 
nghèo chưa tự cố gắng vươn lên, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 17% theo 
chuẩn nghèo hiện hành, phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện có mức độ phát triển 
kinh tế - xã hội đạt mức trung bình khá của tỉnh. 

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 
Để thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên, theo bà Điêu Thị Dân, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung tuyên truyền sâu 
rộng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và 
các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số sống tại các xã vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa về tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần 
tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng 
tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo; khơi 
dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 
phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng, từng địa phương, làm rõ vai trò của người 
nghèo, hộ nghèo đối với công tác giảm nghèo. 

Cùng với hoạt động tuyên truyền, huyện tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải 
pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, cụ 
thể: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn (gồm Chương 
trình 30a, Chương trình 135). Tập trung nguồn vốn đảm bảo tiến độ cho các công trình 
hoàn thành và chuyển tiếp, nhất là các công trình giao thông nông thôn, công trình thủy 
lợi để phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân, trong đó tập trung hỗ 
trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất 
hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa tổ, bản. Gắn việc thi công, xây dựng các công trình với 
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tạo việc làm tại chỗ cho lao động nghèo. Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân, 
cộng đồng tham gia vào các khâu thi công các công trình cơ sở hạ tầng. Quan tâm thực 
hiện công tác duy tu, bảo dưỡng để các công trình đã được xây dựng phát huy hiệu quả, 
giúp cho hộ nghèo, cận nghèo được hưởng lợi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát 
nghèo. 

Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (nông, lâm 
nghiệp, thủy sản) phù hợp với điều kiện thực tế, quy hoạch ngành nghề của huyện và nhu 
cầu, nguyện vọng của người dân. Hỗ trợ đa dạng hóa các hình thức tạo sinh kế cho người 
nghèo và cộng đồng phù hợp với phong tục, tập quán của nhân dân, tạo điều kiện cho 
người nghèo tiếp cận các chính sách ưu đãi tín dụng. Quan tâm thực hiện chuyển giao, áp 
dụng các tiến bộ khoa học vào quá trình sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng 
hóa. Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các dự án, mô hình giảm nghèo có hiệu quả, chú 
trọng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ gia đình, giữa 
hộ nghèo, cận nghèo với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, 
đặc biệt là các xã, bản đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân 
tộc thiểu số. Tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo 
phục vụ công tác quản lý, điều hành ở các cấp. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương 
trình giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; tạo điều kiện thuận 
lợi để các tổ chức đoàn thể nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chương trình giảm 
nghèo. 

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng 
năm đảm bảo chính xác, phản ánh đúng thực trạng nghèo của xã. Nắm chắc thực trạng và 
nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo, các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ 
bản của hộ nghèo. Xây dựng kế hoạch, có các giải pháp, biện pháp hỗ trợ phù hợp, thiết 
thực để các hộ thoát nghèo bền vững. 

Huy động nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển sản xuất, phát triển kinh tế; thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản 
xuất, bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo theo quy định. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất 
lượng chính sách tín dụng xã hội, duy trì tăng trưởng nguồn vốn tín dụng, đảm bảo đủ 
nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Gắn 
việc cung cấp tín dụng ưu đãi với việc hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công 
và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo; thực 
hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các biện pháp, giải pháp tổ chức lại 
sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, gắn dạy nghề với 
tạo việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo. Tích cực phối hợp tư vấn, 
giới thiệu và tạo điều kiện hỗ trợ xuất khẩu lao động ở những thị trường có thu nhập ổn 
định, đưa lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả và thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu 
với thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn, như: Chương trình mục tiêu phát 
triển kinh tế thủy sản bền vững; phát triển lâm nghiệp bền vững; tái cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội các vùng; chương trình giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn 
lao động để góp phần ổn định sinh kế, phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người nghèo 
trên địa bàn huyện. 
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Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch - vệ sinh môi trường, thông tin. 

Tất cả các nguồn lực, giải pháp đều hướng tới mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất 
đời sống nhân dân, sớm hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã 
hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.  
 

09. Quý Hiên. HÔM NAY XÉT XỬ VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI TẠI SƠN LA / Quý 
Hiên // Thanh niên.- Ngày 16/9/2019.- Số 259.- Tr.5. 
 

Theo dự kiến, hôm nay 16/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm 8 
bị cáo về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án 
gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Sơn La. 

Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 16 - 20/9. Trong 8 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 6 người 
thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo và ngành Giáo dục - Đào tạo Sơn La, gồm: Trần Xuân Yến, 
nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo; Nguyễn Thị Hồng Nga, nguyên chuyên viên 
Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Cầm Thị Bun Sọn, nguyên Phó trưởng phòng 
Chính trị tư tưởng; Lò Văn Huynh, nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng 
giáo dục; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 
dục; Đặng Hữu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu. Hai 
bị cáo còn lại là Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị 
nội bộ, Công an tỉnh Sơn La. 

CHỈ SAU 1 ĐÊM, 70 BÀI THI ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, trước khi chấm thi, 8 bị 

can nói trên đều nhận thông tin của các thí sinh để nâng sửa điểm, có người nhận 1 trường 
hợp, có người nhận 15 trường hợp, sau đó cấu kết với nhau rút bài để nâng điểm, sửa 
điểm. 

Các bị can Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu 
Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn đã không thực hiện đúng quy 
trình quét bài, chấm bài mà Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định, không lập biên bản ngay khi 
mở niêm phong, khi quét xong không niêm phong lại ngay (để dễ lấy bài thi ra sửa). Để 
sửa bài thi, Nga chuẩn bị in đáp án các môn thi của Bộ Giáo dục - Đào tạo (qua mạng), 
chuẩn bị tẩy, bút chì, cho các bị can sau đó rút bài thi của các thí sinh được nhờ sửa, nâng 
điểm. Sửa nâng điểm bài thi với hai cách: Đối chiếu đáp án, câu nào sai thì tẩy và dùng 
bút chì tô lại đáp án đúng, sao cho số điểm đạt được đúng với số điểm được nhờ nâng; tẩy 
xong toàn bộ phần trả lời rồi tô lại phần trả lời theo đúng đáp án. Khi sửa xong, Nga và 
Thủy quét lại, thay thế ảnh bài thi đã sửa vào thư mục tương ứng từng môn thi, điểm thi 
với giờ trên máy tính được thay đổi cho phù hợp với giờ trên ảnh quét ảnh bài thi gốc đã 
bị thay. 

Được sự hỗ trợ từ Đỗ Khắc Hưng, Đinh Hải Sơn, các bị can đã rút được bài thi để 
sửa, nâng điểm trong tối và đêm các ngày 29, 30/6 và ngày 1, 3/7. Riêng tối 30/6, Nga, 
Thủy, Sọn, Huynh đã sửa, nâng điểm cho 32 thí sinh, với 70 bài thi trắc nghiệm được sửa. 

Ngày 18/7/2018, Yến gọi Nga đến nhà và bảo Nga xóa toàn bộ thùng rác trong 
máy tính để không thể khôi phục lại ảnh bài thi gốc. Sợ mất dữ liệu, Nga đã sao lưu dữ 
liệu bài thi trong máy tính ra 16 CD rồi xóa toàn bộ thùng rác trong máy tính. Sáng 
19/7/2018, Nga đến phòng làm việc của Yến đưa hai hộp đựng 16 CD trên. Khi làm việc 
với tổ công tác của Bộ Giáo dục - Đào tạo, biết được tổ công tác đã phát hiện việc sao lưu 
dữ liệu trong máy tính, sợ bị phát hiện, Yến đã mang 2 hộp đựng 16 CD ra nghĩa trang 
tỉnh Sơn La đốt tiêu hủy. 
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BỊ CAN KHAI NHẬN TIỀN TỶ, TỰ NGUYỆN NỘP LẠI CHO CÔNG AN 
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm 

Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy đã khai có nhận tiền của một số trường hợp 
để sửa bài nâng điểm cho thí sinh. Cụ thể, Nguyễn Thị Hồng Nga nhận của Trần Văn 
Điện 1,04 tỷ đồng để giúp sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh Trần Ích Quân, Nguyễn Văn 
Mạnh, Phạm Thanh Hưng, Ngần Văn Chung. Nga đã nộp cho Cơ quan An ninh điều tra 
Công an tỉnh Sơn La 1 tỷ đồng. 

Sọn khai đã nhận của Hoàng Thị Thành 440 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 
thí sinh Dương Hoàng Trung. Sọn đã nộp cho công an toàn bộ số tiền này. 

Lò Văn Huynh khai đã nhận của Nguyễn Minh Khoa 1 tỷ đồng để giúp sửa, nâng 
điểm cho 2 thí sinh Nguyễn Anh Tuấn, Trần Doãn Hải. Huynh cũng đã nộp số tiền này 
cho Công an tỉnh Sơn La. Huynh còn khai nhận của bà Lò Thị Trường 300 triệu đồng để 
sửa, nâng điểm cho thí sinh Lù Mạnh Hùng nhưng đã trả lại số tiền này cho bà Trường. 

Đặng Hữu Thủy khai đã nhận của bà Nguyễn Thị Kim 150 triệu đồng, của bà 
Nguyễn Thị Mai Hà 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Xuyên 200 triệu đồng để giúp sửa, 
nâng điểm cho các thí sinh Đinh Văn Quang, Phạm Sơn Toàn, Võ Hoàng Long, Lê Trung 
Hiếu. Riêng trường hợp bà Bùi Thị Xuân có hứa hẹn sau khi xong việc sẽ đưa 270 triệu 
đồng nhưng chưa đưa. Số tiền đã nhận, Thủy đã trả lại gia đình các thí sinh. 

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun 
Sọn, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy có dấu hiệu của các tội nhận hối lộ; tội đưa hối lộ 
và tội môi giới hối lộ. Song kết quả điều tra cho thấy Trần Văn Điện, Hoàng Thị Thành, 
Nguyễn Minh Khoa, Lò Thị Trường, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Mai Hà, Nguyễn Thị 
Xuyên, Bùi Thị Xuân không thừa nhận được thỏa thuận và đưa tiền cho Nga, Sọn, Huynh, 
Thủy. Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nga, Sọn, Huynh, 
Thủy về tội nhận hối lộ và cũng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
các trường hợp đưa tiền về tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Số tiền Nga, Sọn, Huynh, 
Thủy nhận của các đối tượng được xác định là tiền do vụ lợi mà có. 

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

Cơ quan điều tra đã xác định được 18 người nhận thông tin từ người nhà các thí 
sinh, hoặc thông qua người nhà khác, trong đó có các ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám 
đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La (8 thí sinh); Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Trưởng phòng 
Giáo dục trung học Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La (10 thí sinh, bao gồm cả con gái); 
Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn 
La (5 thí sinh). Các đ ối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, 
người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các thí sinh nhờ “xem điểm thi 
trước” mà không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất với gia đình thí sinh. 

Đối với các đối tượng là cha, mẹ hoặc người thân của 44 thí sinh, có 27 trường 
hợp thừa nhận chuyển thông tin của các thí sinh nhờ “xem điểm”. Ngoài ra còn 15 
trường hợp không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh cho các bị can và đối tượng 
trung gian khác.- Quý Hiên. 

Sẽ điều tra tội hối lộ: Ngày 12/9, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê 
Minh Trí cho hay các cơ quan tố tụng Trung ương dự kiến sẽ đưa vụ án gian lận thi cử tại 
Sơn La về Trung ương để điều tra tội đưa, nhận hối lộ. Ông Trí nói: “Tỉnh điều tra một 
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hồi thì ra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Trung ương sẽ điều 
tra tội đưa và nhận hối lộ và khởi tố bổ sung 7 đối tượng nữa”. Ông Trí cũng chia sẻ: 
“Đồng chí Nguyễn Hòa Bình (Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao - PV) cũng nói với tôi 
tội đó phải là đưa, nhận hối lộ, chứ tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ không 
chính xác, vì có yếu tố nhận tiền”.- Lê Hiệp. 
 

10. Nguyễn Văn Chiến. NÔNG DÂN TÀ ẺN NÓI “KHÔNG” VỚI KHÓI THUỐC 
LÁ / Nguyễn Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16/9/2019.- Số 222.- Tr.6. 
 

“Cũng nhờ nói “không” với thuốc lá mà thuốc lào và cả thuốc phiện cũng đã 
rời xa bản Tà Ẻn này rồi” - Chi hội trưởng Nông dân bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài 
(huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) chia sẻ. 

Tà Ẻn là bản của đồng bào Xinh Mun - một trong những dân tộc đặc biệt khó khăn 
luôn được Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Bản nằm giáp biên giới Việt - Lào, có hơn 
100 hộ dân với gần 400 nhân khẩu. Đây là địa bàn cái đói, cái nghèo thường xuyên ngự trị 
trong nhiều năm qua. 

Những tưởng đói nghèo sẽ gắn cùng lạc hậu? Nhưng hôm nay, đến với bản, chúng 
tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi người Tà Ẻn tuy nghèo nhưng có nhiều mặt rất tiến bộ. 
Đường nội bản trải dài, mặt đường rộng tới 5 - 6m, được xây dựng theo phương châm 
“Dân góp đất, Nhà nước đầu tư”. Hầu hết các hộ trong bản đã có nhà lợp mái ngói; trên 
nương đã xuất hiện nhiều cây ăn quả lâu năm: Mận hậu, nhãn, bưởi, cam... Già bản Vì 
Văn Thơm, khoe: “Chỉ cách đây chỉ ít năm, bản này có tới 100% hộ nghèo và rất ít người 
đi học đến hết cấp 3. Nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi đấy...”. 

Ghé thăm những hộ dân trong bản, điều ngạc nhiên nhất là ở đây 100% cư dân là 
người dân tộc thiểu số nhưng không thấy nhà ai có điếu cày. Ông Vì Văn Hôm - Chi hội 
trưởng Nông dân bản, giải thích: Ngày xưa thì bản cũng có người hút thuốc lá, thuốc lào 
và cả người nghiện hút chất ma túy. Nhưng những năm gần đây, thực hiện cuộc vận động 
“Nói không với ma túy”, “Nói không với thuốc lá”, Chi hội Nông dân đã tham mưu cho 
chi bộ, cán bộ bản và phối hợp cùng các đoàn thể khác để tuyên truyền, vận động và đưa 
vào tiêu chí thi đua của bản. 

Để đạt hiệu quả cao, Chi hội Nông dân bản Tà Ẻn gương mẫu thực hiện trước. 
“Chính tôi khi ấy cũng có lúc hút điếu thuốc lá, thuốc lào. Nhưng từ khi nhận được chỉ thị 
của hội nông dân cấp trên, thấy mình không đi đầu thì không thể nhắc nhở ngườ i khác. Từ 
đó tôi bỏ thuốc luôn” - ông Hôm bảo vậy. 

Còn ông Vì Văn Thắm - Trưởng bản Tà Ẻn thì bảo: “Chúng tôi nói với các thanh 
niên trong bản là: Hội Nông dân toàn người lớn, người có tuổi tác, là người lao động làm 
ra tiền của mà còn không hút thuốc lá, thuốc lào. Các cháu còn trẻ tuổi, lẽ nào thua kém 
hội viên nông dân? Cứ như thế, chúng tôi tuyên truyền vận động từng bước, rồi đưa vào 
quy ước của bản. Hội viên của đoàn thể nào mà còn hút thuốc lá, thuốc lào thì sẽ bị phê 
bình, nhắc nhở. Ai làm tốt thì được khen. Dần dần, khói thuốc lá, thuốc lào và cả khói 
thuốc phiện cũng bị xua đuổi khỏi bản này”. 

Rời bản Tà Ẻn, ra khu thị tứ ở trung tâm xã Phiêng Khoài, chỉ cách Tà Ẻn chừng 
nửa cây số, lại bắt gặp những hàng quán san sát nhau, ở đây, quán hàng tạp hóa hay quán 
ăn thì hầu hết đều có cái điếu cày, bày ngay bên cửa quán như một biểu hiện của lòng hiếu 
khách. Hình ảnh này làm tôi chợt nhớ tới câu nói của chị Vì Thị Hoàng - nông dân bản Tà 
Ẻn: “Nông dân đã nghèo khổ, không có điều kiện để lo sức khỏe tốt nhất cho mình nên 
trong nhà có người từ bỏ thuốc lá, thuốc lào cũng giống như cả nhà được ăn thêm bữa 
cơm thịt”. 
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11. Nguyên Thanh. DẤU TÍCH BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG TÂY BẮC CỦA VUA LÊ 
THÁI TÔNG / Nguyên Thanh // Biên phòng.- Ngày 18/9/2019.- Số 75.- Tr.9. 
 

Văn bia Quế Lâm Ngự Chế được khắc trên ngọn núi Cằm (tức Thẳm Báo Ké, 
hay còn gọi là hang trai già), tọa lạc tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đây là bút 
tích của vua Lê Thái Tông trong lần đầu thân chinh lên Tây Bắc dẹp loạn vùng biên. 
Trên đường trở về kinh thành Thăng Long, nhà vua cùng quân sỹ nghỉ chân tại 
Động La, cảm tác trước cảnh núi non, nhà vua đã để lại bài thơ “Quế Lâm Ngự 
Chế” trên vách đá cửa động. 

Nằm ở vị trí chiến lược, Sơn La nói riêng, Tây Bắc nói chung luôn được các triều 
đại phong kiến đánh giá là khu vực có tầm quan trọng đối với đất nước. Từ thời Lý đến 
thời Trần đều có chính sách chinh phạt vùng đất này. Thời Lê sơ, trong 3 triều vua: Lê 
Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Thánh Tông đã có tới 8 lần dẫn quân đi chinh phạt và cũng 
chỉ sang thời Lê sơ, với chính quyền Trung ương vững mạnh do Lê Thái Tổ xây dựng, 
miền Tây Bắc mới thực sự khuôn mình vào lãnh thổ Việt Nam.  

Mở đầu chinh phạt Đèo Cát Hãn ở Mường Lay của Lê Thái  Tổ, sau đó là cuộc 
chinh phạt tù trưởng Thượng Nghiễm ở châu Mường Muổi (1440 - 1441) của vua Lê Thái 
Tông. Từ đó, các tù trưởng Tây Bắc mới thường xuyên về chầu vua Lê và giúp triều đình 
phong kiến bảo vệ vùng biên giới ở phía Tây Bắc Tổ quốc. Những dấu tích của quá trình 
dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trên mảnh đất Sơn La đã minh chứng cho tầm quan 
trọng của mảnh đất “phên giậu” này. Di tích Lịch sử - Văn hóa Văn bia Quế Lâm Ngự 
Chế là một trong những chứng tích đó. 

Sử sách còn ghi, vua Lê Thái Tông là con thứ của vua Lê Thái Tổ (tức Lê Lợi) và 
mẹ là Cung từ Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, người hương Quần Lai, huyện Lôi 
Dương (nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ngày 8 tháng 9 năm Thuận Thiên thứ 6 
(1433), Lê Thái Tông lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Thiệu Bình năm thứ nhất (1434) 
đến năm thứ 7 đổi niên hiệu là Đại Bảo (1440), lấy hiệu là “Quế Lâm Động Chủ”.  

Từ khi lên ngôi, vua Lê Thái Tông rất chú ý tới miền Tây Bắc. Để củng cố và đảm 
bảo sự thống nhất quốc gia, trong 9 năm trị vì đất nước, vua Lê Thái Tông đã 2 lần chỉ 
huy quân sỹ lên miền Tây Bắc dẹp bọn phản nghịch. Tháng 3 năm Canh Thân (1440), vua 
Lê Thái Tông lần đầu tiên thân chinh cùng quân sỹ lên trấn miền Tây Bắc đi đánh thổ 
quân Thượng Nghiễm ở châu Mường Muổi (nay là huyện Thuận Châu) phản nghịch, đem 
quân theo người Ai Lao làm phản. Đi tới đâu đội quân cũng được nhân dân ủng hộ nên 
quân của triều đình đã nhanh chóng dẹp yên bọn phản loạn.  

Trên đường về, nhà vua cùng quân sỹ nghỉ chân tại Thẳm Báo Ké. Thấy nơi đây 
cảnh đẹp, địa lý thuận lợi, nhà vua đã để lại bài thơ chữ Hán “Quế Lâm Ngự Chế” trên 
vách đá phẳng, dựng đứng trước cửa hang Thẳm Báo Ké. Bài thơ được lược dịch như sau:  

“Nghĩ tới người xa đêm khổ tâm/ Thổ tù sao lại dám quên thân/ Thế gian đã có anh 
hùng chúa/ Thiên hạ ai tha kẻ nghịch thần/ Đường sá khó khăn đừng cậy hiểm/ Hang cùng 
đá ấm áp hơn xuân/ Yên được dân lành nhơ nhớp hết/ Dân xa được hưởng tấm lòng 
nhân”. 

Từ cửa hang Thẳm Báo Ké tới văn bia cao khoảng 5m. Văn bia có chiều cao 0,8m, 
rộng 1,2m được khắc nét nhỏ, sâu, không trang trí hoa văn. Trải qua hơn 500 năm dãi dầu 
mưa nắng và qua bao biến thiên của lịch sử, bài thơ vẫn còn rõ nét chứ không hề bị rêu 
phong như nhiều di tích trên đá ngoài trời khác. Bài thơ cho ta biết rõ được niên đại lịch 
sử và lý do vua Lê Thái Tông thân chinh lên vùng đất Sơn La. Việc phát hiện ra văn bia 
không những có ý nghĩa sâu sắc về mặt lịch sử, mà còn có giá trị về văn học. 
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Văn bia Quế Lâm Ngự Chế được phát hiện năm 1965 và được Bộ Văn hóa - Thông 
tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích quốc gia ngày 5/2/1994. 
Đường lên Văn bia Quế Lâm Ngự Chế gối những bậc thang lưng chừng núi, vòng vo qua 
rừng trúc như tách biệt khỏi phố thị ồn ào. Bước lên hơn nghìn bậc thang đến cửa động, 
ngẩng đầu nhìn lên vách đá thấy ngay bút tích của vua Lê Thái Tông khắc tạc vào đá, trải 
qua hơn 500 năm vẫn sừng sững, uy nghi giữa trời xanh.  

Sau khi đọc văn bia, du khách đều ghé thăm hang Thẳm Báo Ké. Trong vòm hang 
thoáng rộng có vô số nhũ đá đẹp với nhiều hình dạng khác nhau cho du khách mặc sức 
tưởng tượng.  

Từ Văn bia Quế Lâm Ngự Chế, rẽ tay phải khoảng 200m, du khách sẽ tới Đền vua 
Lê Thái Tông (Quế Lâm Linh Tự). Ngôi đền được khởi công xây dựng tháng 9/2001 và 
khánh thành ngày 22/01/2003 theo lối kiến trúc của những ngôi đền cổ ở Việt Nam, để ghi 
nhớ công đức của vua Lê Thái Tông. Nơi đây trở thành chốn tâm linh thiêng liêng của bà 
con Tây Bắc. 

Đến thăm Di tích Lịch sử - Văn hóa Văn bia Quế Lâm Ngự Chế, chúng ta sẽ hiểu 
hơn về công lao của vị vua Lê Thái Tông và quân sỹ của ông đã mang lại cuộc sống yên 
bình cho vùng đất Tây Bắc. 
 
12. Minh Long. TRAO QUYẾT ĐỊNH NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO 
NGƯỜI LÀO TẠI SƠN LA / Minh Long // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 19/9/2019.- Số 
262.- Tr.4. 

 

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Lễ công 
bố và trao quyết định của Chủ tịch Nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối 
với người Lào di cư tự do và kết hôn không giá thú. 

Thời gian qua, thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về giải quyết vấn đề 
di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, tỉnh Sơn La đã có 
nhiều nỗ lực trong việc rà soát, lập danh sách người di cư tự do và kết hôn không giá thú 
để trình Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt. 

Ngay 14/8/2019, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết 
định số 1372/QĐ-CTN cho phép nhập quốc tịch đối với 294 người Lào đủ điều kiện theo 
Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng 
biên giới Việt Nam - Lào hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La. 

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Sơn La đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Lễ công 
bố và trao Quyết định của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc 
nhập quốc tịch Việt Nam cho 88 trường hợp cư trú tại huyện Mộc Châu. 

Tham dự buổi lễ có ông Quàng Hồng Phương, Giám đốc Sở Tư pháp Sơn La; bà 
Lương Thị Lanh - Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp)  
cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh Sơn La và huyện Mộc Châu. 

Thay mặt UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ, ông Quàng Hồng Phương nhấn 
mạnh những nỗ lực tích cực của tổ công tác, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
địa phương liên quan của tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang 
(Lào) trong việc thực hiện Thỏa thuận về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn 
không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào. 

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến những cá nhân đã được nhập quốc tịch Việt 
Nam lần này, ông Phương đề nghị bà con khi đã trở thành công dân Việt Nam cần thực 
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hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật 
Việt Nam; tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế 
để cùng xây dựng tỉnh Sơn La ngày càng giàu mạnh... 

Ông Phương cũng đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Mộc Châu 
khẩn trương hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ bà con mới được nhập quốc tịch thực hiện các thủ 
tục về đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân; triển khai kịp thời các chế độ, 
chính sách theo quy định để bà con sớm ổn định cuộc sống hòa nhập với cộng đồng dân 
cư. Đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh Sơn La tiếp tục tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật về di cư cho nhân dân trong vùng biên giới 02 nước, không để 
người dân tái di cư và di cư tự do mới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - 
Lào hòa bình, ổn định, hợp tác vì mục tiêu phát triển; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn tất 
các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét để bổ sung danh sách những người di cư tự 
do trên địa bàn tỉnh chưa được thống kê, lập danh sách. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lương Thị Lanh, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, 
Chứng thực đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các sở, ban, ngành của 
Sơn La đã giúp công tác rà soát, lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ xin nhập quốc tịch 
được hoàn thiện và sớm chuyển về Bộ Tư pháp. 

Chúc mừng những người dân di cư tự do Lào tại tỉnh Sơn La đã được chính thức 
trở thành công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Lanh bày tỏ mong 
muốn các quyền và lợi ích cơ bản và hợp pháp của bà con sẽ từng bước được bảo đảm; 
con cháu sẽ được đăng ký khai sinh, được đảm bảo quyền được học, quyền được khám 
chữa bệnh và các quyền lợi khác như bao trẻ em khác. 

Những người nhận quyết định của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam cho phép nhập quốc tịch Việt Nam lần này đều bày tỏ niềm xúc động và vui mừng 
trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành; đồng thời khẳng định sẽ thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các 
quyền và nghĩa vụ của một công dân Việt Nam. 

Cho đến thời điểm này, tỉnh của Việt Nam có chung đường biên giới với Lào đã 
được Trưởng đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt danh sách người Lào di cư tự 
do và kết hôn không giá thú được phép cư trú với tổng số 1.672 người. Bộ Tư pháp đã 
hoàn tất thủ tục trình Chủ tịch Nước xem xét đối với 1.319 hồ sơ. Chủ tịch Nước đã ký 
quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam cho 1.105 trường hợp. 
 
13. Hoa Đỗ. XÉT XỬ VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI TẠI TỈNH SƠN LA: HOÃN PHIÊN TÒA 
VÌ VẮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG / Hoa Đỗ // Pháp luật và xã hội.- Ngày 
19/9/2019.- Số 103.- Tr.14. 
 

Ngày 16/9, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm 
vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018. 8 bị cáo thuộc 
ngành giáo dục và công an trong tỉnh bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ”. 

Tòa đã triệu tập 43 người làm chứng, 47 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi 
nghĩa vụ liên quan. Nhưng chỉ có 3 người liên quan, 11 nhân chứng có mặt. Trong đó, ông 
Trần Ngọc Hà - Trưởng phòng Trung học Phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đến 
tòa nộp giấy triệu tập rồi rời phòng xử. Hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 
các bị cáo cũng vắng mặt. 

Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát Nhân 
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dân tỉnh Sơn La đề nghị chủ tọa hoãn phiên tòa nhằm tiếp tục triệu tập để đảm bảo phiên 
xử được diễn ra khách quan. Luật sư bào chữa cho Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc 
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị triệu tập các ông Nguyễn Ngọc Hà, Hoàng Tiến Đức -
nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào 
tạo... Sau hội khi hội ý, chủ tọa phiên tòa đã quyết định hoãn phiên tòa, mở lại vào ngày 
15/10. 

Các bị cáo trong vụ gồm: Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Sơn La; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo 
dục (Phòng Khảo thí); Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí; Cầm Bun 
Sọn, Phó trưởng Phòng Chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo; Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu 
trưởng trường Trung học phổ thông Tô Hiệu; Đinh Hải Sơn, nguyên thiếu tá công an; 
Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng Khảo thí và Đỗ Khắc Hưng, nguyên Trung tá công an. 

Cơ quan tố tụng kết luận, tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, các bị 
cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao với động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác 
(vì mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) câu kết với nhau thực hiện hành vi rút 
bài thi trắc nghiệm sửa, nâng điểm; in khóa phách vòng 1 vòng 2 để nâng điểm cho 44 thí 
sinh. 

Cụ thể, bị can Trần Xuân Yến với nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ xử lý bài thi trắc 
nghiệm (chịu trách nhiệm chính) đã làm trái với nhiệm vụ được giao, nhận thông tin của 
13 thí sinh chuyển cho Nga để sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh. Ngoài ra, Yến tạo 
điều kiện cho phép các bị can khác dễ dàng rút bài thi sửa nâng điểm. Khi bị thanh tra, 
kiểm tra, Yến chỉ đạo Nga che dấu hành vi phạm tội bằng cách xóa dữ liệu trên máy tính. 

Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga là thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, trong thời 
gian chấm thi đã trực tiếp và thông qua các bị can khác tiếp nhận thông tin của 40 thí sinh, 
thực hiện việc rút bài, sửa nâng điểm các môn thi trắc nghiệm. Ngoài ra, Nga cùng Thủy 
thực hiện việc xóa, quét lại bài thi đã sửa, khi quét lại Nga đều thay đổi hệ thống giờ trên 
máy tính để phù hợp với thời gian quét ảnh bài thi gốc trước đó. 

Nga còn cùng Nhàn, Huynh rút khóa phách môn thi tự luận để tác động nâng điểm 
cho 12 thí sinh. Nga cũng là người chủ động thống nhất với các bị can và thời gian cùng 
nhau đến địa điểm để rút bài thi mang về nhà Thủy sửa, chuẩn bị phương tiện (như: Tẩy, 
bút chì, bộ đáp án) phục vụ cho việc sửa chữa bài thi. Khi bị thanh ưa, kiểm tra, Nga che 
giấu hành vi phạm tội bằng cách xóa dữ liệu trên máy tính. Sau khi phạm tội, Nga đã nhận 
hơn 1 tỷ đồng. 

Lò Văn Huynh là Phó trưởng Ban chấm thi, phụ trách chấm thi môn tự luận (Ngữ 
văn) đã trực tiếp nhận thông tin của 7 thí sinh nhờ nâng điểm. Tối 30/6/2018, Huynh cùng 
với Nga, Thủy, Sọn thực hiện việc rút bài thi sửa nâng điểm cho 32 thí sinh. Ngoài ra, bị 
can Huynh còn cùng Nga, Nhàn cung cấp khóa phách, tác động nâng điểm môn Ngữ văn 
cho 12 thí sinh (trong đó có 3 thí sinh Huynh nhận giúp). Quá trình phạm tội, bị can 
Huynh đã nhận 1 tỷ đồng. Bị can Cầm Thị Bun Sọn là thành viên tổ xử lý tin bài trắc 
nghiệm, đã trực tiếp sửa bài nâng điểm cho 1 thí sinh và cùng Nga, Huynh sửa bài cho 43 
thí sinh khác, Sọn đã nhận 440 triệu đồng... 

Cáo trạng xác định hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm 
cho thí sinh của các bị can có dấu hiệu của tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới 
hối lộ”. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị can và số tiền đã nộp cho cơ quan điều tra, 
không có tài liệu nào khác để chứng minh nên không có căn cứ để truy cứu hình sự. 
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14. Quang Minh. GIỌT MÁU CHO ĐI, CUỘC ĐỜI Ở LẠI / Quang Minh // Quân 
khu 2.- Ngày 19/9/2019.- Tr.1, 2. 
 
 “Tôi rất xúc động và tự hào khi nhìn thấy người bệnh được cứu sống bằng 
chính những giọt máu của mình. Thật tuyệt vời khi việc làm nhỏ bé ấy đã mang đến 
niềm vui và hạnh phúc cho mọi người”. Đó là tâm sự của Trung úy Trần Văn Long, 
bác sỹ điều trị Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Quân y 6 sau khi vừa trực tiếp hiến 
máu giúp một bệnh nhân gần 60 tuổi vượt qua cơn nguy kịch. 
 Chúng tôi có dịp gặp Trung úy Long trong lần công tác tại Bệnh viện Quân y 6 vừa 
qua. Ấn tượng đầu tiên về chàng trai này chính là gương mặt trẻ măng, thư  sinh cùng nụ 
cười hiền và dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát trong bộ quần áo blouse trắng. Hỏi ra mới biết 
bác sỹ sinh năm 1983, vừa tốt nghiệp Học viện Quân y năm 2018, mới được phân về công 
tác tại bệnh viện. Chưa kịp tiến đến trò chuyện thì bệnh viện thông báo có ca cấp cứu. 
Không khí trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bệnh nhân là ông Soi Văn Giót, 59 tuổi, 
người dân tộc Thái, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, được người nhà đưa 
vào viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng dữ dội. Theo chẩn đoán, ông Giót bị hẹp 
môn vị, phải phẫu thuật cắt bán phần cực dưới dạ dày, phục hồi lưu thông dạ dày, tá tràng. 
Đây là một phẫu thuật lớn đòi hỏi bác sỹ phải có trình độ chuyên môn cao, ê kíp phẫu 
thuật, gây mê, hồi sức phải phối hợp một cách chính xác và hiệu quả. Chính vì vậy, đích 
thân Giám đốc Bệnh viên Quân y 6, Đại tá, bác sỹ Trần Quang Hạnh đã đứng mổ trực 
tiếp. 
 Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh xảy ra, theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân có 
nhóm máu O nhưng lượng dự trữ tại bệnh viện lại còn rất ít, trong khi đó phẫu thuật dạ 
dày đòi hỏi phải sử dụng một lượng máu tương đối lớn. Ngay lập tức, bệnh viện đã liên hệ 
với gia đình nhưng không ai có nhóm máu phù hợp với ông Giót. Trước tình hình đó, 
Giám đốc Bệnh viện Quân y 6 đã phát động đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên ở viện tình 
nguyện hiến máu tại chỗ, cứu sống người bệnh. Không chần chừ, bác sỹ trẻ Trần Văn 
Long nhanh chóng làm các thủ tục xét nghiệm và hiến một đơn vị máu kịp thời, ca phẫu 
thuật đã diễn ra thành công. Chỉ trong vòng 5 ngày sau, với sự điều trị tích cực từ phía các 
y, bác sỹ của bệnh viện, sức khỏe của bệnh nhân Giót đã dần dần được hồi phục, ổn định 
và có thể đi lại. 
 Trước nghĩa cử cao đẹp của bác sỹ Long, con trai bệnh nhân Giót xúc động chia 
sẻ: Nhờ có các bác sỹ Viện Quân y 6, đặc biệt là bác sỹ Hạnh, bác sỹ Long hiến máu, bố 
tôi đã qua tình trạng nguy kịch, sức khỏe ổn định trở lại. Gia đình tôi vô cùng biết ơn tấm 
lòng cao cả của các bác sỹ quân đội. 

Khi được hỏi về câu chuyện hiến máu, Trung úy Trần Văn  Long chia sẻ: “Thực ra 
cũng không có gì lớn. Nắm được tình hình của bệnh nhân như vậy, biết mình cùng nhóm 
máu O nên tôi nhanh chóng đăng ký kiểm tra và hiến máu. Tôi rất vui khi góp phần mang 
lại sự sống cho người bệnh”. 
 Được biết, trong quá trình học tập tại trường, anh cùng đồng đội đã nhiều lần tham 
gia hiến máu tình nguyện tại trường, Bệnh viện Quân y 103, 108… Anh tâm niệm đó là 
lương tâm, trách nhiệm của một người trẻ, một người thầy thuốc. Hơn nữa theo Long, việc 
hiến máu với lượng phù hợp vừa giúp được người bệnh vừa có tác dụng tích cực tới sức 
khỏe của mình. “Ở bệnh viện mình, ngân hàng máu còn thiếu rất nhiều, đồng bào các dân 
tộc nơi đây cuộc sống lại khó khăn, chi phí để mua máu thì rất đắt mà nhiều khi có tiền 
cũng chẳng mua được. Do đó, hiến máu sẽ giúp những bệnh nhân nghèo giảm bớt một 
phần viện phí, giúp đỡ họ vượt qua bệnh tật. Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại mà”, Trung 
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úy Long cười hiền. 
 
15. PV. ĐOÀN CÔNG TÁC TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC TẠI TỈNH SƠN LA / PV // 
Nhân dân.- Ngày 23/9/2019.- Tr.1, 3. 
 

Ngày 22/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn 
công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La và triển khai 
quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những 
kết quả đã đạt được của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời 
gian tới tỉnh cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch; nâng cao chất lượng kết cấu hạ 
tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện cải cách hành chính… Về thực hiện Chỉ 
thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Sơn La cần chuẩn bị tốt nội dung các văn kiện; đẩy mạnh 
tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, phân tích nguyên nhân đạt được và rút ra bài học 
kinh nghiệm. Tỉnh cần rà soát nhân sự bảo đảm sự chuyển tiếp giữa các thế hệ, cơ cấu và 
chất lượng cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các văn kiện đại hội cần tìm ra  
động lực mới cho sự phát triển, đặc biệt là tính tự lực, tự cường và cần tìm ra các mô hình 
mới để nhân rộng… 

Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về 
việc nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, 
nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí 
Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La giữ 
chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của đồng chí 
Hoàng Văn Chất đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Đồng thời bày tỏ 
mong muốn đồng chí Hoàng Văn Chất phát huy năng lực và uy tín của mình, tiếp tục 
đóng góp trí tuệ cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đưa Sơn 
La ngày càng phát triển vững mạnh. 

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhận nhiệm vụ, trọng trách mới, đồng chí 
Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Hữu 
Đông tiếp tục kế thừa những thành quả của các đồng chí tiền nhiệm, phát huy năng lực trí 
tuệ cùng bản lĩnh chính trị vững vàng của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn 
kết cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Sơn La, toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, 
mục tiêu đề ra. 

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, đồng chí Phạm Minh Chính cùng 
Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La; 
thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ 
với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương lên Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường 
Tây Bắc. 
 

16. Hữu Quyết. XUẤT HIỆN NHIỀU “ĐIỂM ĐEN” TIỀM ẨN NGUY CƠ TAI 
NẠN GIAO THÔNG TRÊN QUỐC LỘ 6 / Hữu Quyết // Gia đình và xã hội.- Ngày 
24/9/2019.- Số 115.- Tr.3. 
 

Tuyến Quốc lộ 6 chạy qua địa phận tỉnh Sơn La có chiều dài hơn 200km - là 
tuyến giao thông huyết mạch, kết nối các tỉnh Tây Bắc là Hòa Bình, Sơn La và Điện 



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

Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 18 năm 2019 26 

Biên. Do đặc thù của địa hình vùng cao, tuyến đường này thường đi qua các đèo dốc 
quanh co nên đã xuất hiện nhiều “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 
 LIÊN TIẾP XẢY RA TAI NẠN THƯƠNG TÂM 

Gần nửa tháng sau vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến hai vợ chồng người con 
trai thiệt mạng, ông Lò Văn Lói, bố của các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại 
thời điểm đó. Đêm 2/9, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 26C - 038.97 chở ngô hạt đang đổ đèo 
Chiềng Đông trên Quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến km254 + 700 bất ngờ 
mất lái lao vào nhà ông. Ông Lò Văn Lói cho biết, hôm đó con trai và con dâu ông đang ở 
tầng dưới để chuẩn bị đồ đạc cho các cháu vào năm học mới, còn hai cháu nhỏ thì lên tầng 
trên xem tivi với ông. Khoảng 9 giờ tối, ông nghe một tiếng ầm rất lớn, điện tắt và bụi bay 
mù mịt. Khi tan bụi ông thấy một chiếc xe… nằm ngay giữa nhà.  

Bản Huổi Pù có vị trí nằm ven đường Quốc lộ 6, ngay dưới chân đèo Chiềng 
Đông. Theo nhiều người dân sinh sống ở đây năm nào họ cũng chứng kiến những vụ tai 
nạn thương tâm do ô tô mất phanh lao xuống dốc. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay đã có 3 
vụ xe lao thẳng vào nhà dân, làm chết 4 người. Do nhà dân ở ven đường nên tai nạn có thể 
xảy đến bất cứ lúc nào. Anh Hoàng Văn Trường, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu bày 
tỏ, bà con thường sinh sống dọc tuyến Quốc lộ 6 để thuận tiện cho việc đi lại và buôn bán 
nên rất lo lắng về nguy cơ tai nạn giao thông. Đoạn đường này năm nào cũng xảy ra tai 
nạn nên bà con lại càng lo sợ hơn. Người dân sinh sống ở khu vực chân đèo Chiềng Đông 
mong muốn cơ quan chức năng bố trí thêm các đường tránh ở trên đèo để hạn chế xảy ra 
tai nạn đáng tiếc. 

Đèo Chiềng Đông nối 2 huyện Yên Châu và huyện Mai Sơn, là một trong nhiều 
đèo thuộc Quốc lộ 6. Chân đèo bắt đầu tại Km253 lên đến đỉnh là Km261, tổng chiều dài 
đèo khoảng 8km. Tuy không phải là một con đèo dài ở Tây Bắc nhưng cũng là cung đèo 
nguy hiểm bởi vắt qua các dãy núi hiểm trở, cao hơn 800m so với mực nước biển. Đèo có 
độ dốc hơn 10%, trước đây khi chưa được nâng cấp tu sửa, đèo Chiềng Đông cũng nguy 
hiểm không kém đèo Pha Đin, Tằng Quái của tỉnh Điện Biên. 

Hiện nay, đèo không khó đi như trước nhưng có nhiều khúc cua “vẹo sườn”; đặc 
biệt vào mùa mưa lũ, tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra. Đèo Chiềng Đông ngắn nhưng 
dốc, đường hẹp, lái xe phải hết sức chú ý bởi chỉ cần một xe vượt ẩu có thể gây tai nạn 
liên hoàn. Ngoài ra, do đèo nằm trên tuyến đường huyết mạch lên Tây Bắc nên nếu chỉ 
xảy ra tai nạn nhỏ sẽ gây ách tắc giao thông. Đặc biệt gần đây, do trời mưa kết cấu nền 
đường yếu cộng với lưu lượng xe vận tải tăng cao, mặt đường lưng chừng đèo đã có hiện 
tượng lún thành vệt dài rất nguy hiểm.  
 CẦN NHIỀU BIỆN PHÁP ĐỂ HẠN CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG 

Thượng tá Nguyễn Văn Long, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông 3.6, Phòng Cảnh 
sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ tuần tra, kiểm 
soát từ Km212 đến Km280 trên Quốc lộ 6, trong đó có đoạn qua đèo Chiềng Đông. Theo 
đánh giá của đơn vị, nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn ở khu vực này là do mất 
phanh, lái xe không làm chủ tốc độ. Tuyến đường này còn đi qua các khu vực đồi núi 
quanh co, hiểm trở, vào mùa mưa bão, đường lún sụt, tiềm ẩn nguy cơ ách tắc, tai nạn 
giao thông. Đáng chú ý, hiện nay tuyến đèo Chiềng Đông có hiện tượng lún sụt, đường có 
gờ nên xe đi nghiêng hẳn sang ta-luy dương rất nguy hiểm. Qua thực tế kiểm tra trên 
tuyến, đơn vị nhận thấy trên đèo Chiềng Đông chưa có đường lánh nạn khẩn cấp, vì vậy 
các cơ quan chức năng cần nghiên cứu để xây dựng thêm đường lánh nạn; đồng thời sớm 
khắc phục tình trạng lún nền đường để đảm bảo an toàn. 

Một đoạn đường khác trên tuyến cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là khu 
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vực dốc Hang Voi, thuộc Km157 nằm trên tuyến Quốc lộ 6 địa phận xã Lóng Luông, 
huyện Vân Hồ. Đoạn đường này có độ dốc 8% với nhiều cua liên tiếp, một bên là núi đá, 
một bên là vực sâu. Đặc biệt, ở đây một năm có tới 4 tháng sương mù dày đặc, nhiều lái 
xe chưa quen đường thường xuống dốc đi với tốc độ cao, cộng với đường trơn trượt, khuất 
tầm nhìn, dốc dài và không có đinh phản quang phân làn nên rất dễ xảy ra tai nạn giao 
thông. 

Đại úy Phùng Công Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông 2.6, Phòng Cảnh 
sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong năm qua, trên đoạn đường này đã xảy 
ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người. Nguyên nhân là do lái xe ở nơi khác đến, đi 
theo chiều xuống dốc với tốc độ cao, khi gặp tình huống bất ngờ thường phanh gấp, 
nhưng do mặt đường ướt nên dẫn đến xe bị trượt. Đơn vị đã kiến nghị với các cơ quan 
chức năng xây dựng các gờ giảm tốc, làm đinh phản quang để giảm thiểu tai nạn giao 
thông. 

Theo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vân Hồ, tuyến Quốc lộ 
6 qua huyện có chiều dài 22km nhưng có tới 12 điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. 
Nhiều đoạn vòng cua liên tiếp, có đoạn độ dốc lên tới 10%, hai bên đường là khu dân cư, 
tầm nhìn hạn chế. Thống kê từ ngày 12/12/2018 đến ngày 15/9/2019, trên tuyến đường 
này đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 13 người bị thương, hư hỏng 10 
xe ô tô. 

Trung tá Phạm Lâm Thu, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vân 
Hồ lưu ý, trên địa bàn huyện Vân Hồ thường xuyên có sương mù, mặt đường trơn trượt 
vào những tháng cuối năm. Vì vậy đã dẫn đến việc tầm nhìn bị hạn chế khiến các lái xe 
không làm chủ được tốc độ và tay lái dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 6 sau khi 
được nâng cấp mặt đường đẹp hơn, các lái xe thường đi với tốc độ cao. Bên cạnh việc 
tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, các cơ quan chuyên môn cần khảo sát, khắc phục những 
điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, duy tu bảo dưỡng hệ thống biển báo. Tại các điểm 
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cần bố trí gờ giảm tốc, hệ thống cảnh báo nguy hiểm, 
biển hạn chế tốc độ. 
 

17. Nguyễn Vũ. ĐƯỜNG VỀ RẤT GẦN CỦA NAM PHẠM NHÂN SUÝT MẤT 
MẠNG VÌ MA TÚY / Nguyễn Vũ // Pháp luật và xã hội.- Ngày 28/9/2019.- Số 107.- 
Tr. 10. 

 

Bí bách về tiền nong đã khiến Đinh Văn Lộc, sinh năm 1956 ở Song Khủa, 
Mộc Châu (Sơn La) nghe theo lời rủ rê của người hàng xóm nhưng chuyến đầu tiên 
tham gia vào việc vận chuyển ma túy, Lộc đã bị bắt. Bị kết án tử hình, người đàn ông 
này đã hoảng loạn nhưng rồi thoát chết nhờ lá đơn của bà con chòm xóm gử i lên 
Chủ tịch nước xin tha tội chết cho Lộc mà anh ta thoát chết. Quyết trả món nợ ân 
tình ấy, Lộc cố gắng cải tạo và ngày trở về của người đàn ông này đã không còn bao 
xa nữa. 

Tâm sự với chúng tôi, Lộc bảo ngay sau khi được tha tội chết, anh ta đã xác định 
phải gạt bỏ những tự trọng, mặc cảm để quyết tâm phục thiện. Từ một kẻ tưởng như 
không còn sống vì bị kết án tử hình, Lộc được ân xá xuống chung thân. Và cách đây 4 
năm, anh ta được xuống án có thời hạn. Hơn chục năm trong tù với sự phấn đấu không 
ngừng nên năm nào Lộc cũng được xét giảm án. Ngày về đang đến rất gần với người đàn 
ông này. 

SUÝT THÌ MẤT MẠNG 
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Là con cả trong gia đình có 6 anh em, 18 tuổi, Lộc nhập ngũ với mong ước được 
cống hiến cho đất nước phần đời trai trẻ của mình. Vào chiến trường không bao lâu, anh 
được cả trung đoàn biết đến và cảm phục bởi sự nhanh nhẹn, dũng cảm và tinh thần cầu 
thị hết mình vì anh em đồng chí. Mười năm đứng trong hàng ngũ quân đội, Lộc đã phấn 
đấu trở thành sỹ quan đạt được nhiều thành tích. 

Năm 1984,  Lộc được phục viên trở về địa phương, là niềm tự hào của cả gia đình. 
Trở về quê hương xây dựng gia đình với người con gái dân tộc Mông cùng xã, Lộc quyết 
tâm bươn chải với cuộc sống vô vàn khó khăn, làm mọi nghề để kiếm sống. Thế rồi 5 đứa 
con lần lượt ra đời, cuộc sống khó khăn bộn bề, với những bữa ăn chỉ có củ khoai, củ sắn, 
bắp ngô nhưng vợ chồng Lộc vẫn thương yêu nhau, cùng nhìn về phía trước mà phấn đấu. 
Chịu khó làm ăn, cả 2 cũng dành tiền xây được căn nhà trên mảnh đất của bố mẹ cho và 
còn dành dụm được một số tiền nho nhỏ phòng khi trái nắng trở trời. 

Năm 2004, vợ chồng Lộc quyết định bán nhà ở quê để ra thị trấn Mộc Châu lập 
nghiệp. Sau khi mua đất làm được căn nhà 2 tầng thì vợ chồng Lộc cũng không còn đồng 
nào dự trữ. May thay giữa lúc đó, Nông trường Chè Mộc Châu tuyển công nhân nên vợ 
chồng Lộc đều đăng ký vào làm việc. Thế nhưng cơn bão ma túy tràn qua thị trấn, cuốn 
theo rất nhiều trai tráng khiến nhiều gia đình lâm cảnh nợ nần, tan nát trong đó có Lộc. 

Theo lời Lộc thì ngày đó, thấy một số người trong xóm giàu có nhờ đi xách thuê, 
vác thuê và cả tham gia vào việc mua bán ma túy, Lộc cũng thấy chạnh lòng khi nghĩ tới 
gia cảnh nhà mình. Thế nên khi một người bạn thân tên Cương tỷ tê lôi kéo, Lộc đã tặc 
lưỡi. “Xây được cái nhà thì tôi cũng phải vay anh em bạn bè. Tính mua cái xe máy chở 
khách kiếm thêm nên tôi đã nhận lời tham gia, ai ngờ…”, Lộc tâm sự. 

Đồng ý đi theo Cương, Lộc được người này đưa cho 35.000 USD bảo xuống Hòa 
Bình mua 10 bánh heroin mang về cho anh ta. Lộc đã làm theo chỉ dẫn của Cương và 
mang được 10 bánh heroin từ Yên Lạc - Hòa Bình về nhà, giấu dưới gác bếp. Sáng ngày 
09/12/2004, Lộc cùng với Mùi Văn Ương mang số ma túy trên ra Quốc lộ 6 để đón xe 
khách đi Hải Phòng nhưng chuyến đi đó đã không thành công. Lộc và Ương bị bắt. Ngày 
29/01/2005, Lộc bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt mức án tử hình. 

QUYẾT TÂM PHỤC THIỆN 
Hơn chục năm trôi qua, Lộc vẫn chưa quên được cái cảm giác bị tòa tuyên án tử 

hình. Giây phút khủng khiếp đó cứ đeo bám Lộc suốt một thời gian dài. Đó chính là 
những đêm mất ngủ vì lo sợ, là những giọt nước mắt nuối tiếc đến tột cùng trong phòng 
biệt giam lạnh lẽo. Lộc bảo khi đó thấm thía hơn ai hết sự sống được định đoạt từng ngày. 
May mắn cho anh ta được tất thảy người dân và các đoàn thể ở bản Lóng Khủa đồng lòng 
viết một lá đơn gửi Chủ tịch nước, xin tha tội chết cho Lộc. Sau hơn 2 năm sống trong 
buồng biệt giam, Lộc được Chủ tịch nước ân xá. “Tôi nghĩ tội mình đáng chết nhưng bà 
con quê hương đã cho tôi cơ hội để sửa chữa. Mạng sống này là tôi nợ bà con dân bản”, 
Lộc cho biết. Anh ta bảo đó là món quà lớn nhất và chỉ có sự quyết tâm cải tạo tốt mới 
xứng đáng với ân tình đó. 

Về trại giam Nam Hà cải tạo, Lộc chăm chỉ lao động và không nề hà bất cứ việc gì 
được giao. Ngẫm về cuộc đời mình, Lộc bảo đây chính là thời gian có ý nghĩa để anh 
được rèn luyện bản thân, trả nợ với đời. Lộc chia sẻ: “Bản thân tôi là một người lính, được 
giác ngộ cách mạng từ khi còn trẻ, nên khi vướng vào tội lỗi tôi rất suy nghĩ và mặc cảm. 
Nhưng rồi tôi quyết định ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó nên sẽ cải tạo thật tốt, dù có phải 
vất vả. Theo lời phạm nhân này thì mặc dù gia đình ở xa, đi lại không thuận tiện song Lộc 
luôn nhận được sự quan tâm của người thân. Vợ anh ta vốn là người ốm yếu nhưng từ 
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ngày Lộc đi tù, chị đảm đương mọi việc, thay chồng chèo chống, lo toan. Một tay chị lo 
cho các con ăn học tới xây dựng gia đình. Hiện Lộc đã là ông của 6 đứa cháu nội ngoại. 

Do có ý thức cải tạo, có lòng phục thiện nên năm nào Lộc cũng được xếp loại khá 
và tốt. Năm 2015, Lộc được giảm án xuống còn 20 năm tù và kể từ đó đến nay, năm nào 
anh ta cũng có tên trong danh sách xét giảm. Lộc bảo chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, 
anh ta sẽ mãn hạn, được trở về gia đình. Kết thúc câu chuyện với Lộc, tôi xin được chụp 
hình anh cho bài viết nhưng Lộc đã nhất quyết không chịu chụp ảnh với lý do không 
muốn bạn bè, người thân nhìn thấy mình trong hoàn cảnh này. 

Rời trại giam Nam Hà tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện của người cựu quân nhân quê 
ở Sơn La này. Ai đó vẫn nghĩ rằng vào tù với án tử hình và chung thân coi như đã hết, 
nhưng không hẳn thế. Câu chuyện của phạm nhân Đinh Văn Lộc là một ví dụ, cuộc đời sẽ 
không khép lại với bất kỳ ai nếu ta luôn luôn hướng thiện và không ngừng phấn đấu, nỗ 
lực học tập. 
 
18. N. Hữu. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DI CƯ TỰ DO VÀ KẾT HÔN KHÔNG GIÁ 
THÚ Ở VÙNG BIÊN / N. Hữu // Pháp luật và xã hội.- Ngày 29/9 - 5/10/2019.- Số 
267.- Tr.9. 
 

Tỉnh Sơn La có đường biên giới tiếp giáp với Lào dài hơn 274km, đi qua 6 
huyện Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã và Sốp Cộp. Những năm 
qua, tình trạng di cư tự do, kết hôn không giá thú giữa cư dân hai bên biên giới vẫn 
còn tồn tại. Gần đây, việc thực hiện “Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết 
hôn không giá thú trong vùng biên giới” giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào 
đã góp phần duy trì, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn. 

Bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu) giáp với cụm bản Pa Háng - Huổi 
Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Từ lâu, bà con hai bên biên giới đã có truyền 
thống gắn bó, đoàn kết trong đời sống. Chính vì vậy, ở bản Phiêng Cài có 80 hộ dân thì 
đến 30 cặp vợ chồng kết hôn không giá thú. Sau nhiều năm mong mỏi, chờ đợi, vừa qua 
các công dân Lào, trong đó chủ yếu là phụ nữ, đã được công nhận là công dân Việt Nam. 
Điều này đã đem lại niềm vui không chỉ cho mỗi cá nhân mà còn là niềm vui chung của cả 
bản. 

Trưởng bản Phiêng Cài, ông Tráng A Tủa, cho biết từ đời cha ông, khi đủ tuổi lấy 
vợ, con trai trong bản thường sang nước bạn Lào để tìm hiểu và lập gia đình. Việc được 
cho nhập quốc tịch Việt Nam là điều mong mỏi từ lâu của các cặp vợ chồng sinh sống 
trong bản. Khi đã được nhập quốc tịch, trở thành công dân Việt Nam, những người này sẽ 
được hưởng đầy đủ các chế độ như mọi người khác trong bản để yên tâm làm ăn, phát 
triển kinh tế. 

Vừa qua, Mộc Châu là huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố và trao 
quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 88 công dân Lào di cư tự do, kết hôn 
không giá thú trên địa bàn. Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc 
Châu, cho biết để thực hiện “Thỏa thuận giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không 
giá thú trong vùng biên giới”, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phối hợp với Sở 
Tư pháp tỉnh Sơn La lập hồ sơ người Lào di cư tự do, kết hôn không giá thú tại 3 xã Lóng 
Sập, Chiềng Sơn và Chiềng Khừa. Trong thời gian tới, huyện tập trung tuyên truyền, vận 
động công dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước 
đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội, 
đóng góp tích cực cho sự phát triển của huyện. 
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Qua rà soát theo danh sách được phê duyệt, tỉnh Sơn La vẫn còn 24 trường hợp kết 
hôn không giá thú chưa lập hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam, do thời điểm kết hôn sau ngày 
ký Thỏa thuận (8/7/2013) nên việc nhập quốc tịch phải thực hiện theo thủ tục thông 
thường quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam. Ông Quàng Hồng Phương, Giám đốc Sở 
Tư pháp tỉnh Sơn La, cho biết thời gian qua, tỉnh đã trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới 
Việt Nam phê duyệt 350 trường hợp, trong đó có 11 trường hợp di cư tự do, 339 trường 
hợp kết hôn không giá thú. 

Sau khi được phê duyệt, đã có 294 công dân đủ điều kiện nhập quốc tịch đang sinh 
sống tại các huyện biên giới. Tổ công tác của tỉnh đã phối hợp với các huyện biên giới 
trực tiếp xuống các xã có người di cư tự do, kết hôn không giá thú để hướng dẫn lập hồ sơ 
xin nhập quốc tịch cho các trường hợp đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam. Đến ngày 
14/8/2019, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1372/QĐ-CTN về cho phép nhập quốc tịch 
Việt Nam đối với 294 công dân Lào hiện đang cư trú tại tỉnh Sơn La. 

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý quốc tịch, Cục Hộ tịch, quốc 
tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp cho biết Sơn La là một trong 10 tỉnh có chung đường biên 
giới với Lào. Trong quá trình triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ, tỉnh Sơn 
La đã nỗ lực phối hợp với tỉnh Hủa Phăn và Luang Prabang (Lào) để rà soát, thống kê và 
lập danh sách để trình Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt. Việc các công 
dân Lào được nhập quốc tịch Việt Nam có ý nghĩa to lớn đối với người di cư tự do và kết 
hôn không giá thú từ Lào sang Việt Nam, là dấu mốc trong tình hữu nghị Việt Nam và 
Lào. 
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