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01. Thảo Lan. MỘT SỐ MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO HIỆU QUẢ Ở SƠN LA / Thảo 
Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/9/2019.- Số 607.- Tr.75 - 76. 

 

Những năm gần đây, nhiều huyện, xã trên địa bàn tỉnh Sơn La đã và đang tập 
trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch 
vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nhiều mô hình kinh tế 
hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền 
vững. 

THÀNH CÔNG VỚI MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 
Hình thành mô hình trồng rau kết hợp cây ăn quả từ năm 2016, bản Chiềng Ban II, 

xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là địa phương tiêu biểu, đi đầu trong phong 
trào sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Mô hình cây ăn quả này 
có tổng diện tích hơn 20ha với 10 hộ trong bản tham gia chuyên canh sản xuất cung ứng 
ra thị trường hơn 10 loại cây trồng các loại, có cây ăn lá, ăn củ và cây ăn quả. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng cư trú tại bản Chiềng Ban II là gia đình tiêu biểu 
trong việc xóa đói giảm nghèo từ mô hình trồng cây ăn quả, có diện tích, chủng loại và 
sản lượng cây ăn quả lớn trong bản Chiềng Ban II. 

Được địa phương tạo điều kiện cho đi tham quan một số mô hình trồng cây ăn quả, 
bà Hồng nhận thấy đây là một nghề có thể phát triển và phù hợp với điều kiện gia đình và 
địa phương. Năm 2015 bà đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng đầu tư mua cây giống là cây 
chuối, cây xoài về trồng trên diện tích gần l0ha của gia đình. Bà còn kết hợp lấy ngắn nuôi 
dài, trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn cùng với trồng cây ăn quả. Ngay vụ thu hoạch đầu 
tiên gia đình bà đã thu được gần 10 triệu từ việc bán rau, trái cây. Vừa làm vừa học hỏi, 
đến năm 2016, gia đình bà Hồng cùng một số bà con thành lập Hợp tác xã hoa quả Quyết 
Tâm với 10 thành viên và trồng thêm một số loại cây ăn quả khác như: Dưa lê, dưa hấu, 
chuối... Trên phần đất bằng phẳng, người dân trồng thêm các loại rau ngắn ngày theo mùa 
vụ, như mướp, rau muống, rau bí ngô, các loại rau thơm. 

Mô hình trồng cây ăn quả không những đem lại hiệu quả kinh tế mà nó còn góp 
phần từng bước thay đổi nhận thức, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của bà con nơi 
đây. Nguồn thu từ cây ăn quả đã giúp nhiều gia đình trong bản Chiềng Ban II dần nâng 
cao thu nhập, ổn định cuộc sống và có của ăn của để, thoát nghèo bền vững. 

Nếu như năm 2016, trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chỉ có khoảng 
1.800ha cây ăn quả, với những mảng đồi trơ trọi, những lớp đất bị xói mòn vì tập quán 
canh tác ngô, lúa nương của người dân. Thì nay, khi đến với Mai Sơn, ấn tượng đầu tiên 
của du khách chính là những diện tích đất đồi đã được phủ xanh trở lại bởi những vườn 
xoài, nhãn, bưởi... 

Ông Cầm Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Mai Sơn cho biết: Từ năm 2016, huyện Mai Sơn đã tập trung chuyển đổi một số diện tích 
cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả. Tới nay, toàn huyện có 
khoảng 6.400ha cây ăn quả, sản lượng ước đạt trên 11.000 tấn. Dự kiến, năm 2019, sẽ tiếp 
tục nâng diện tích này lên 7.600ha; sản lượng phấn đấu đạt trên 28.000 tấn. 

Trước đây, 1ha ngô chỉ cho thu nhập khoảng 30 - 40 triệu thì giờ đây, chuyển sang 
trồng chanh leo, thu nhập của người dân tăng gấp 10 lần, khoảng 300 triệu/ha. 

Đã từng là một trong 62 huyện nghèo thuộc chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 
và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, giờ đây, tại nhiều địa 
phương trên địa bàn huyện Phù Yên, nhờ phát triển cây ăn quả, đời sống người dân đang 
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ngày càng khởi sắc. 
Ông Phan Quý Dương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Phù Yên cho biết: Triển khai Đề án phát triển cây ăn quả đến năm 2020, huyện Phù Yên 
đã tiến hành rà soát, đánh giá, thống kê toàn bộ diện tích đất dốc hiện đang canh tác cây 
lương thực, các loại cây công nghiệp hiệu quả thấp trên địa bàn để tiến hành quy hoạch 
chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả. Hiện nay toàn huyện có trên 452,38ha trồng 
cây ăn quả, chủ yếu là cam, quýt, bưởi... Cây cam đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 
người dân, nhiều hộ gia đình trồng cam có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, một số hộ 
có thu nhập hàng tỷ đồng/năm từ trồng cam. 

Ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Sơn La cho biết: Từ năm 2015 trở lại đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy hoạch phát triển cây ăn quả, các chính sách hỗ 
trợ hộ gia đình cải tạo vườn tạp, chính sách hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã, doanh 
nghiệp, trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây ăn quả... Từ đó, tạo ra các vùng 
chuyên canh lớn như: Xoài, nhãn, na, sơn tra... Giá trị xuất khẩu nông sản năm 2018 của 
tỉnh Sơn La, trong đó có đóng góp quan trọng của cây ăn quả đạt hơn 100.000 USD, vượt 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV đề ra đến năm 2020. 

Theo số liệu thống kê từ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến cuối 
năm 2018, diện tích trồng cây ăn quả trên toàn tỉnh Sơn La đạt hơn 57.000ha; dự kiến hết 
năm 2019 con số này đạt khoảng 81.000ha và sẽ tăng lên 100.000ha vào năm 2020. 

THOÁT NGHÈO, VƯƠN LÊN LÀM GIÀU TỪ NUÔI CÁ LỒNG 
Huyện Quỳnh Nhai nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La, với tổng diện tích toàn 

huyện là 105.090ha, gồm 7 dân tộc anh em: Dao, Thái, Kháng, La Ha, Mông, Mường và 
dân tộc Kinh. Với mặt bằng dân trí thấp, địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, thu nhập 
từ trồng lúa, ngô là chính, nhiều năm trước, Quỳnh Nhai là một trong những huyện nghèo 
nhất của tỉnh Sơn La. 

Bí thư huyện ủy Quỳnh Nhai Bùi Minh Tân cho biết, Quỳnh Nhai vừa hoàn thành 
di chuyển ra khỏi vùng ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La thì nay tiếp tục “di chuyển” ra 
khỏi diện nghèo đặc biệt khó khăn. Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất và Chương trình 30a, 
người dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy tiềm năng, lợi thế tại vùng 
đất mới, xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, nhất là phát triển nuôi cá lồng 
trên vùng lòng hồ sông Đà. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 
2015 - 2020 đã đề ra mục tiêu phát triển du lịch lòng hồ gắn với phát triển kinh tế, nuôi 
trồng đánh bắt thủy sản, phát triển giao thông vận tải thủy nhằm phát huy lợi thế trên 
10.500ha mặt nước lòng hồ hiện có. Đến nay, huyện đã có 7 hợp tác xã thủy sản với trên 
200 lồng cá, tập trung ở các xã Chiềng Bằng, Mường Giàng, Chiềng Ơn, sản lượng ước 
đạt 270 tấn/năm. 

Đoạn sông Đà thuộc Chiềng Bằng và Chiềng Ơn là nơi có nhiều hợp tác xã phát 
triển nuôi cá lồng bè với cá chép, cá mè, cá rô phi hay cá lăng, cá nheo, chạch chấu... 
Những vuông lồng bè nuôi cá san sát như những bàn cờ nổi trên mặt nước. Từ mô hình 
điểm tại xã Chiềng Bằng, đến nay, huyện có 44 hợp tác xã với trên 6.800 lồng cá. Trong 
đó, hợp tác xã Thương Tuyên nuôi cá lồng quy mô lớn, đạt chuẩn VietGAP với 52 lồng cá 
nheo, lăng, trắm, rô phi..., hay hợp tác xã Hợp Lực với 200 lồng, chủ yếu là cá da trơn, 
trắm đen, chép... Trước năm 2011 nhiều hộ dân còn rụt rè, chưa dám đầu tư nuôi cá lồng. 
Sau khi một số hộ nuôi thành công, họ đã mạnh dạn làm theo và khẳng định nuôi thủy sản 
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là nguồn thu nhập chính. So với làm nương rẫy thì nuôi cá lồng đem lại hiệu quả kinh tế 
cao gấp nhiều lần. Nhiều gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu. 
Quỳnh Nhai hôm nay đã có những “triệu phú cá” trên dòng Đà giang với những cái tên 
nổi tiếng như Vũ Thị Hạnh Lợi, Lò Thị Bun, Lò Văn Khặn, Lường Văn Ngoa... 

Huyện Quỳnh Nhai có tất cả 11 xã, trong đó các xã: Nậm Ét, Mường Giôn... được 
coi là những xã khó khăn nhất. Từ năm 2015, Nậm Ét đã bắt tay vào xây dựng nông thôn 
mới gắn với xóa nghèo bền vững. Người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 
vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Gia đình anh Lò Văn Thanh, bản Nà Hừa là một 
trong những hộ đầu tiên ở xã Nậm Ét nuôi cá lồng. Anh Thanh cho biết: Lúc mới thả, cá 
có trọng lượng 2 - 3 con/kg. Sau 6 tháng nuôi, cá có thể đạt 3 kg/con. Với 9 lồng cá, mỗi 
năm gia đình anh thu nhập trên trăm triệu đồng/năm. Từ mô hình này, nhiều người dân 
trong xã đã tới học cách làm. Năm 2014, toàn xã mới có 6 lồng cá, đến nay đã tăng lên là 
169 lồng cá, với 64 hộ nuôi. Nghề nuôi cá lồng ở Nậm Ét mở ra một hướng đi mới trong 
phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 60% năm 2012 đến nay 
chỉ còn hơn 24%. 

Ông Lò Văn Khặm, một trong những người tiên phong trong phong trào nuôi cá 
lồng ở Chiềng Bằng cho biết: Năm 2010, được huyện hỗ trợ, ông nuôi thử nghiệm 1 lồng 
cá đầu tiên, gồm cá rô phi và trắm cỏ, cho thu hoạch hơn 600kg, trừ chi phí lãi được gần 
50 triệu đồng. Thấy hiệu quả cao, năm 2012, ông vay thêm 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ 
nông dân của huyện, nuôi thêm 4 lồng cá nữa với 2 giống mới là cá lăng và cá nheo, cho 
thu hoạch 150 triệu đồng/lồng. Đến nay ông tăng số lượng lên đến 35 lồng và đạt mức thu 
nhập bình quân hơn 700 triệu đồng/năm từ nuôi cá. Không chỉ tạo việc làm thường xuyên 
cho những người trong gia đình, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 hộ nông dân 
khác với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. 

Thành công của gia đình ông Khặm đã mở ra hướng đi mới cho các hộ dân ở xã 
Chiềng Bằng trong nuôi cá lồng, các hộ còn liên kết xây dựng nên các hợp tác xã kiểu 
mới. Giám đốc Hợp tác xã Thủy Sản An Bình Lò Văn Bình cho biết: Năm 2016, hợp tác 
xã được ngân hàng chính sách xã hội cho vay 80 triệu, các hội viên góp thêm 300 triệu, 
đầu tư nuôi 20 lồng cá, sau khi trừ hết chi phí, hợp tác xã thu về trên 500 triệu. Đến nay, 
hợp tác xã đã mở rộng quy mô lên 271 lồng. Hiện toàn xã có tới 24 hợp tác xã thủy sản, 
nông nghiệp, du lịch sinh thái với 298 thành viên tham gia. Đây là mô hình tiêu biểu nhất 
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững ở Chiềng Bằng. Hiện Chiềng Bằng là một 
trong ba xã nông thôn mới của huyện Quỳnh Nhai.  
 
02. Chí Tâm. HUYỆN MỘC CHÂU: “CÁNH CHIM” ĐẦU ĐÀN TRONG CÔNG TÁC 
GIẢM NGHÈO / Chí Tâm // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/9/2019.- Số 
607.- Tr.77 - 78. 

 

Thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía 
sau” được Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của 
cộng đồng, toàn xã hội ở cao nguyên Mộc Châu quyết liệt vào cuộc bằng nhiều cách 
làm sáng tạo, hợp lòng dân, khơi dậy được ý chí chủ động, vươn lên của người 
nghèo... Huyện Mộc Châu đã trở thành “điểm sáng”, là “cánh chim” đầu đàn trong 
công cuộc xóa đói giảm nghèo của tỉnh Sơn La. 

PHÂN DIỆN HỘ NGHÈO THEO NHÓM  
Theo kết quả điều tra chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, tính đến hết 

năm 2018, trên địa bàn huyện Mộc Châu còn 1.952 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 6,98%). Có thể 
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khẳng định, chủ trương xóa đói giảm nghèo nói chung và giảm nghèo bền vững nói riêng 
cũng như các chương trình mục tiêu của Trung ương, của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc 
sống, làm thay đổi khá toàn diện đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, do đặc thù riêng của 
mỗi địa phương mà Mộc Châu vẫn chưa thể xóa tận gốc rễ cái nghèo một cách toàn diện. 
Chính vì vậy, để phân diện rõ nhóm đối tượng nghèo và xác định nguyên nhân nghèo của 
từng hộ nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực, cụ thể giúp các hộ nghèo giảm nghèo nhanh 
và bền vững, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 321 ngày 6/6/2016 về 
tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn, giai đoạn 
2016 - 2020; ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo huyện do 
đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên. 

Để có giải pháp thiết thực giúp đỡ hộ nghèo và làm căn cứ đánh giá chất lượng, 
hiệu quả của các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, bản, tiểu khu trong việc giúp đỡ hộ 
nghèo thoát nghèo, huyện Mộc Châu tổ chức phân diện các hộ nghèo thành 6 nhóm 
nguyên nhân dẫn đến nghèo. Trong đó, nhóm hộ nghèo không có đất sản xuất có nhu cầu 
mượn đất cộng đồng thì giao cho UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát tổng hợp số đất 
cộng đồng của bản, của xã để cho người nghèo mượn sản xuất . Đến nay, đã có 7 xã, thị 
trấn cho 42 hộ nghèo mượn gần 15ha đất. 

Đối với nhóm hộ nghèo có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng 
chưa biết cách làm hồ sơ, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn thủ tục cấp giấy 
đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất cho hộ nghèo. Kết quả đã hướng 
dẫn lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất 
cho 55 hộ nghèo với diện tích 33.720m2. Ngoài ra, UBND huyện còn chủ trì làm việc với 
các chủ cho thuê đất, thầu đất tại các xã có đông người dân thế chấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất để vay vốn và phục vụ sinh hoạt, qua đó tuyên truyền các xã vận động 
tư thương trả lại đất cho 53 hộ, 243 nhân khẩu để người dân có đất sản xuất. 

Đối với nhóm hộ nghèo có nhu cầu vay vốn ngân hàng để thoát nghèo, UBND 
huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn cấp ủy, chính quyền, 
mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bản, tiểu khu giúp các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn về 
thủ tục, hồ sơ, quy trình để được vay vốn sản xuất. Thông qua các kênh ủy thác, năm 
2018, ngân hàng chính sách xã hội đã cho 1.077 hộ nghèo vay trên 43 tỷ đồng; ngân hàng 
nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cho 102 hộ nghèo vay trên 5,6 tỷ đồng. Riêng 3 
tháng đầu năm 2019, ngân hàng chính sách xã hội đã cho 51 hộ vay trên 2,2 tỷ đồng; 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lũy kế đến tháng 3/2019 đã cho 4.119 
lượt hộ vay, với tổng dư nợ hơn 5 tỷ đồng. 

Đối với nhóm hộ nghèo thiếu việc làm có nhu cầu đi làm việc tại các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh thì huyện tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, liên kết với các 
doanh nghiệp để cung ứng lao động phù hợp. Nhóm này được Mộc Châu coi là giải pháp 
hữu hiệu để giảm nghèo bền vững, nhất là đối với địa phương có đất đai bị rửa trôi, khí 
hậu không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, chăn thả gia súc và những hộ không có đất 
sản xuất, thiếu việc làm thường xuyên, hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp. Năm 2018, 
các đơn vị chức năng đã phối hợp tổ chức 17 hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động cho 
1.982 lượt người, đưa 14 lao động của huyện làm thủ tục xuất cảnh đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài và gần 1.000 lượt lao động đăng ký đi làm việc tại các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh. 
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Về nhóm hộ nghèo có đất sản xuất nhưng không biết sản xuất có nhu cầu đi học 
tập mô hình nông nghiệp để phát triển, UBND huyện giao cho UBND các xã, thị trấn xây 
dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện tổ chức đánh giá các 
mô hình nông nghiệp hiệu quả phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng vùng 
để đưa các hộ nghèo có nhu cầu học tập tham quan các mô hình nông nghiệp. Kết quả đã 
tổ chức cho 1.156 hộ nghèo có nhu cầu đi học tập 34 mô hình phát triển kinh tế trong và 
ngoài huyện để thoát nghèo. 

Đối với nhóm hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo, thống kê trong 3 năm 
(2016 - 2018), Mộc Châu đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp và 
nhân dân các xã, thị trấn đóng góp ủng hộ, hỗ trợ xây dựng 349 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ 
nghèo, tổng số tiền hỗ trợ hơn 6,68 tỷ đồng; trong đó có 129 hộ nghèo khó có khả năng 
thoát nghèo gồm người già neo đơn, người bị bệnh ốm đau phải chữa trị dài ngày, đối 
tượng tàn tật, thiểu năng... 

Kết quả trên đã chứng minh việc tổ chức phân diện hộ nghèo để giúp đỡ đã được 
coi là giải pháp căn cơ trong nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững tại huyện Mộc 
Châu. Kết quả còn được lượng hóa và đánh giá thông qua các con số, một lần nữa khẳng 
định phương châm “việc cũ cách làm mới” tại huyện Mộc Châu. 

ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI NGHÈO 
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đối 
với công tác an sinh xã hội mà trọng tâm là giảm nghèo bền vững, UBND huyện Mộc 
Châu đã đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định phân công các chi 
bộ, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị phụ trách công tác giảm nghèo bền vững tại các bản, tiểu 
khu giai đoạn 2017 - 2020; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho 61 chi bộ, Đảng bộ cơ sở 
phụ trách, giúp đỡ công tác giảm nghèo, hộ nghèo tại 72 bản đặc biệt khó khăn; chỉ đạo 
các xã, thị trấn phân công các đoàn thể phụ trách giúp đỡ đến từng hộ nghèo. Bên cạnh đó, 
để thống nhất triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giảm nghèo, UBND huyện còn đề 
xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức 393 hội 
nghị để phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 321-KL/HU ngày 16/6/2016 của Ban 
Thường vụ Huyện ủy và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đến toàn thể cán 
bộ, đảng viên. Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ngày 15/6/2018, 
Thường trực Huyện ủy đã tổ chức ký cam kết thực hiện giảm nghèo bền vững với bí thư, 
chủ tịch UBND các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 
huyện... 

Từ 6 nhóm nghèo được phân diện, với phương châm “đảng viên gương mẫu đi 
đầu”, “cần gì giúp nấy”, “mỗi hộ nghèo phải nhận được trợ giúp của một tổ chức đoàn thể, 
cơ quan, đơn vị”, ngay đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu tiếp tục ban 
hành Quyết định yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo phối hợp với 
UBND các xã rà soát, xác định nguyên nhân nghèo cụ thể của 1.952 hộ nghèo hiện còn; 
phân công 57 chi bộ, Đảng bộ cơ sở phụ trách giảm nghèo bền vững đối với 72 bản khó 
khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao; phân công 649 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức lãnh 
đạo quản lý từ cấp huyện đến cơ sở phụ trách 649 hộ dân tộc thiểu số nghèo. 

“Khi cấp ủy cơ sở tâm huyết, năng động, sáng tạo trong triển khai các cơ chế, 
chính sách, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc và 
nhân dân hưởng ứng, thì các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ 
thực sự đi vào cuộc sống. Điều đó cũng khẳng định, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, 
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củng cố niềm tin bền vững của nhân dân đối với Đảng” - Phó Chủ tịch UBND huyện 
Nguyễn Thị Hoa, nhấn mạnh. 

Được biết, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công cuộc 
giảm nghèo ở Mộc Châu không lúc nào vắng mặt sự hưởng ứng, đồng hành của các doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh. 

Tiêu biểu trong đó phải kể đến các đơn vị: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển 
Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng, Tập Đoàn TH, Công ty cổ phần tư vấn Thiên Long, Công 
ty Cổ phần Quỳnh Ngọc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Tùng, 
Công đoàn Vụ Tổng hợp cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Agribank chi nhánh 
Sơn La, Quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu, 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng kinh doanh Tổng hợp, Quỹ Tín dụng nhân dân 
thị trấn Nông trường Mộc Châu và thị trấn Mộc Châu, Công ty cổ phần Nafoods Tây Bắc; 
Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu; công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo, 
Công an huyện Mộc Châu, bà Bùi Thị Huyền (Hội từ thiện Tâm phật) và nhiều tổ chức, cá 
nhân khác. 

Ông Nguyễn Quốc Hòa, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện chia 
sẻ: Mộc Châu xác định nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm để giảm 
nghèo bền vững. Trong các điều kiện khó khăn hơn, nhưng địa phương hoàn toàn tin 
tưởng rằng với kết quả đạt được, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự chung 
sức đồng lòng của cộng đồng và toàn xã hội sẽ tiếp tục được nhân lên. Bằng những việc 
làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, phong trào giúp đỡ người nghèo, “Chung tay vì người 
nghèo” được lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội, tạo ra những động lực to lớn để tiếp sức 
cho các hộ nghèo và tự tin thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng quê hương Mộc 
Châu ngày càng giàu đẹp, phồn thịnh. 
 
03. Trần Thắng. TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH PHÁT HUY VAI TRÒ “BÀ ĐỠ” 
TRONG TRỢ GIÚP NGƯỜI NGHÈO / Trần Thắng // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16 - 30/9/2019.- Số 607.- Tr.79 - 80. 

 

Bằng việc triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
giảm nghèo bền vững, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người nghèo, tỷ lệ 
hộ nghèo ở Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã giảm mạnh qua từng năm. Đến cuối năm 
2018, toàn huyện còn 1.952 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,98% tổng số dân trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu đánh giá: Ngoài việc 
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, một trong những đơn vị có nhiều nỗ lực để góp 
phần vào thành công chung của công tác giảm nghèo bền vững đó là Chi nhánh Ngân 
hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu. Chính ở nơi đây, nguồn vốn tín dụng của ngân 
hàng chính sách xã hội đã trở thành “đòn bẩy”, “bà đỡ” giúp bà con có vốn làm ăn, vươn 
lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, để đồng vốn không chỉ đến tay mà còn phát huy hiệu 
quả kinh tế với các hộ nghèo và hộ cận nghèo, ngân hàng chính sách xã hội đã triển khai 
một cách năng động các mô hình cho vay hiệu quả theo từng địa bàn dân cư và ưu tiên đối 
với hộ nghèo, hộ chưa có việc làm ổn định. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - 
xã hội như: Hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên... 
thực hiện tốt việc ủy thác vay vốn để hội viên được tiếp cận các nguồn vốn dễ dàng hơn. 

Tính đến cuối tháng 8/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu thực 
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hiện ủy thác với 4 tổ chức hội, đoàn thể cấp huyện và ký hợp đồng ủy nhiệm với 275 tổ 
tiết kiệm và vay vốn còn dư nợ. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, các hội, 
đoàn thể đã tham mưu phân bổ nguồn vốn đến các bản, tiểu khu, chỉ đạo và tham gia họp 
bình xét cho vay...; phối hợp cùng ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục rà soát các 
hộ thuộc nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều 
kiện vay vốn nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho các hộ sản xuất, kinh doanh 
nhằm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống... Hàng tháng, tại các xã, thị trấn, tổ giao dịch lưu 
động tại xã thực hiện giao ban với ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy 
thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm đánh giá, trao đổi, tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc; tuyên truyền, phổ biến những chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối 
với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, cùng với việc kiện toàn, kết 
nạp thành viên, tổ tiết kiệm và vay vốn còn tiến hành bình xét công khai các hộ có nhu 
cầu đủ điều kiện vay vốn có sự tham gia chứng kiến của tiểu khu trưởng, trưởng bản. 

Qua đánh giá, các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã xây dựng kế hoạch 
kiểm tra, giám sát tại cơ sở, tập trung vào việc kiểm tra sinh hoạt tổ và bình xét cho vay, 
lưu giữ sổ sách, việc sử dụng vốn của hộ vay, trả lãi, gửi tiền tiết kiệm theo quy ước hoạt 
động tổ. Chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn đã được 4 tổ chức hội cấp xã 
quan tâm và dần đi vào nề nếp. Đến ngày 31/8/2019, tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn là 
275 tổ, trong đó tổ hoạt động tốt là 244 tổ (chiếm 88,7%), hoạt động khá là 7,27%, tổ 
trung bình chiếm 3,64%... Nợ quá hạn đến ngày 31/8/2019 là 313 triệu đồng, chiếm 
0,09%/ tổng dư nợ của toàn huyện, tăng 139 triệu đồng so với năm 2018; có 7/15 xã, thị 
trấn không có nợ quá hạn là: Thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Tân Lập, Tà Lại, Tân 
Hợp, Chiềng Khừa, Đông Sang, Mường Sang; nợ khoanh 401 triệu đồng, chiếm 0,11% và 
không có phát sinh nợ xâm tiêu chiếm dụng. 

Trong lần công tác tại Mộc Châu cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp cùng đoàn 
cán bộ ngân hàng chính sách xã hội huyện về bản Nà Sài (xã Hua Păng) cách thị trấn Mộc 
Châu hơn 50km. Trên đường đi, cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  
Trịnh Thế Duy chia sẻ về trường hợp thoát nghèo “ngoạn mục”, vươn lên làm giàu chính 
đáng của hộ anh Vì Văn Lương. Theo anh Duy, từ một người lầm đường lạc lối, sau nhiều 
năm đắm đuối với ma túy nên dẫn đến nghèo túng. Năm 2013, Vì Văn Lương quyết định 
đăng ký đi cai và đến nay đã cai nghiện ma túy thành công, trở thành hộ phát triển kinh tế 
tiêu biểu không chỉ của xã Hua Păng mà còn là tấm gương thoát nghèo của cả huyện Mộc 
Châu. 

Được biết, sau khi cai nghiện trở về địa phương, với quyết tâm “làm lại” cuộc đời, 
chỉ vài năm sau bằng sự cần cù, chịu khó, hội nông dân xã đã đứng ra tín chấp giúp anh Vì 
Văn Lương được vay vốn ủy thác 30 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội của huyện 
để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, cùng với sự hướng dẫn cách làm ăn của 
cán bộ ngân hàng, anh Vì Văn Lương vay mượn thêm anh em dòng họ để đầu tư mua dê 
về nuôi. 

Anh Vì Văn Lương, tâm sự: Cuối năm 2015, một lần đi qua huyện Cao Phong 
(tỉnh Hòa Bình), nhìn thấy cam bán nhiều mà giá lại cao, tôi về nhà hỏi xã thì biết tỉnh và 
huyện đang có chủ trương trồng cây ăn quả trên dốc. Tôi đã bán dê, vay thêm hội nông 
dân xã 10 triệu đồng và vay của bố, mẹ, anh em được hơn 100 triệu đồng để đầu tư mua 
3.000 cây cam về trồng. Để trồng cam tốt, tôi đã đọc thêm sách và tìm hiểu trên các 
phương tiện thông tin về kinh nghiệm làm vườn, trồng cây. Đến năm 2017, cây cam lên 
tốt, gia đình tôi đã thuê đất của hợp tác xã Nà Sài trồng thêm hơn 1.000 cây bưởi và xoài 
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nâng tổng diện tích cây trồng lên hơn 5ha. Nhờ sự chăm chỉ chịu khó, gia đình tôi đã vượt 
qua những khó khăn ban đầu từ đây trở đi, cây cam đã bắt đầu cho quả, chất lượng tốt tôi 
bán được hơn 70 triệu đồng, nhờ có tiền nên tôi đã tự xin để thoát khỏi hộ nghèo. Năm 
nay (2019) vườn cây ăn quả, cả cam, xoài, bưởi có thể tôi sẽ thu được khoảng 300 triệu 
đồng. 

Còn chị Hà Thị Trâm (dân tộc Thái, bản Áng 2, xã Đông Sang), cho biết: “Trước 
đây gia đình tôi là hộ cận nghèo, nhờ được ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều 
kiện cho vay theo chương trình hộ cận nghèo, gia đình tôi đã đầu tư trồng cây ăn quả lâu 
năm... Cuối năm 2018, gia đình đã thoát nghèo và trở thành hộ khá, làm được nhà khang 
trang, nuôi con ăn học đàng hoàng. Đến nay, khu vườn với hơn 150 gốc chanh leo và bơ, 
tổng thu nhập của gia đình vào khoảng trên 100 triệu đồng, kỳ trả lãi nào nhà tôi cũng 
thực hiện đúng hạn”. 

Ở Mộc Châu, không chỉ gia đình anh Vì Văn Lương, chị Hà Thị Trâm mà còn có 
hàng trăm gia đình nông dân nghèo đang mỗi ngày một khá lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 
của ngân hàng chính sách xã hội huyện, vốn vay của ngân hàng không những tạo đà cho 
bà con thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng mà còn góp phần làm thay đổi cách 
nghĩ, cách làm của người dân. Từ chỗ thụ động trong trồng trọt, chăn nuôi, nay đã biết chủ 
động lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và từng bước áp dụng những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. Có thể ví các tổ chức, đoàn thể các cấp như “cánh tay nối dài” 
của ngân hàng chính sách xã hội đã đứng ra tín chấp vay vốn cho hội viên nghèo và các 
đối tượng chính sách khác. Ngoài ra, các tổ chức, đoàn thể còn thường xuyên kiểm tra, 
nhắc nhở các hộ sử dụng nguồn vốn sao cho hiệu quả, trả lãi và gốc đúng hạn. 

Ông Tạ Văn Toàn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu, cho 
biết: Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, nguồn vốn của đơn vị chủ yếu cho 
vay chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, hộ nghèo về nhà ở... 
Nhờ nắm bắt tình hình nhu cầu về vốn, nguyện vọng của người dân ở các xã để có kế 
hoạch giải ngân phù hợp, hiệu quả và kịp thời, đúng chủ trương chính sách. Để tạo điều 
kiện tốt nhất giúp người dân tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã 
hội huyện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền đến bà con về mục đích, ý nghĩa các chương trình cho vay và nguồn vốn vay. 
Thông qua nhiều giải pháp đồng bộ như củng cố, mở rộng hệ thống điểm giao dịch lưu 
động tại các xã và trung tâm huyện; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và 
vay vốn; cử cán bộ tín dụng chính sách phụ trách từng địa bàn cụ thể. Nhờ đó, hiệu quả sử 
dụng vốn vay không ngừng được nâng lên, đồng nghĩa với việc nhiều hộ nông dân nghèo 
đã và đang từng bước thoát nghèo. Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giúp cho hàng nghìn hộ 
nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường, làm nhà ở, thực hiện các chương trình, các cuộc vận động về nông nghiệp, nông 
thôn. 

“Có thể khẳng định, nhờ chương trình tín dụng chính sách với nguồn vốn ưu đãi, 
những năm qua, đã giúp cho hộ nghèo và đối tượng chính sách đầu tư vào phát triển sản 
xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo. Việc đầu tư vốn các 
chương trình đã chú trọng tới chất lượng và vừa thực hiện cho vay đúng đối tượng, vừa 
nâng suất đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng của hộ nghèo. Các đơn vị đã chủ 
động tham mưu với chính quyền cấp xã trong việc rà soát danh sách hộ nghèo và phê 
duyệt đối tượng vay vốn” - bà Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, 
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cho biết thêm.  
 

04. Mỹ Hạnh. GƯƠNG SÁNG THƯƠNG BINH LÀM KINH TẾ GIỎI Ở MƯỜNG 
CƠI / Mỹ Hạnh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/9/2019.- Số 607.- Tr. 81 - 
82. 

 

Trong dịp lên thăm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, chúng tôi may mắn được 
anh Hồ Đăng Quang - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tận 
tình dẫn đến xã Mường Cơi để viết bài về gương thương binh điển hình vượt khó, 
làm kinh tế giỏi trên địa bàn. 

Trên chặng đường gần 20km về xã Mường Cơi, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và 
lấy làm phấn khích khi ở một vùng núi cao xa xôi, thời tiết khắc nghiệt lại tràn ngập 2 bên 
đường hoa nở rực rỡ từ trung tâm xã đến các bản làng, xa xa những dãy núi phủ một màu 
xanh mướt của ngô, cam chưa vào vụ. Quay sang nói với chúng tôi, Trưởng phòng Quang 
nói: Năm 2019, Mường Cơi là một trong 3 xã của huyện Phù Yên đặt mục tiêu phấn đấu 
xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, các bản làng đã được bê tông hóa, người dân trong 
bản cũng phấn khởi và tự trồng hoa 2 bên đường, vừa để làm đẹp, vừa để nâng cao ý thức 
cho bà con dân tộc có trách nhiệm hơn trong giữ gìn, bảo vệ môi trường. 

Dừng lại trước con suối nhỏ, băng qua cây cầu xi măng, chúng tôi theo chân 
Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện vào thăm nhà thương binh Trịnh 
Công Thức. Do được hẹn trước, nên ông ra đón chúng tôi tận nơi, rồi dẫn chúng tôi thực 
địa luôn tận mắt mô hình vườn - ao - chuồng ngay bên ngôi nhà gỗ được dựng khá công 
phu và đẹp mắt của mình. Hết một vòng thăm quan vườn dong riềng, chuồng nuôi hươu, 
ao cá, bể ba ba, chúng tôi cùng ông lên nhà nhâm nhi thứ trà có vị chan chát, ngọt đậm 
của vùng núi cao và thưởng thức những câu chuyện thời binh lửa, những câu chuyện làm 
kinh tế của người thường binh nơi vùng cao sơn cước này. 

Nhớ lại những năm tháng đế quốc Mỹ đánh phá Việt Nam ác liệt nhất, ông Thức 
kể lại: Năm 1970, khi mới 19 tuổi, tôi xung phong lên đường làm nhiệm vụ chống Mỹ cứu 
nước. Sau 3 tháng tham gia huấn luyện bộ binh, tôi được điều về C6, Tiểu đoàn 41, Binh 
chủng đại công thuộc Quân khu Tây Nguyên. Sau đó 1 năm, tôi cùng đồng đội được phân 
công thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào chiến đấu chống lại các cuộc hành 
quân càn quét của địch để bảo vệ vùng giải phóng của Lào. 

Trong một trận tập kích vào cứ điểm của quân Ngụy Lào ở Luông Pha Băng cuối 
năm 1971, chiến sỹ trẻ Trịnh Công Thức đã lập chiến công lớn là tiêu diệt cả Sở Chỉ huy 
quân Ngụy Lào và vinh dự được Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng thưởng 
Huân Chương chiến công hạng Ba vì thành tích lập chiến công trong chiến đấu. 

Ở một trận đánh khác, do hỏa lực B40 của ta phát sáng làm lộ mục tiêu bị quân 
địch trả đũa tấn công lại quyết liệt khiến ông bị thương nặng ở đầu gối và vùng hàm mặt. 
Cho đến bây giờ, vẫn còn một mảnh đạn nằm trong khớp gối của ông. 

Suốt thời gian ở mặt trận Luông Pha Băng, chiến sỹ B40 Trịnh Công Thức luôn 
hăng hái, dũng cảm, gan dạ trong nhiều trận đánh, ông đã vinh dự được Nhà nước Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhất vì thành tích 
có công giúp cách mạng Lào thời kỳ 1945 - 1975. 

Năm 1976, người lính một thời oanh tạc trận mạc năm nào chính thức phục viên. 
Tại quê nhà Sơn La, thương binh Trịnh Văn Thức không ngừng phấn đấu vươn lên, năng 
động, nhanh nhạy và làm tốt công việc với nhiều vị trí quan trọng do nhân dân và lãnh đạo 
xã tín nhiệm bầu cử. Ban đầu bác làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Tường Ban (cũ), quản lý 30 
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hộ dân chuyên trồng và kinh doanh đỗ tương, chè, rồi chuyển sang làm cán bộ tài chính 
ngân sách xã, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
xã Mường Cơi. Từ một người cán bộ gương mẫu và trách nhiệm, ông đã dần trưởng 
thành, trở thành Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Cơi năm 1997. Đến năm 
2004, làm Chủ tịch UBND xã, năm 2005 là Bí thư Đảng ủy xã. Ở cương vị lãnh đạo xã, 
bác luôn nhiệt huyết, tận tụy với việc nước, việc dân. Cho đến tận bây giờ, nhiều bà con 
trên 20 bản làng của xã Mường Cơi vẫn nhớ tới hình ảnh vị lãnh đạo xã tên Trịnh Công 
Thức năm xưa không quản ngại khó khăn, thường xuyên xuống tận nhà bà con dân tộc 
vận động họ thực hiện chủ trương của Đảng ủy, UBND xã về thay đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Theo đó, 
từ thói quen trồng giống lúa địa phương 1 vụ/năm, bà con đã chuyển sang trồng giống lúa 
năng suất cao 3 vụ/năm, chuyển từ trồng ngô nếp giống cũ sang trồng ngô lai, trồng cây 
ăn quả cho giá trị kinh tế cao như quýt, cam, bưởi, trồng rừng và tham gia nhận bảo vệ 
những cây rừng lâu năm như xoan, keo, mỡ... 

Đặc biệt, năm 2005, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, với tư cách 
là Bí thư Đảng ủy xã, ông đã cùng các đồng chí lãnh đạo, đảng viên trong Đảng bộ xã ra 
Nghị quyết với những chỉ tiêu giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương. Trong đó 
chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng 
chuyển đất trồng sắn 1 vụ/năm sang trồng chè. Quyết sách này đã đi đúng hướng, giúp 
tăng thu nhập của bà con dân tộc lên gấp 10 lần, Đảng bộ xã Mường Cơi từ một đơn vị 
yếu kém đã trở nên trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm liên tục. Năm đó, Mường Cơi 
còn tự hào là địa phương đầu tiên có trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia của tỉnh Sơn La, giáo 
dục được phổ cập, trẻ em lớp 1 được đến trường, đi học đầy đủ. 

Năm 2010, người cán bộ nhiệt huyết, tận tụy và xuất sắc Trịnh Công Thức chính 
thức nghỉ hưu về phát triển kinh tế gia đình cùng vợ con. Theo lời ông kể, gia đình ông đã 
mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng vườn - ao - chuồng cách đây 25 năm. 

Cứ mỗi lần có dịp đi công tác ông lại tranh thủ học hỏi những mô hình làm kinh tế 
hay. Trở lại thời điểm năm 1994, ông kể: “Trong một chuyến đi công tác ở Nghệ An, tôi 
đã học hỏi được mô hình nuôi hươu ở địa phương này và đã mua 3 con về nuôi thử. Đến 
nay, đàn hươu trong chuồng đã sinh sản được nhiều lứa và hiện chuồng nhà tôi luôn có 20 
con nuôi lấy nhung và gây giống”. Phấn khởi khoe với chúng tôi, ông Thức cho hay ông 
vừa có một khoản thu đút túi khoảng 100 triệu đồng từ việc bán hươu giống và 10 cặp 
nhung hươu. 

Hay từ một chuyến đi công tác khác ở Yên Bái năm 2006, ông Thức lại học hỏi 
được kinh nghiệm nuôi ba ba. Luôn say mê và phấn khích với những mô hình mới cho 
hiệu quả cao nên ông lại tiếp tục mạnh dạn đầu tư đào ao thả cá và xây bể nuôi ba ba. Tuy 
nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng và “thuận buồm xuôi gió” ủng hộ các “dự 
án” của người thương binh dám nghĩ, dám làm. Năm 2016, một thất bại nặng nề đã xảy ra 
khi toàn bộ ao cá và ba ba vài trăm con được xây gần bờ suối đã bị lũ cuốn sạch, làm tổn 
thất vài trăm triệu gia tài của ông đã tâm huyết gây dựng trong 10 năm. Tiếp tục gây dựng 
lại và chưa thu về được bao nhiêu, đến năm 2018, một lần nữa dòng lũ “tàn ác” lại cuốn 
trôi ra suối khoảng 3 tạ cá trắm, trôi, chép của ông. Mặc dù vậy, nhưng ông chưa bao giờ 
nản và từ bỏ nuôi ý chí làm “giàu” với cá và ba ba. Và quyết tâm ấy được chứng minh khi 
ông đã tự ấp trứng gây được đàn ba ba hiện tại lên tới 300 con, con to nhất nặng khoảng 
7kg. Theo dự tính, 1/3 số ba ba trong ao chuẩn bị được ông cho xuất bán vào cuối năm 
nay. 
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Không chỉ đam mê chăn nuôi, năm 1995, với sự vận động không ngừng, sau khi 
nhanh nhạy nắm bắt được thị trường tiêu thụ dong riềng ở Hà Nội khá lớn và nhận thấy 
việc trồng và chăm bón cây dong riềng rất dễ dàng và đơn giản, thương binh Trịnh Công 
Thức đã bàn với bạn bè ở Hà Nội kết hợp mở xưởng chế biến và cung cấp tinh bột dong 
riềng cho thị trường Hà Nội. Để có nguyên liệu chế biến, ông thực hiện cấp giống dong 
riềng cao sản của Trung Quốc và đặt hàng bà con dân tộc các bản trồng rồi thu mua lại 
của họ theo giá thỏa thuận, phù hợp với giá bán trên thị trường. Nhờ đặt hàng theo nhu 
cầu của thị trường mà nguyên liệu của ông không bao giờ bị tồn dư, trồng đến đâu thu 
hoạch và tiêu thụ hết đến đó. Đến nay, ông đang giúp khoảng 400 hộ trong vùng có thêm 
việc làm và thu nhập ổn định. Hộ trồng nhiều cũng thu hoạch được 50 tấn dong riềng mỗi 
năm, thu về tương ứng 50 triệu đồng/hộ/năm. Ông tâm sự: Tôi còn có một xưởng sản xuất 
bột dong, lúc đầu tạo việc làm cho 40 lao động trong bản để làm ra 4 - 5 tấn hàng mỗi 
ngày. Song hiện nay các khâu như thu mua và chở nguyên liệu, rửa củ, khoắng bột... đều 
được đầu tư “tự động hóa” máy móc thực hiện nên mặc dù khối lượng sản xuất tăng gấp 
đôi, khoảng 10 tấn/ngày nhưng chỉ cần thuê 15 lao động đảm nhận công việc là ổn. Người 
dân tộc làm cho tôi ở đây rất phấn khởi bởi họ có việc làm và thu nhập khá ổn định với 
mức 8 triệu/tháng đối với thợ máy và 6 triệu/tháng đối với thợ rửa dong và làm việc vặt. 

Anh Hồ Đăng Quang - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
Phù Yên nói với chúng tôi: Dũng cảm trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, năng động trong 
phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ông Trịnh Công Thức xứng đáng được người dân 
coi trọng và đánh giá là một người cán bộ nhiệt huyết, tận tụy và xuất sắc trên mọ i cương 
vị được giao ở mọi mặt trận cả “chiến trường”, “chính trường” và “thương trường”. 

Quả thật, gương thương binh Trịnh Công Thức không chỉ sáng mãi bởi sự lấp lánh 
của những tấm huân chương cao quý được tặng thưởng trong thời chiến mà còn là tấm 
gương tỏa sáng trong thời bình để mọi người trong bản, làng học tập và noi theo làm kinh 
tế giỏi, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 
 

05. Trịnh Bình. SƠN LA XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ SỸ QUAN DỰ BỊ CHẤT LƯỢNG, 
HIỆU QUẢ, VỮNG MẠNH / Trịnh Bình // Quân khu 2.- Ngày 26/9/2019.- Số 1058.- 
Tr.3. 

 
 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị 
định số 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự chỉ đạo. 
 Từ năm 2002 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ 
đạo, triển khai thực hiện toàn diện, bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công 
tác sỹ quan dự bị; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội; chú trọng làm tốt công tác tạo nguồn, đào 
tạo, bổ túc, huấn luyện sỹ quan dự bị; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp đăng ký, 
quản lý, sắp xếp, bổ nhiệm sỹ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên, thực hiện đúng, 
đủ các chế độ chính sách đối với sỹ quan dự bị. 
 Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đều khẳng định, Nghị định 26/NĐ-CP về sỹ 
quan dự bị thể hiện nhất quán đường lối, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính 
phủ, Quân đội; phát huy trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan, ban ngành đoàn thể chính 
trị - xã hội; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện xây dựng, 
quản lý đội ngũ sỹ quan dự bị, đó là: Nguồn đào tạo sỹ quan dự bị đối với một số chức 
danh bác sỹ, cán bộ ngành hậu cần, kỹ thuật và một số chuyên ngành binh chủng còn ít, 
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chưa đáp ứng nhu cầu biên chế; công tác quản lý sỹ quan dự bị còn gặp khó khăn, bất cập 
do sỹ quan dự bị thường xuyên đi làm ăn xa… 
 Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 26/NĐ-CP về sỹ quan dự bị Quân đội Nhân dân 
Việt Nam. 
  
06. Nguyễn Văn Chiến. YÊN CHÂU TẠO NGUỒN THU NHẬP MỚI TRÊN “ĐẤT 
DỮ” / Nguyễn Văn Chiến // Nông thôn ngày nay.- Ngày 30/9/2019.- Số 234.- Tr.6. 

 
Yên Châu là một trong những huyện nghèo khó nhất của tỉnh Sơn La trong nhiều 

thập kỷ. Vùng đất dốc này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em: Thái, Mông, Sinh 
Mun, Mường… Trong quá khứ đói nghèo ấy, Yên Châu cũng chiếm một diện tích đất 
canh tác cây thuốc phiện không nhỏ, nhất là ở những xã vùng cao như: Chiềng Tương, 
Chiềng On, Phiêng Khoài, Yên Sơn… 

“Khi Nhà nước vận động chuyển hướng sản xuất xóa bỏ cây thuốc phiện, Yên 
Châu chúng tôi được hỗ trợ nhiều lắm. Không chỉ đầu tư cây, con giống mới cho hiệu quả 
kinh tế cao, Yên Châu còn được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng rất nhiều. Nhờ thế, ngay chính 
trên những vùng đất từng trồng cây thuốc phiện năm xưa, bây giờ đã cho nhiều hoa trái 
ngọt. Yên Châu từ một huyện nghèo trở thành một huyện có nông sản xuất khẩu giá trị 
cao” - ông Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện Yên Châu tâm sự như vậy. 

Trong ký ức của những già làng cao tuổi như ông Nguyễn Hồng Khương (hơn 80 
tuổi) ở bản Cung Giao Thông (xã Tú Nang): Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, 
Yên Châu ra quân triệt phá cây thuốc phiện mạnh lắm. Sau triệt phá loại cây ma mị ấy, 
các giống cây trồng mới được đưa vào Yên Châu rất nhiều: Đầu tiên phải kể đến là cây 
ngô lai, rồi lúa lai, phân bón, dê, lợn, gà công nghiệp, bò, trâu… đi cùng với những thay 
đổi ấy là cán bộ từ tỉnh đến xã, bản bám dân, giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm. “Cán bộ 
phải dạy dân từ cách cầm cái cuốc thế nào cho đúng, đánh luống rau, làm đất mạ… Từ 
thay đổi ấy, năng suất lao động cao lên, dân no ấm dần, không ai nghĩ tới trồng cây thuốc 
phiện nữa”. 

Đến với bản vùng cao Lao Khô, giáp biên giới Việt - Lào, thuộc xã Phiêng Khoài 
(huyện Yên Châu) chúng tôi gặp anh Tráng Lao Lềnh. Anh Lềnh tâm sự, giọng đầy tự 
hào: Trước đây, không ai nghĩ là ở cái bản vùng cao như chúng tôi lại có thể trồng được 
nhiều loại cây cho hiệu quả kinh tế cao mà mang lại cuộc sống an lành đến thế. Đó là nhờ 
Nhà nước có những chính sách chuyển hướng sản xuất - xóa bỏ cây thuốc phiện rất kịp 
thời. Bây giờ ở Lao Khô này, chúng tôi không chỉ sống nhờ ngô lai, lúa lai mà còn có 
nguồn thu lớn từ chăn nuôi trâu, bò, gà, lợn, dê; thu hoạch chanh leo, sa nhân và nhiều cây 
trồng khác. Yên Châu quê tôi bây giờ được cả thị trường ngoài nước như Trung Quốc, 
Úc… biết đến nhờ hoa quả xuất khẩu đấy. Cái đất dữ trồng cây thuốc phiện năm xưa bây 
giờ thu được cả đô la của Mỹ, nhân dân tệ của Trung Quốc từ những nông sản ngon lành 
rồi... 
 

07. Kim Phượng. TIN VẮN / Kim Phượng // Lao động.- Ngày 30/09/2019.- Số 223.- 
Tr.5. 
 
 Công đoàn viên chức tỉnh Sơn La đã tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ hai năm 
2019 cho 25 đội bóng đến từ các công đoàn cơ sở. 250 vận động viên thi đấu ở các nội 
dung nam nữ kết hợp. Thể lệ giải gồm 6 đội nhất và 2 đội nhì bảng có số điểm cao vào 
vòng tứ kết đấu loại trực tiếp vào bán kết và chung kết. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 
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giải nhất cho Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường, giải Nhì cho Công đoàn cơ 
sở Liên quân Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng giải Ba cho Công đoàn cơ 
sở Đài Phát thanh truyền hình và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 
 
08. Hà Hoàng. THOÁT NGHÈO NHỜ TRỒNG RAU CẢI BẮP / Hà Hoàng // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 01/10/2019.- Số 235.- Tr.5. 

 

Nhờ chuyển đổi diện tích làm ruộng sang trồng rau cải bắp, gia đình ông 
Nguyễn Văn Quân (ở bản Là Ngà 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) 
đã thoát nghèo và có của ăn của để, bình quân thu lãi 120 triệu đồng/năm. 

GIÁ CAO, KHÔNG LO Ế 
Cao nguyên Mộc Châu được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu mát mẻ quanh năm, 

đất đai màu mỡ rất thuận lợi cho việc trồng rau cải bắp và các loại cây trồng ngắn ngày.  
Ông Nguyễn Văn Quân chia sẻ cơ duyên đến với nghề trồng rau cải bắp: “Trước đây gia 
đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, bố mẹ già yếu hay ốm đau bệnh tật 
nên gánh nặng đặt lên vai của vợ chồng tôi. May mắn là tôi có khu ruộng rộng khoảng 1ha 
bố mẹ để lại cho, hàng năm cứ chăm chỉ cấy lúa thì không phải lo tiền mua gạo, nhưng chi 
tiêu trong gia đình thiếu thốn lắm. Nhờ có Hội Nông dân huyện Mộc Châu mở lớp tập 
huấn, giới thiệu các mô hình phát triển sản xuất, trong đó có mô hình trồng rau cải bắp, 
nên tôi mới có cơ hội vươn lên thoát nghèo”. 

Nhờ sự cần cù, chịu khó, suy nghĩ phải tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, 
đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng, ông Quân đã mạnh dạn cải tạo lại đất 1ha đất 
ruộng, vay mượn tiền mua máy bơm, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để trồng rau cải 
bắp. Ông Quân cho biết: “Từ khi tôi bắt tay vào trồng rau cải bắp, mọi công việc đều 
thuận lợi, rau phù hợp với khí hậu địa phương nên phát triển rất tốt. Tôi thấy trồng rau cải 
bắp ít chi phí, ít tốn công chăm sóc, đầu ra cho sản phẩm tương đối ổn định. Cứ đến vụ 
thu hoạch rau, các thương lái và các hợp tác xã trên địa bàn huyện đến tận vườn tự cắt và 
đóng gói sản phẩm chuyển đi. Vì vậy, rau cải bắp gia đình tôi luôn bán được giá cao và 
không lo ế hàng”. 

HỖ TRỢ HỘ KHÁC CÙNG LÀM ĂN 
Chia sẻ thêm về kỹ thuật chăm sóc rau cải bắp, ông Quân cho hay: “Trồng rau cải 

bắp rất đơn giản, không khó khăn phức tạp như trồng các cây khác hay nuôi các loại gia 
súc, gia cầm. Trước khi gieo hạt cải bắp, tôi thường ngâm hạt giống vào nước ấm 50 độ C 
khoảng 20 phút. Sau đó đem hạt ngâm nước lạnh từ 8 - 10 giờ; lượng hạt gieo 1,5 - 2g/m2. 
Gieo xong tôi phủ lên đất một lớp rơm dày từ 1 - 2cm, sau đó dùng ô doa tưới đẫm nước 
lên từ 1 - 2 lần/ngày”. 

Khi hạt nảy mầm nhô lên khỏi mặt đất, ông Quân bắt đầu tưới bằng hệ thống nước 
tự động. Khi cây cải bắp cao khoảng từ  7 - 8cm, ông nhổ tỉa những cây còi cọc. Sau mỗi 
lần nhổ tỉa, kết hợp bón thúc bằng phân chuồng ủ mục, NPK... “Với việc chăm sóc như 
thế, vườn rau cải bắp của gia đình tôi lúc nào cũng tươi tốt và không lo bị còi cọc, sâu 
bệnh. Trong quá trình chăm sóc, tôi không dùng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, nên 
nhiều thương lái và hợp tác xã trên địa bàn huyện rất tin tưởng” - ông Quân nói. 

Ông Quân cũng cho hay, hiện rau cải bắp được ông bán tại vườn với giá 9.000 
đồng/kg. Một năm ông trồng rau cải bắp được 2 vụ, mỗi vụ cho lãi 60 triệu đồng, tính ra 
cả năm gia đình ông có lãi 120 triệu đồng. 

Nhờ mạnh dạn chọn đi mới phát triển kinh tế và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng 
rau cải bắp, nhiều năm nay gia đình ông Quân đã thoát nghèo và trở thành hộ có kinh tế 
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khá giả trong bản Là Ngà 2. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Quân còn tích cực tham gia 
vào các hoạt động văn hóa xã hội của địa phương, hướng dẫn các gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn cùng trồng rau cải bắp để vươn lên làm giàu. 
 
09. PV. LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TIẾP XÚC CỬ TRI / PV // Quân đội nhân 
dân.- Ngày 01/10/2019.- Tr.1, 4. 

 
Ngày 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 

Phóng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri tại huyện Mộc Châu 
(tỉnh Sơn La) trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. 

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng đánh giá cao những kết quả mà huyện Mộc Châu đã đạt được trong thời gian qua, 
đặc biệt là tinh thần chủ động, đôn đốc quyết liệt của cấp ủy chính quyền, bảo đảm công 
việc đạt chất lượng. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy tiềm 
năng thế mạnh của địa phương, lựa chọn những cây, con chủ lực để đưa vào sản xuất 
nhằm nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Địa 
phương cần phối hợp các cấp, ngành thực hiện tốt công tác quy hoạch xứng tầm Khu du 
lịch quốc gia Mộc Châu. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng trả lời các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri 
chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Cùng ngày, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã làm việc với 
lãnh đạo huyện Mộc Châu về định hướng phát triển không gian tổng thể huyện Mộc Châu. 
 
10. Quang Khánh. ĐỂ XUÂN NHA KHÔNG TỤT LẠI PHÍA SAU / Quang Khánh // 
Đại biểu nhân dân.- Ngày 02/10/2019.- Số 275.- Tr. 3. 

 

Lần thứ hai trong năm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội Tòng Thị Phóng về với xã đặc biệt khó khăn Xuân Nha, huyện Vân Hồ - 
nơi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La 
nhận “đỡ đầu” từ cuối năm ngoái. Tận mắt chứng kiến mới thấy cái nghèo, cái khó 
vẫn “bám trụ” nơi này, mà để vượt qua và vươn lên cần rất nhiều nỗ lực và sự hỗ 
trợ. 

XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 
Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ, tuy không phải xã biên giới nhưng 

Xuân Nha là vùng đệm quan trọng để bảo vệ các cột mốc biên giới giữa Việt Nam với 
nước bạn Lào. Xuân Nha cũng nằm trong khu vực trọng điểm, phức tạp về tội phạm vận 
chuyển, buôn lậu ma túy, tiềm ẩn nhiều sự bất ổn về an ninh, chính trị. Toàn xã có 8 bản 
với 1.035 hộ và 4.388 nhân khẩu, 99% dân số Xuân Nha là người Mường, người Thái. Bí 
thư Huyện ủy Vân Hồ Nguyễn Đức Toàn cho biết, 69% số hộ trong xã nằm trong diện 
nghèo và cận nghèo. Cơ sở hạ tầng thì “thiếu đủ thứ”, hoặc xuống cấp trầm trọng, lại chịu 
ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ hàng năm. Trong đó, trạm y tế xã đã xây cách đây 15 - 16 
năm, nay hư hỏng nặng không bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. 

Thực tế cho thấy, Xuân Nha có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi, 
diện tích đất nông nghiệp ở đây khá lớn, phù hợp với nhiều loại cây ăn quả có lợi thế hiện 
nay như nhãn, xoài, bơ, bưởi, mít, cây lấy măng… Đồng thời cũng thuận lợi để phát triển 
chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô nhỏ và vừa, nhất là chăn nuôi đại gia súc. Đặc 
biệt, 53,5% diện tích Xuân Nha là rừng, cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường trong  
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lành. Đây là những lợi thế để xã phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, du lịch cộng đồng. 
Tuy nhiên, hiện nay xã chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp, chưa có sản phẩm 

hàng hóa chủ lực, thị trường tiêu thụ không ổn định, giá nông sản thấp. Sản xuất của các 
hộ dân chủ yếu là canh tác trên đất dốc và trồng cây lương thực theo phương thức tự sản 
xuất, tự tiêu dùng, nhỏ lẻ, manh mún, thiếu liên kết giữa các hộ với nhau và với thị 
trường. Bên cạnh đó, người dân vẫn nặng tâm lý ngại thay đổi, sợ rủi ro (thiên tai, dịch 
bệnh, thị trường…) và bằng lòng với hoàn cảnh, cam chịu đói nghèo, dẫn đến vẫn còn tư 
tưởng trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Một nghịch lý là lực lượng trong độ 
tuổi lao động của Xuân Nha khá lớn nhưng hơn 90% chưa qua đào tạo. Ở chiều ngược lại, 
hiện nay, số sinh viên đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp trở về địa phương nhưng 
không bố trí được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo khá nhiều (66 người). 
Nếu Xuân Nha không tập trung khắc phục các khó khăn, thách thức, phát huy các lợi thế 
để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong chuyển sang trồng cây ăn quả hàng hóa, phát 
triển chăn nuôi sẽ không theo kịp sự phát triển chung của huyện, chậm thoát ra khỏi tình 
trạng đặc biệt khó khăn và nguy cơ bị tụt lại phía sau. 

Với nhiều gian khó như vậy, có lẽ cũng dễ hiểu khi Xuân Nha là một trong những 
nơi dành được sự quan tâm đặc biệt của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng. Cuối năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trực tiếp chỉ đạo Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh cùng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhận “đỡ đầu” 
cho Xuân Nha. Tháng 6 năm nay, ngay sau Kỳ họp thứ Bảy, đoàn công tác của Phó Chủ 
tịch Thường trực Quốc hội đã về Xuân Nha, tặng xã kinh phí mua vật liệu xây dựng làm 
sân, đường, bể nước, công trình phụ của nhà đa năng. 

Và hôm qua, lần thứ hai trong năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng 
Thị Phóng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã trực tiếp đi khảo sát Xuân Nha 
với quyết tâm cùng với Đảng bộ, chính quyền và các đơn vị đứng chân trên địa bàn củng 
cố, xây dựng Xuân Nha trở thành xã điểm vững mạnh toàn diện. 

QUYẾT TÂM ĐƯA XUÂN NHA VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO 
Chia sẻ khó khăn với bà con, để có thể đưa Xuân Nha vươn lên thoát nghèo, Phó 

Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới 
cần quyết tâm rà soát chất lượng cán bộ, đảng viên để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của cấp 
ủy trên địa bàn. Đồng thời, coi trọng củng cố tổ chức Đảng, xây dựng các chi bộ, tổ chức 
đại hội đúng quy định, đúng Điều lệ Đảng. Từ việc chuẩn bị và tiến hành thành công đại 
hội, Xuân Nha cần xây dựng phương hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững 
an ninh quốc phòng, củng cố hệ thống chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng 
phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân các xã bạn Lào. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng lưu ý việc cần tăng 
cường các lực lượng đứng chân trên địa bàn, các đơn vị quân đội, công an xã chính quy về 
nắm địa bàn, phối hợp tốt với đồn biên phòng làm tốt công tác đường biên, cột mốc an 
toàn. Phối hợp các lực lượng, với các bạn Lào để phòng, chống buôn lậu qua biên giới. 
“Đặc biệt, cần ngăn chặn có hiệu quả việc buôn lậu ma túy”, Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cần triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia 
về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh, xã hội, các chương trình, 
dự án của tỉnh; bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng 
dân số bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh từ cơ sở chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho nhân dân.  

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, địa phương cần xây dựng các mô 
hình nông nghiệp trọng điểm, hiệu quả để từ đó nhân rộng ra toàn xã, các xã lân cận nhằm 
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thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu 
quả các công trình phục vụ an sinh xã hội như nước sạch, trạm y tế, đường giao thông 
nông thôn… Làm tốt công tác dân vận, lấy dân làm gốc, giữ vững mối quan hệ truyền 
thống tốt đẹp với nước bạn Lào, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền, biên giới quốc 
gia, ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu qua biên giới. 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, một trong những trách nhiệm rất lớn 
của Xuân Nha chính là bảo vệ rừng. Để người dân nơi đây có thể sống được từ rừng, yên 
tâm định canh, định cư sản xuất từ rừng, Nhà nước cần rà soát lại, tăng cường hỗ trợ chính 
sách để người dân trồng rừng và bảo vệ rừng. 

Qua những cuộc khảo sát thực tế như tại Xuân Nha của Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội, có thể thấy đến với cử tri, những người đã tín nhiệm và bầu ra người đại diện 
của mình không chỉ là trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực hiện quy định của 
pháp luật, hơn thế, còn thấm đẫm tình cảm và sự gắn bó máu thịt giữa Đại biểu Quốc hội  
- với cử tri, nhất là những nơi còn nhiều gian khó. Và cũng qua những đợt trực tiếp khảo 
sát tại những xã khó khăn như vậy, lãnh đạo các bộ, ngành có thể kiểm tra việc triển khai, 
thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tại địa phương; đồng thời từ thực tiễn 
nghiên cứu, bổ sung việc hoạch định chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, 
vùng cao, biên giới. 
 

11. PV. SƠN LA XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY CÀNG 
VỮNG CHẮC / PV // Nhân dân.- Ngày 03/10/2019.- Tr. 1, 4. 

 
Những năm qua, tỉnh Sơn La đã lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, quy hoạch thế trận quân sự trong khu 
vực phòng thủ tỉnh được quan tâm, đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Tỉnh chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - 
an ninh và thực hiện một cách nền nếp; làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức học tập cho 
cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động. Cụ thể, tỉnh đã mở 36 lớp đảng 
viên mới cho 2.699 đảng viên; 73 lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng cho 3.607 quần 
chúng; 13 lớp tập huấn cho 977 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn, bí thư chi bộ, đảng bộ 
cơ sở trong toàn tỉnh. Ðồng thời, tỉnh Sơn La đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng 
và cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 45 nghìn lượt cán bộ, đảng viên; hơn 
100 nghìn lượt học sinh, sinh viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ của địa phương được xây dựng vững mạnh, rộng 
khắp, đạt 1,97% dân số; hằng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, đúng 
luật. Các chương trình, kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng - an ninh được tỉnh Sơn La 
tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả đã làm chuyển biến và nâng cao nhận thức cho các 
cấp, ngành và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt về đường lối quân sự của Ðảng 
trong tình hình mới. Qua đó, tỉnh đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế 
trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; coi trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 
với tăng cường quốc phòng - an ninh. 
 
12. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG LÀM VIỆC TẠI HUYỆN VÂN HỒ, SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu 
nhân dân.- Ngày 03/10/2019.- Số 276.- Tr. 2. 

 
Chiều 2/10, tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch 
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Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã kiểm tra tiến độ thi công Nhà máy chế biến quả 
và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao Sơn La. 

Nhà máy Chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao Sơn La được đầu 
tư xây dựng có quy mô trên 14ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng (cả hai giai 
đoạn). Công nghệ sử dụng là công nghệ trích ly hiện đại và hoàn toàn tự động do tổng 
thầu là Công ty Riekermann của Đức lắp đặt. Trong giai đoạn I, diện tích quy hoạch 4,9ha 
đã được bàn giao, tổng đầu tư 300 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến các loại trái cây 
với các dòng sản phẩm như: Nước nhãn, cam, chanh leo cô đặc; sản phẩm chế biến từ 
xoài, sơn tra. Công suất chế biến giai đoạn I đạt 100 tấn quả/ngày, tương đương 30.000 
tấn/năm. Giai đoạn II có mức đầu tư 900 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất các sản 
phẩm, gồm: Nước cam, nước nhãn, nước chanh leo nguyên chất đóng chai. Sản  phẩm giai 
đoạn I sẽ được bán trong nước và xuất khẩu cho các nhà máy làm nguyên liệu chế biến 
nước ép trái cây. Giai đoạn II bán trực tiếp ra thị trường cho người tiêu dùng, tiêu thụ 
trong nước và xuất khẩu. Dự án hoàn thành sẽ tạo công ăn việc làm cho gần 200 lao động 
làm việc trực tiếp tại nhà máy và hàng nghìn lao động gián tiếp trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
Tập đoàn TH dự kiến sẽ liên kết với nông dân các vùng trồng cây ăn quả trọng điểm ở 
Sơn La như: Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã... để tạo vùng 
nguyên liệu cây ăn quả. Với định hướng liên kết nông dân thông qua các hợp tác xã, xây 
dựng chuỗi sản xuất, Tập đoàn TH sẽ hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, sơ chế. 

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng về tiến độ thi 
công nhà máy, đại diện công ty cho biết, hiện nay một số công tác chuẩn bị xây dựng đã 
được hoàn thiện như: Khảo sát địa hình/địa chất, rà soát bom mìn, bóc lớp đất hữu cơ, làm 
hàng rào tạm trong thời gian xây dựng, lắp đặt và đưa vào vận hành các nhà làm việc công 
trường… Các nhà thầu sẽ tổng lực triển khai công tác xây dựng, lắp đặt và chạy thử trong 
tháng 4.2020 kịp thời đưa nhà máy vào vận hành thương mại. Để thực hiện đầu tư xây 
dựng dự án theo tiến độ đã cam kết, công ty đề nghị UBND huyện Vân Hồ giải quyết dứt 
điểm các vấn đề liên quan đến mặt bằng của dự án; UBND tỉnh Sơn La hỗ trợ, đôn đốc 
các sở ngành và đơn vị hoàn thiện pháp lý các dự án liên quan đến hạ tầng theo cam kết, 
đồng thời bố trí ngân sách bảo đảm các dự án này được triển khai đồng bộ, phù hợp với 
tiến độ xây dựng của nhà máy. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
đề nghị UBND tỉnh Sơn La và UBND huyện Vân Hồ và các sở, ban, ngành thực hiện 
nghiêm quy hoạch, định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ ứng dụng công nghệ 
cao, hỗ trợ tạo điều kiện để công ty hoàn thành xây dựng đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt 
động, tạo việc làm, sinh kế cho người dân trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc 
hội cũng đề nghị tỉnh Sơn La sớm quy hoạch vùng cây ăn quả, xây dựng vùng nguyên liệu 
ổn định, mở rộng quy mô; hỗ trợ các hợp tác xã trồng cây ăn quả, thực hiện ký hợp đồng 
cam kết bao tiêu sản phẩm… Để thực hiện tốt dự án, Tập đoàn TH cùng với lãnh đạo Sơn 
La cũng như các đối tác cần bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân 
tộc vùng nguyên liệu, gắn bó với đồng bào, đặc biệt quan tâm đến việc quản lý và bảo vệ 
môi trường. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng mong muốn, 
Tập đoàn TH sẽ hoàn thành dự án sớm nhất, hoạt động thực sự hiệu quả. 
 
13. Ngọc Mai. NUÔI CÁ LỒNG TRÊN SÔNG, DÂN CHIỀNG BẰNG NO ẤM / 
Ngọc Mai // Nông thôn ngày nay.- Ngày 03/10/2019.- Số 237.- Tr.10 - 11. 

 
Những năm qua, tận dụng tiềm năng mặt nước rộng lớn trên vùng lòng hồ Thủy 
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điện Sơn La, nhiều hộ dân ở xã Chiềng Bằng đã chuyển từ canh tác nương rẫy, trồng ngô, 
sắn sang nuôi cá lồng bè. 

Gia đình anh Lềm Văn Sơn (bản Bung, xã Chiềng Bằng) là một trong những hộ 
tiên phong nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sông Đà. Anh Sơn cho biết: “Gia đình tôi bắt 
đầu với nghề nuôi cá lồng từ năm 2012. Nhờ nuôi cá lồng mà gia đình tôi từ khó khăn, giờ 
đã có kinh tế ổn định. Trước đây, do canh tác nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn không hiệu 
quả, nhìn ra mặt hồ rộng lớn mà không biết làm gì. Qua tìm hiểu thông tin trên sách báo, ti 
vi thấy nhiều nơi nuôi cá lồng rất hiệu quả, tôi bàn với gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng 
làm 8 lồng nuôi cá”. 

Vừa nuôi vừa học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn 
cách nuôi, chỉ sau thời gian ngắn anh Sơn đã thuần thục cách nuôi. Đến nay, anh đã có 16 
lồng cá, trung bình mỗi lồng nuôi từ 1 - 1,5 tấn cá, ước tính mỗi năm anh xuất bán từ 5 - 6 
tấn cá. Với giá bán giao động từ 70.000 - 900.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí mỗi năm 
anh lãi gần 200 triệu đồng. 

Anh Lò Văn Huấn ở cùng bản với anh Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi bắt đầu nuôi cá 
lồng từ năm 2013. Mới đầu thấy bà con dân bản nuôi cá lồng hiệu quả kinh tế cao, tôi bắt 
chước đầu tư làm 2 lồng bằng tre nuôi thử. Nhờ làm đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, 
lứa đầu tiên bán được trên 20 triệu đồng, thấy hiệu quả tôi tiếp tục mở rộng quy mô nuôi. 
Bằng số vốn tích góp, tôi đầu tư mua vật liệu làm lồng kiên cố bằng sắt, mỗi năm làm tăng 
thêm vài lồng. Đến nay, gia đình tôi đã có 43 lồng nuôi 5 loại cá chính: Cá chép, cá trắm, 
cá lăng, cá nheo và rô phi”. 

Ông Tòng Văn Don - Phó bí thư Đảng ủy xã Chiềng Bằng, cho biết: Tận dụng mặt 
nước của vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La trải rộng hơn 2.000ha trên địa bàn xã, những 
năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã vận động nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh mặt 
hồ, chuyển đổi thói quen sản xuất từ độc canh trên đất dốc sang phát triển nuôi cá lồng. 
Đến nay, toàn xã có 18 hợp tác xã thủy sản, với gần 1.400 lồng cá, sản lượng ước đạt 300 
tấn/năm. Để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững, xã đã phối hợp với các ban, ngành 
chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi, chăm sóc cho người dân. 
Đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã nuôi cá lồng, liên kết với các 
doanh nghiệp tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.  
 
14. Nguyễn Vân. TIN VẮN / Nguyễn Vân // Lao động.- Ngày 04/10/2019.- Số 277.- 
Tr.5. 

 
 Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Nhai (Sơn La): Tổ chức Lễ công bố Quyết định 
thành lập Công đoàn cơ sở cơ quan khối Đảng, Đoàn thể huyện gồm 59 đoàn viên, chỉ 
định Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí, chỉ định đồng chí Lường Thị Thuông - Phó 
chánh văn phòng huyện ủy - giữ chức chủ tịch. Công đoàn cơ sở cơ quan khối Đảng, 
Đoàn thể huyện được thành lập trên cơ sở giải thể các công đoàn cơ sở khối Đảng, đoàn 
thể nhằm giảm các đầu mối trung gian, giúp hoạt động công đoàn hiệu quả hơn. 
 
15. Thanh Phương. THÁNG 10 VỀ MỘC CHÂU THAM DỰ LỄ HỘI HOA HẬU 
BÒ SỮA / Thanh Phương // An ninh thủ đô.- Ngày 09/10/2019.- Số   .- Tr.11. 

 

Đến với Mộc Châu những ngày giữa tháng 10 mà không ghé xem lễ hội hoa 
hậu bò sữa Mộc Châu của vùng này là một thiệt thòi lớn cho bất kỳ ai bởi đây thực 
sự là một trải nghiệm tuyệt vời mang đậm nét đặc trưng của vùng đất cao nguyên 
này. 
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Mát mẻ quanh năm, thoai thoải những núi đồi phủ xanh non đồng cỏ, cao nguyên 
Mộc Châu từ lâu đã được nhiều người mệnh danh là Đà Lạt của vùng Tây Bắc. Có dịp 
đến với Mộc Châu một lần, dù mùa hè hay mùa đông, ngày sương mù trắng núi hay ngày 
nắng trải vàng mơ trên rừng... du khách đều không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của vùng 
đất này. 

Với lợi thế có độ cao trung bình 1.050m so với mực nước biển, cao nguyên Mộc 
Châu mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ phì nhiêu, thuận lợi cho 
phát triển cây chè, cây ăn quả (mận, đào) và chăn nuôi bò sữa. 

Khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, hàng năm vào các ngày 14 và 15/10 tại Mộc 
Châu có một cuộc thi cũng về sắc đẹp - nhưng thí sinh dự thi lại là những “nàng bò bốn 
chân” chứ không phải những cô gái kiều diễm chân dài. Cuộc thi do Mộc Châu Milk tổ 
chức hàng năm với tên gọi “Lễ hội Hoa hậu bò sữa Mộc Châu”. 

Vượt lên quy mô của một cuộc thi, “Hoa hậu bò sữa Mộc Châu” đã trở thành một 
lễ hội truyền thống ở đây, là nơi để người chăn nuôi và doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ 
kinh nghiệm, đồng thời tôn vinh những bàn tay vàng trong ngành chăn nuôi bò sữa. Cuộc 
thi đã có lịch sử hơn 12 năm và luôn là một ngày hội lớn được mong chờ của toàn Thị 
Trấn Nông Trường Mộc Châu - Sơn La. 

Cuộc thi cũng là nét đẹp văn hóa, là điểm nhấn du lịch cho vùng cao nguyên của 
tỉnh Sơn La. Khác với các cuộc thi sắc đẹp khác, sản lượng sữa và chất lượng sữa là 2 tiêu 
chí hàng đầu để chọn ra “nàng bò sữa” xứng đáng giành ngôi hoa hậu bên cạnh hàng loạt 
tiêu chí khắt khe khác. 

Lý do ban đầu công ty tổ chức lễ hội hoa hậu bò sữa Mộc Châu chỉ là tạo ra nơi 
giao lưu cho nông dân nông trường. Tuy nhiên, cuộc thi đã giúp chọn ra những con bò tốt 
nhất, từ đó cải tạo giống bò, hình thành đàn bò cao sản. Được biết, có những con bò đạt 
danh hiệu cao cho sản lượng sữa đến 40 - 50 kg/ngày. 

Sau cuộc thi, những con bò tốt, đạt danh hiệu sẽ được người dân đặt mua giống, 
lựa chọn vào đàn bò giống cao sản của Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu. Bò con, 
bò cháu được sinh ra từ thí sinh bò năm trước sẽ tham gia thi vào các năm sau. 

 Chính bởi thế, cho nên trước mỗi mùa thi hoa hậu, các chủ hộ lại kỹ lưỡng lựa 
chọn và chăm sóc những chú bò của mình thật kỹ, đợi đến vòng sơ tuyển, ngay từ tháng 7, 
các hộ đã phải lựa chọn những con bò đẹp nhất, cho năng suất sữa cao nhất trong đàn để 
chăm sóc, huấn luyện theo chế độ riêng. Theo đó, thức ăn cho các hoa hậu bò tương lai 
phải đầy đủ khẩu phần, đảm bảo đúng tỷ lệ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh và dưỡng chất. 

“Mỗi ngày chúng tôi phải dẫn bò ra đồng cỏ để tập đi sao cho khoan thai, giúp bò 
làm quen với đám đông để khi đi thi đấu bò không lồng lên vì sợ khi thấy quá nhiều 
người”. 

Các cán bộ của công ty sẽ đến tận trang trại, đem theo máy đo các chỉ số của cô bò 
được chủ hộ đăng ký dự thi. Sau vòng sơ tuyển, những cô bò xuất sắc nhất mới được vinh 
danh và đường hoàng bước trên sàn catwalk trong ngày 14, 15/10 mỗi năm. 
 

16. Hoàng Thúy Ngà. NGƯỜI PHỤ NỮ THỔI HỒN VÀO CHỮ THÁI / Hoàng Thúy 
Ngà, Đức Tuấn // Thời nay.- Ngày 10/10/2019.- Số 1016.- Tr.12. 

 

Thạc sỹ Lò Mai Cương nguyên là giảng viên Trường cao đẳng Sơn La. Chị đã 
dành cả đời mã hóa bộ font chữ Thái trên vi tính, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp. 

TỪ TẬP GHI CHÉP CỦA CHA 
Chị sinh ra và lớn lên trên mảnh đất huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La giàu truyền  
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thống cách mạng, trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Cha của chị là ông Lò Văn 
Mười, một cai ngục dưới chính quyền thực dân Pháp đã quay trở về với chính nghĩa, đóng 
góp lớn trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Sơn La. Sinh thời, ông là người khởi 
xướng việc cải tiến chữ Thái. Mẹ chị bà Cầm Thị Minh, một phụ nữ Thái giỏi những điệu 
“khắp” (hát Thái cổ) và sáng tác những bài hát mới của dân tộc Thái. Các anh chị em của 
chị Lò Mai Cương đều thành đạt, có trình độ đại học, trên đại học cống hiến sức mình cho 
quê hương Sơn La. 

Năm 1984, chị Lò Mai Cương tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm Tây Bắc, năm 1989 - 
1991 tiếp tục học đại học sư phạm rồi cao học tại Viện Vật lý (chuyên ngành tự động 
hóa). Năm 1994, tốt nghiệp với tấm bằng thạc sỹ, say sưa giảng dạy tin học cho cán bộ 
công chức, học sinh trong khu vực thị xã Sơn La (lúc đó dạy tin học là lĩnh vực hoàn toàn 
mới). Tình cờ một lần chị tìm thấy trên giá sách của cha những cuốn sách ghi lại bằng chữ 
Thái, gồm thơ, vè, kịch ngắn, nhật ký. Chị mở cuốn “Hướng dẫn tự học chữ Thái” viết tay 
của cha, dòng chữ cuốn hút, khơi gợi đến lạ kỳ: “Tác dụng của chữ Thái trước kia, hiện 
nay và tương lai? Tại sao chữ Thái cũ không phổ biến được? Cần tôn trọng tiếng nói và 
chữ viết dân tộc ít người”. Từ đó chị nảy ra ý nghĩ “Giá như có thể sử dụng vi tính để 
đánh máy chữ Thái thì tốt biết bao”. Như thế đây sẽ là công cụ ghi lại tất cả các tác phẩm, 
nhật ký mã hóa trên vi tính. 

Năm 1994, chị đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La nghiên cứu đề 
tài “Thiết kế font chữ Thái trên vi tính” nhưng chưa được chấp thuận. Chị kiên trì một lần 
nữa đăng ký đề tài. Đề xuất đăng ký lần thứ hai đã thuyết phục được Hội đồng tư vấn của 
Sở. Tháng 10/2006, đề tài nghiên cứu của chị đã được nghiệm thu và thử nghiệm tại các 
tỉnh có đồng bào dân tộc Thái sinh sống, như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Hòa 
Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. 

Qua nhiều lần hội thảo quốc tế, năm 2007 bộ font chữ Thái đã được nhóm kỹ thuật 
Unicode công nhận và cấp 73 mã ký tự vào mã quốc tế. Từ đó đến nay bộ font chữ Thái 
đã được các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sử dụng để số hóa các sách văn hóa Thái cổ 
tại Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, sử dụng sáng tác các tác phẩm, thơ ca, thiết kế trang web 
chữ Thái Việt Nam, thiết kế bộ gõ, thiết kế phần mềm hướng dẫn tự học chữ Thái… 
Nhiều cơ quan truyền thông đã sử dụng để biên tập, biên dịch chương trình phát thanh 
tiếng Thái. Ngành giáo dục tỉnh Sơn La, Điện Biên đã sử dụng để biên soạn tài liệu giảng 
dạy chữ Thái cho học sinh và cán bộ, công chức đang công tác tại vùng dân tộc thiểu số. 

LAN TỎA TRONG, NGOÀI NƯỚC 
Bộ font chữ Thái của chị như có cánh bay khắp muôn nơi, cộng đồng người dân 

tộc Thái đang sống ở nước ngoài như Mỹ, Canada, Pháp, Australia, Lào, Thái-lan cũng đã 
biết đến và cập nhật nhanh chóng. Viện Khoa học Công nghệ thông tin AIST Tsukuba 
Nhật Bản đã sử dụng sản phẩm trên để nghiên cứu, phát triển trên phần mềm Fedora 
(phần mềm mã nguồn mở). Chị Cương đã rất vui vì thành công đó như mở cánh cửa tri 
thức, đồng thời như thể tri ân đối với người cha thân yêu của mình. Chị nói: “Cha tôi đã 
giúp tôi động lực, quyết tâm thiết kế được bộ font chữ Thái trên vi tính. Tôi rất vui vì đã 
thổi được hồn vào những con chữ Thái cổ để bây giờ nó có thể sống mãi với thời gian, 
đến với mọi người, trong đó có đồng bào dân tộc Thái của tôi…”. 

Từ năm 2006 đến nay, chị Lò Mai Cương đã tham gia nghiên cứu biên soạn tài liệu 
giảng dạy chữ Thái và đã hoàn thành bộ tài liệu dạy chữ Thái cho cán bộ công chức, bộ 
đội, công an, học sinh, sinh viên đang công tác và chuẩn bị công tác tại vùng dân tộc thiểu 
số; bộ tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy chữ Thái.  
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Năm 2018, chị tham gia nghiên cứu thiết kế “phần mềm hướng dẫn tập viết chữ 
Thái và phần mềm tự học chữ Thái trực tuyến trên internet”. Sản phẩm tham gia dự giải 
hội thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2018 cấp tỉnh đạt giải khuyến khích. Phần mềm 
này đã giúp người học tiếng, chữ Thái tiết kiệm thời gian, có thể tự học mọi lúc, mọi nơi, 
các nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài có thể sử dụng một cách 
dễ dàng. 

Trong thời gian công tác tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn La, chị 
Lò Mai Cương với vai trò là trưởng phòng bồi dưỡng và trực tiếp dạy tiếng, chữ dân tộc 
Thái cho các đối tượng là cán bộ, công chức viên chức, công an, bộ đội, giáo viên các 
trường học trong toàn tỉnh. Tổng số các lớp chị tham gia dạy là 65 lớp với 3.185 học viên 
(trong đó có gần 200 học viên hiện nay đã trở thành giáo viên giảng dạy tiếng, chữ Thái 
tại các huyện, các xã trong tỉnh). 

Trong các dịp hè, chị tham gia làm báo cáo viên bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng, 
chữ Thái bậc tiểu học ở Điện Biên và giáo viên dạy tiếng Thái cho các trường nội trú của 
bảy tỉnh có người Thái (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức) với hai khóa, tổng số: Gần 
200 học viên; tham gia dạy tiếng, chữ Thái cho tỉnh Hòa Bình (hai khóa với 160 học 
viên). Chị còn vận động các trung tâm học tập cộng đồng ở các bản, xã thuộc các huyện, 
thành phố trong tỉnh tổ chức mở lớp dạy tiếng, chữ Thái cho nhân dân các dân tộc như: 
Trung tâm học tập cộng đồng bản Pán, bản Tông Cọ, huyện Thuận Châu, bản Hôm, xã 
Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, một số trung tâm học tập cộng đồng của huyện Mai Sơn… 

TÂM NIỆM QUÝ GIÁ NHẤT ĐỜI 
Năm 2017, chị nghỉ hưu nhưng vẫn nhiệt tình, say sưa tham gia dạy tiếng, chữ 

Thái cho Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. Ba năm qua, chị đã tham gia dạy 35 lớp 
với 2.476 học viên. Dù sức khỏe của chị không còn được như hồi thanh xuân, phải đảm 
nhận trọng trách của người phụ nữ trong một gia đình ba thế hệ, nhưng chị vẫn bố trí, sắp 
xếp thời gian hợp lý để vừa nghiên cứu khoa học, vừa tham gia giảng dạy. Đồng thời, chị 
còn tích cực tham gia trên các trang mạng xã hội, đăng tải, hướng dẫn các bài giảng tiếng, 
chữ Thái cho những người tự học. Bản thân tự tham gia mở được ba lớp học miễn phí cho 
47 học viên. 

Chị đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen: Giải Nhì Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 10 về hệ thống phần mềm và trang web hỗ trợ học chữ Thái 
Việt Nam; giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc lần thứ 12 
về phần mềm bộ Font chữ Thái Sơn La; giải thưởng tài năng sáng tạo nữ năm 2011, 2012 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; giải thưởng KOVA của Ủy ban Giải thưởng 
KOVA năm 2013; giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ tư năm 
2014, nhận cúp Vàng sản phẩm tin cậy ưa dùng về bộ Font chữ Thái Sơn La (tháng 
5/2014)... 

Chị tâm sự, phần thưởng cũng rất quý, nhưng điều quý giá nhất là chị đã thực hiện 
được mong ước của cha về bảo tồn, phát huy được chữ Thái cổ, ứng dụng mã hóa đưa chữ 
Thái vào đời sống thực tiễn. Hiện nay, bộ font chữ Thái đã được các thế hệ học sinh, sinh 
viên, học viên đam mê học tập, nghiên cứu. Những người yêu mến tiếng Thái, chữ Thái 
thấy được cái hay, cái đẹp, từ đó thêm yêu quê hương, đất nước. Chữ Thái đã giúp cho các 
thầy, cô giáo, các cán bộ, các chiến sỹ biên phòng, công an, bộ đội đang công tác ở vùng 
dân tộc, miền núi thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Ở một góc nhìn khác cũng rất 
quan trọng là việc áp dụng bộ font chữ Thái đã hỗ trợ đắc lực cho công tác nghiên cứu 
khoa học, làm tốt hơn trong việc dịch thuật, khai phá kho tàng sách chữ Thái cổ rất có giá 
trị. 
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Từ đam mê khoa học, nỗ lực không mệt mỏi, sau hơn 30 năm nghiên cứu, thử 
nghiệm, người phụ nữ dân tộc Thái - Ths Lò Mai Cương đã thổi hồn vào chữ Thái, ứng 
dụng dễ dàng trong đời sống, góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa 
của dân tộc Thái. Với chị, đó dường như là một hạnh phúc không có gì để so sánh. 

Hai lần chị được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam; hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam... 
 
17. Thiện Lành. TÂM THẦN DO RƯỢU HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI “UNG 
DUNG” NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT / Thiện Lành // Câu chuyện pháp luật.- Tháng 
10/2019.- Số 706.- Tr.12. 

 

Suốt 2 năm, sau cái chết đầy oan ức và thương tâm của người cha, gia đình 
anh Đinh Văn Xung mòn mỏi chờ đợi công lý được thực thi. Nhưng trái lại với niềm 
tin của gia đình, chỉ nhờ một kết luận từ cơ quan chức năng với nội dung: “Có biểu 
hiện rối loạn loạn thần do sử dụng rượu trước, trong và sau khi gây án” mà hung 
thủ giết người vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. 

Gửi đơn kêu cứu đến Câu chuyện Pháp luật, anh Đinh Văn Xung, trú tại bản 
Thượng Lang, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phản ánh việc bố mình là 
ông Đinh Văn Mau (SN 1949) bị Đinh Văn Thành - người cùng bản, chém nhiều nhát dẫn 
đến tử vong từ năm 2017, nhưng đến nay chưa được cơ quan chức năng xử lý thỏa đáng. 

GIẾT NGƯỜI VÌ BỊ TRÂU ĂN LÚA 
Theo đó, vào ngày 28/3/2017, trước khi tấn công ông Mau, Thành đã chém 4 nhát 

vào con trâu của gia đình ông Mau. Lúc đó, ông Mau đang ăn cơm sáng trong lán trại của 
nhà tại bản Thượng Lang, xã Mường Lang, huyện Phù Yên chạy ra thì bị Thành liên tiếp 
chém vào đầu, má, cổ, cổ tay... Do quá bất ngờ, ông Mau đã không kịp phản ứng. 

Sau một tháng điều trị, ngày 03/5/2017, ông Mau đã không thể qua khỏi. Nguyên 
nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương, mất máu, tụ não, giập phổi... “Gia đình 
tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công minh của cơ quan cảnh sát điều tra. Nhưng trong suốt 
2 năm chờ đợi sau đó, gia đình tôi không hề nhận được bất cứ một văn bản nào từ cơ quan 
tiến hành tố tụng thông báo về việc điều tra, xác minh và giải quyết vụ án theo đúng quy 
định của pháp luật”, anh Xung nói. 

“Một vài lần, khi tôi đến gặp cán bộ điều tra thì được trả lời bằng miệng rằng ông 
Thành có kết luận giám định về tình trạng bị tâm thần. Và gần đây nhất, ngày 18/9/2019, 
sau hàng loạt đơn kêu cứu gia đình gửi đi khắp các cơ quan ban ngành thì Cơ quan Cảnh 
sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La mới ban hành văn bản trả lời về việc đình chỉ vụ án”, 
anh Xung phản ánh. 

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN CÓ ĐÚNG LUẬT? 
Theo văn bản số 669/PC02 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La 

gửi đến cho gia đình anh Xung: Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Thành về tội giết người, tạm giữ ông Thành từ ngày 
28/3/2017. 

“Quá trình điều tra cho thấy bị can Thành có cử chỉ, hành động không bình thường. 
Bị can đã có 1 tiền án tội cố ý gây thương tích vào năm 2007, bị Tòa án nhân dân huyện 
Phù Yên xử phạt 24 tháng tù, cho hưởng án treo, tháng 1/2017, do có những biểu hiện 
không bình thường nên gia đình đã đưa đến khám tại Bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên 
và chẩn đoán bị tâm thần hệ phân liệt”, cơ quan công an cho hay. 
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Sau khi đối tượng Thành gây án, ngày 15/5/2017, Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh 
Sơn La đã trưng cầu giám định tâm thần của bị can tại Viện Giám định pháp y tâm thần 
Trung ương. Ngày 27/7/2017 Viện pháp y tâm thần Trung ương đã kết luận: “Trước, 
trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Đinh Văn 
Thành có biểu hiện rối loạn loạn thần do sử dụng rượu. Theo phân loại bệnh quốc tế lần 
thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F10.5. Tại các thời điểm trên bị can bị mất khả năng nhận 
thức và điều khiển hành vi”. 

Từ đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh 
đối với bị can. Đồng thời, đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can theo 
Khoản 2, Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự vào ngày 14/8/2017. Cùng ngày, Cơ quan 
cảnh sát điều tra đã gửi thông báo kết quả điều tra cho gia đình anh Xung và UBND xã 
Mường Lang biết (?). 

Đến năm 2018, Viện pháp y tâm thần Trung ương có văn bản thông báo rằng bệnh 
tâm thần của ông Thành đã ở giai đoạn ổn định, không cần áp dụng biện pháp bắt buộc 
chữa bệnh. Đến tháng 8/2018, kết luận ông Thành đã khỏi bệnh tâm thần, không áp dụng 
biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La đã đình chỉ thi 
hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh với ông Đinh Văn Thành. 

Tuy nhiên, anh Xung cùng gia đình cho rằng, kết luận giám định về tình trạng bị 
tâm thần của ông Thành là không khách quan, có thể ông Thành đã giả bệnh để trốn tránh 
trách nhiệm, hình phạt. 

Bởi theo anh Xung trước khi ra tay với bố mình, ông Thành tại địa phương là một 
người hết sức bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tâm thần. Tại bản, 
trước khi xảy ra vụ việc, Thành vẫn sản xuất, sinh hoạt bình thường. 

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc, ông Đinh Văn Huyên (39 tuổi, xã Mường Lang, 
huyện Phù Yên), là công an viên xã Mường Lang. Thời điểm xảy ra vụ án, ông Huyên là 
một trong những người đầu tiên tiếp cận và truy bắt đối tượng cho biết: “Thời điểm xảy ra 
vụ án, chúng tôi được giao nhiệm vụ lần theo dấu vết của đối tượng. Khi vào đến khe suối 
thì chúng tôi phát hiện ra Thành tay cầm dao, cởi trần. Lúc đó chúng tôi hô Thành bỏ dao 
xuống thì Thành làm theo. Sau đó, chúng tôi bảo dẫn Thành trói về nhưng Thành bảo tự đi 
được không cần trói. Lúc bị bắt, Thành vô cùng bình tĩnh, không có bất cứ biểu hiện bất 
thường nào. Lúc đó, Thành còn nói rằng tôi về xem ông Mau đi vì Thành chém chết ông 
Mau rồi. Khi bị bắt Thành không chống trả và còn nói thèm thuốc lào, xin uống nước và 
ăn. Sau đó, có đồng chí công an xã xuống đưa cho Thành bánh mỳ và nước. Khi bị bắt 
không có bất cứ biểu hiện bất thường nào mà còn nói không phải trói mà để Thành tự đi”. 

KHUẤT TẤT CẦN ĐƯỢC LÀM RÕ 
Liên quan đến sự việc, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Đoàn luật sư Thành phố Hà 

Nội sau khi nghiên cứu hồ sơ cho biết, theo quy định pháp luật thì người dùng rượu, bia, 
ma túy... (gọi tắt là chất kích thích) đến mức bị mất khả năng nhận thức, mất năng lực 
hành vi dân sự vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định rất rõ ràng tại Điều 13 
Bộ luật Hình sự năm 2015. 

“Điều luật quy định này nhằm xử lý những người lợi dụng, cố tình đẩy mình vào 
tình trạng sử dụng chất kích thích, hay nói cách khác họ có lỗi trực tiếp cho việc mất năng 
lực hành vi dân sự, mất khả năng nhận thức của họ. Trường hợp này là ngoại lệ và không 
áp dụng theo Điều 21 Bộ luật Hình sự về miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, mất khả năng nhận thức”, ông Hùng khẳng định. 

Cũng theo ông Hùng, việc xử lý trong trường hợp này áp dụng cả cho người dùng 
chất kích thích lâu ngày, thường xuyên, liên tục dẫn đến mất năng lực hành vi và những 
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người tại thời điểm phạm tội có sử dụng chất kích thích. Thế nên pháp luật, xã hội lên án 
mạnh mẽ, trừng trị rất nghiêm những người lợi dụng chất kích thích như rượu, bia, ma 
túy... để phạm tội. 

“Từ những phân tích trên thì việc cơ quan điều tra - Công an tỉnh Sơn La sử dụng 
Kết luận giám định pháp y tâm thần cho rằng bị cao Đinh Văn Thành bị mất năng lực 
hành vi, mất khả năng nhận thức do dùng rượu để làm căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án, 
đình chỉ điều tra với bị can Đinh Văn Thành là hoàn toàn trái với quy định pháp luật, cụ 
thể vi phạm quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự”, ông Hùng nói. 

Anh Xung cùng gia đình hy vọng các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trách 
nhiệm sớm vào cuộc điều tra làm rõ sai phạm, xử lý hành vi phạm tội của bị can Đinh Văn 
Thành theo đúng quy định của pháp luật. 
 

18. Nam Long. “BÀ ĐỠ” CỦA NGƯỜI NUÔI BÒ SỮA MỘC CHÂU / Nam Long // 
Thanh niên.- Ngày 10/10/2019.- Số 283.- Tr.16. 

 

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) luôn thể hiện vai 
trò của một “bà đỡ”, giúp người nuôi bò sữa trên cao nguyên tươi đẹp Mộc Châu 
(Sơn La) yên tâm làm giàu. 

DOANH NGHIỆP TIẾP SỨC NGƯỜI NUÔI BÒ SỮA 
Đàn bò sữa gần 25.500 con tại Mộc Châu với nguồn giống từ Hà Lan, Cu Ba, Mỹ, 

Úc, Israel... đang ngày ngày “đẻ” ra thứ “vàng trắng” ngọt lành nhất, làm giàu cho gần 
600 gia đình nuôi bò sữa. Cao nguyên Mộc Châu đang “sở hữu” cả chục tỷ phú nuôi bò và 
nhiều chủ trại bò có của ăn của để, được xếp vào hàng triệu phú. Đây thực sự không chỉ là 
“thiên đường bò mà cũng là “thiên đường” của người nuôi bò sữa. 

Người nông dân chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu có được cơ ngơi như hôm nay một 
phần do được thiên nhiên ưu ái. Cao nguyên có độ cao trên 1.050m so với mực nước biển 
này được thiên nhiên ban tặng những điều kiện tuyệt vời để phát triển đàn bò sữa như khí 
hậu trong lành, quanh năm mát mẻ và những đồng cỏ tươi giàu dinh dưỡng làm thức ăn 
chăn nuôi. Nhưng yếu tố then chốt nhất để ngành chăn nuôi bò sữa nơi đây phát triển 
mạnh mẽ và bền vững chính là những người chăn nuôi bò sữa luôn chịu thương chịu khó, 
mạnh dạn áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến hiện đại vào sản xuất và được Mộc Châu 
Milk tiếp sức thông qua các chương trình, mô hình thiết thực. 

Suốt những năm qua, Mộc Châu Milk luôn bao tiêu sản phẩm cho người chăn nuôi 
bò sữa; triển khai thành công quỹ bảo hiểm vật nuôi và giá sữa; cung cấp thức ăn tinh, 
thức ăn TMR, cỏ Alfafa cho bò; cho vay vốn đầu tư mở rộng phát triển sản xuất; hỗ trợ 
phần lớn các chi phí khuyến nông, tiêm phòng và thụ tinh nhân tạo cho bò; hỗ trợ áp dụng 
quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi bò sữa an toàn... Trong đó, bảo hiểm vật 
nuôi và giá sữa đã trở thành “bùa hộ mệnh” của người chăn nuôi. Khi gặp rủi ro, chủ trang 
trại sẽ được quỹ bảo hiểm vật nuôi hỗ trợ kịp thời; nếu giá sữa giảm 30%, quỹ bảo hiểm 
giá sữa sẽ hỗ trợ 60% số tiền sữa sụt giảm. Hằng năm, Mộc Châu Milk còn duy trì tổ chức 
Hội thi Hoa hậu Bò sữa, với ý nghĩa tôn vinh những người chăn nuôi, đồng thời là cầu nối 
giúp các hộ nông dân chia sẻ kinh nghiệm và nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ sư, 
chuyên gia chăn nuôi của công ty. 

CHUNG TAY XÂY DỰNG VÙNG SỮA TƯƠI CHẤT LƯỢNG 
Anh Nguyễn Tiến Mạnh (Thị trấn Nông trường Mộc Châu) đang sở hữu trang trại 

rộng hơn 1,2ha, với 60 con bò sữa. Mỗi ngày, đàn bò sữa trong trang trại cho sản lượng 
4,6 tạ, giúp ông chủ Mạnh bỏ túi tiền triệu. “Được công ty hỗ trợ trong suốt quá trình chăn 
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nuôi, chúng tôi rất yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, cuộc sống gia đình nhờ vậy ngày 
càng khấm khá”. Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc Mộc Châu Milk, “cha đẻ” của 
những mô hình nêu trên, chia sẻ: “Công ty đề cao triết lý kinh doanh “người nuôi bò là cái 
gốc của doanh nghiệp”. Do vậy, chúng tôi luôn đồng hành cùng bà con, chung tay xây 
dựng Mộc Châu trở thành một trong những vùng nguyên liệu sữa tươi lớn và chất lượng 
nhất miền Bắc”. 

Hiện đàn bò sữa ở Mộc Châu cho sản lượng sữa bình quân gần 100.000 tấn/năm. 
100% hộ chăn nuôi bò sữa liên kết với Mộc Châu Milk đều đáp ứng các tiêu chuẩn 
VietGAP, đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao. Nguồn nguyên 
liệu sữa tươi được sản xuất trên dây chuyền tự động hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu của 
Tetra Pak (Thụy Điển), đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực 
phẩm khắt khe nhất như: Tiêu chuẩn về hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 
22000, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP. 

Bằng cách đồng hành với người nông dân chăn nuôi bò sữa, Mộc Châu Milk đã và 
đang cùng người nông dân trên thảo nguyên đưa sữa Mộc Châu trở thành thương hiệu sữa 
tươi chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, được người tiêu dùng khắp cả nước yêu mến v à tin 
tưởng. 
 

19. Anh Hiếu. CÔNG AN XÃ Ở “VÙNG NÓNG” TỘI PHẠM HÌNH SỰ, MA TÚY / 
Anh Hiếu, Diệu Linh // Công an nhân dân.- Ngày 10/10/2019.- Số 5117.- Tr.3. 

 

Con đường độc đạo từ trung tâm thị trấn đến bản Lũng Xá, Tà Dê - nơi nổi 
tiếng cả nước một thời với những “boong ke” kiên cố do trùm ma túy điều hành; với 
những cuộc đấu súng sinh tử, giờ đây đang được làm lại. Những sống trâu, ổ gà 
nham nhở dọc cung đường bụi mù trong tiết trời nắng nóng làm hành trình về bản 
của chúng tôi trở nên vất vả hơn. Gần 1 giờ rong ruổi xe máy, bản đã hiện ra với 
những nếp nhà lượn sóng giữa núi rừng. Nơi đây đang diễn ra một cuộc chuyển hóa 
địa bàn với cách làm mới, đưa cán bộ công an chính quy về bám bản, nhằm giữ vững 
an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. 

CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI “3 CÙNG” VỚI DÂN Ở ĐIỂM NÓNG HÌNH SỰ, MA TÚY 
Đảm nhiệm vai trò dẫn đường, Thượng uý Lường Văn Nhân, cán bộ Công an 

huyện Vân Hồ phụ trách địa bàn xã Lóng Luông vừa đi vừa tranh thủ giới thiệu về địa bàn 
mà anh đã gắn bó nhiều năm trời. Con đường hiểm địa ngắn nhất từ trung tâm xã Lóng 
Luông tới bản Tà Dê khoảng 4km, trước đi ngựa còn khó, hiện đang được phá đá, làm 
đường. Khi con đường này làm xong, hai bản Lũng Xá, Tà Dê sẽ có thêm đường vào, 
nhiều cơ hội giao thương với bên ngoài và không còn là địa bàn “bất  khả xâm phạm” của 
tội phạm ma túy nữa - anh Nhân hồ hởi cho biết. 

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nhân trải lòng một kỷ niệm khó quên. Khi ấy là 
cuối chiều 17/4, Thượng úy Lường Văn Nhân cùng đồng chí Mùa A Phúc đang làm nhiệm 
vụ nắm tình hình tại bản Lóng Luông thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy hướng Hà Nội - 
Sơn La có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng 2 đối tượng đã 
tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi, vật lộn, người ướt đẫm mồ hôi, chân tay rớm máu, các anh 
quên cả mệt nhọc, đau đớn khi tóm gọn 2 đối tượng, kiểm tra túi xách mà đối tượng đem 
theo phát hiện có 20 bánh heroin và 1 túi hồng phiến… Qua đó mới thấy, lực lượng công 
an xã thường ngày phải đối mặt với tội phạm, với hiểm nguy trong quá trình làm nhiệm 
vụ. 

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ 
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thông tin: Xã Lóng Luông trước có 11 bản, thực hiện việc sáp nhập các bản, đến nay xã 
chỉ còn 9 bản với hơn 1.100 hộ, trên 5.200 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 
hơn 87%, nhiều người có mối quan hệ họ hàng thân tộc bên kia biên giới. Xã có 30 đối 
tượng truy nã phạm tội ma túy, có hơn 160 người nghiện và nghi nghiện. Nguồn ma túy 
được thẩm lậu vào địa bàn tỉnh, sau đó trung chuyển đi các nơi thường từ địa bàn này. 6 
tháng đầu năm 2019, trong 27 vụ án liên quan đến ma túy bị triệt phá (tăng 14 vụ so với 
cùng kỳ năm 2018), Công an xã Lóng Luông đã phối hợp với công an các cấp bắt được 18 
vụ với 25 đối tượng; giải quyết nhiều vụ trộm cắp tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép… 
Công an phụ trách xã ở địa bàn trọng điểm về ma túy này hiện nay có 1 trưởng công an xã 
và 10 cán bộ công an chính quy từ nhiều đơn vị khác nhau được Công an tỉnh Sơn La lựa 
chọn, điều động xuống bám bản. 

Đến thăm bản Lũng Xá, Tà Dê, chúng tôi được người dân nơi đây kể nhiều câu 
chuyện về Tổ Công an phụ trách địa bàn xã Lóng Luông. Khi mới đến địa bàn, với công 
việc bộn bề nhưng các anh luôn quan tâm, dành thời gian trực tiếp đến các hộ gia đình ở 
từng bản để thăm hỏi, tìm hiểu, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với họ như người 
thân trong gia đình. Mùa ngô các anh cùng lên rẫy trỉa bắp, mùa gặt, anh cùng lên nương 
gặt lúa với dân; thấy con, cháu các gia đình ốm đau, công an xã đã vận động họ đưa ra 
trạm y tế xã để khám bệnh; cùng dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn cách làm chuồng trâu bò, 
giữ vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống mới. Như mưa dầm thấm đất, tình cảm và sự 
gần gũi, vận động của các anh đã được dân tin, yêu, cảm mến, một số đối tượng trong bản 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được các anh cảm hóa; đồng thời các phong trào ở bản 
về xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, tổ bản bước đầu thu được những kết quả 
tích cực. 

Một ngày ở xã Lóng Luông, theo chân cán bộ công an xuống bản mới hiểu thêm 
công việc vất vả thầm lặng của những người đang ngày đêm bám trụ địa bàn. Anh Giàng 
A Thống, một người dân xã Lóng Luông chia sẻ: “Bản Tà Dê nơi tôi sinh sống, trước đây 
Công an xã và người ngoài rất khó tiếp cận bởi số lượng các đối tượng liên quan đến ma 
túy rất lớn, đường vào độc đạo. Từ khi Công an tỉnh Sơn La và nhiều lực lượng tiêu diệt 2 
đối tượng trốn truy nã, liên quan đến mua bán ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn 
Văn Thuận, tình hình trong bản đã ổn hơn nhiều, người ngoài đã có thể ra vào trong bản, 
chúng tôi thấy phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào chính quyền”. 

Song song với các kế hoạch trấn áp tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn được 
Công an tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng. Bởi lẽ, chuyển hóa về mặt nhận thức mới là biện 
pháp gốc rễ để ngăn chặn tội phạm. Các buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp 
luật cho người dân được thực hiện thường xuyên tại nhà các trưởng bản. Bên cạnh đó, 
công an xã cùng với chính quyền địa phương giúp người dân tham gia sản xuất, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn quả có thu nhập cao như cây bơ, cây chanh leo, 
nuôi gà. 

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN TAY KHÔNG TƯỚC DAO ĐỐI TƯỢNG 
Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ cuối tuần, đang chuẩn bị đưa vợ đi khám bệnh ở 

Hà Nội thì bất chợt chuông điện thoại reo. Nghe xong câu chuyện, chỉ kịp nói với vợ: 
“Anh đi có việc gấp”, Thượng úy Đỗ Tràng Thuận, Phó Trưởng Công an thị trấn Nông 
trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La vội vã lên đường. Vừa đi, anh vừa liên hệ 
với Đại úy Hà Ngọc Vĩnh, Trưởng Ban Công an xã Tân Lập để lên phương án bắt giữ, sau 
khi xác định đối tượng nghiện ma túy vừa đâm trọng thương cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra 
tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu đã bỏ trốn lên núi, mang theo hung khí. 
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Bỏ xe ô tô, chuyển phương tiện sang đi xe máy vượt con đường mòn lên đến đầu 
bản, bắt đầu lên núi, anh Thuận cùng tổ công tác thị trấn leo núi để xác định nơi đối tượng 
lẩn trốn. Trước đó, thông tin về vụ việc đã được anh thông báo trong nhóm zalo với các tổ 
trưởng các tiểu khu và các bản. Bởi vậy, trong cuộc truy bắt này, lực lượng công an không 
hề đơn độc, cùng tham gia cuộc truy bắt với các anh còn có đông đảo bà con các bản lân 
cận. Đi khoảng 2 giờ đi bộ leo núi, đến ruộng ngô, các anh phát hiện đối tượng đang ẩn 
nấp trong một hang đá, khi ấy, đối tượng tay lăm lăm cầm con dao, kêu khóc, dọa nếu 
công an tiến đến anh ta sẽ tự sát. Trước tình huống này, các anh đã cất súng, chuyển 
phương án B, tóm gọn đối tượng nhưng đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và cho 
chính đối tượng. Thuyết phục, vận động, trong vòng 25 phút, đối tượng đã buông dao. 

Xem clip về vụ việc này do một người trong cuộc vây bắt hôm đó quay lại, chúng 
tôi thấy khâm phục bởi quá trình thuyết phục đối tượng, anh Thuận đã chân tình, dùng 
tình cảm, lý lẽ, dựa vào tâm lý, phong tục của người dân tộc Mông để vận động đối tượng 
buông dao, đầu hàng, hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Sau đó chính anh Thuận đã 
cởi tất, giầy cho đối tượng đi, vì trong quá trình trốn chạy, đối tượng chân đạp vào đá tai 
mèo đã rớm máu, mà đường dẫn giải từ hang đá xuống đến bản còn xa… Đó chỉ là một 
trong số các vụ việc mà phó trưởng công an thị trấn cùng đồng đội đã giải quyết trong thời 
gian anh được điều động từ công an huyện xuống nhận nhiệm vụ tại thị trấn. 

Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: Thời gian qua, 
thực hiện đề án đưa công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại địa bàn 
huyện Mộc Châu đã minh chứng tính hiệu quả, đúng đắn. Lực lượng công an xã đã tham 
mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, 
chủ động, tích cực triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, quản lý Nhà nước về an 
ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả trong năm 2019, lực lượng công an 
xã đã trực tiếp tổ chức ra quân bóc gỡ trên 2.500 biển quảng cáo, rao vặt, cho vay, tín 
chấp, phòng ngừa hoạt động của tín dụng đen; thực hiện 176 lượt kiểm tra ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện; ngăn chặn tuyệt đối tình trạng chơi game online quá giờ, học 
sinh trốn học đi chơi game; lập 314 hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn theo Nghị định 111, đưa 
233 đối tượng đi cai nghiện theo Nghị định 221; trực tiếp phát hiện bắt giữ 79 vụ với 86 
đối tượng phạm tội về ma túy, khởi tố 79 vụ với 85 bị can, bắt giữ 50 vụ với 97 đối tượng 
về hình sự. Huyện Mộc Châu có 15 xã, thị trấn, đến nay đã điều động được 31 công an 
chính quy đảm nhận các chức danh công an xã. Khi xuống địa bàn, ngoài các nhiệm vụ 
chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo công an xã phải đặc biệt coi trọng biện 
pháp vận động quần chúng, kết nối với ban quản lý các bản, tiểu khu, các nhóm trưởng 
nhóm liên gia tự quản và nhân dân, để đảm bảo giải quyết ngay các vụ việc phát sinh… 
Nhờ vậy, an ninh trật tự được giữ vững ngay từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống đột 
xuất, bất ngờ… 

Đại tá Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đánh giá: Những 
năm qua, với quyết tâm cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và 
tăng cường về mọi mặt cho công an cấp huyện, củng cố lực lượng công an xã theo chỉ đạo 
của Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy Sơn La.  Công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban 
hành Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã giai đoạn 2019 - 
2021; tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo nhằm huy động cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị 
vào cuộc và phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. “Để đảm bảo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sỹ làm việc, công an tỉnh cũng kiến nghị các đơn vị liên 
quan, các xã phải bố trí đất và xây dựng trụ sở làm việc, xã nào do điều kiện khó khăn thì 
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làm nhà tiền chế; đồng thời, thành lập chi bộ đối với xã bố trí đủ cán bộ là đảng viên hoặc 
tạo điều kiện cho đảng viên sinh hoạt thuận lợi nhất. Như vậy, cán bộ chiến sỹ rất yên tâm 
khi xuống cơ sở công tác” - Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết. 

Đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã điều động, bố trí 1.056 cán bộ công an chính quy 
tăng cường phụ trách xã, thị trấn. Kết quả đợt 1 năm 2019, đã điều động 43 đồng chí, 
nâng tổng số lên 97 đồng chí ở 84/197 xã, thị trấn; từ nay đến hết năm 2019 sẽ bố trí 115 
đồng chí Công an chính quy về cơ sở. Đặc biệt, Công an tỉnh Sơn La đang thí điểm 
chuyển hóa địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự tại cơ sở với cách làm mới tại 
xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ… Qua đó, ghi nhận những chuyển biến rõ nét, sự ủng hộ, 
đồng thuận và tin tưởng từ chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. Hoạt động 
của công an xã đã bài bản, chính quy hơn nhiều từ khi thực hiện chủ trương đưa công an 
chính quy xuống cơ sở, điển hình ở huyện Mộc Châu và Vân Hồ…  Công an tỉnh đã làm 
tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên nhiều cán bộ chiến sỹ đã xung phong đi xã, 
điển hình là đồng chí Lừ Thị Thu Trang xung phong đảm nhận Phó Công an thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, quá trình công tác tác đã đạt nhiều thành tích, được Bộ trưởng Tô 
Lâm gửi thư biểu dương, khen ngợi. 

 

20. Viết Hà. XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CHO HỌC SINH NGHÈO / Viết 
Hà // Biên phòng.- Ngày 11/10/2019.- Số 82.- Tr.3. 

 

Trước những khó khăn của đồng bào biên giới xã Lóng Sập, huyện Mộc 
Châu, tỉnh Sơn La, suốt 8 năm qua, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thực hiện mô hình 
“Bữa sáng cho em” để hỗ trợ, giúp đỡ 47 học sinh Trường Tiểu học Lóng Sập và 
điểm trường mầm non Buốc Pát, xã Lóng Sập. Việc làm đầy tính nhân văn này đã 
giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ăn no, mặc ấm đến trường, theo 
đuổi ước mơ con chữ. Phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Đại tá Cà Văn Lập, 
Chính ủy Bộ đội Biên phòng Sơn La, đồng chí cho biết: 

Gần dân, hiểu dân là ngọn nguồn để Bộ đội Biên phòng Sơn La sáng tạo nhiều 
cách làm hay, mô hình tốt giúp đỡ nhân dân biên giới nói chung, các cháu học sinh nghèo 
nói riêng. Đối với mô hình “Bữa sáng cho em” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập 
trực tiếp thực hiện cũng xuất phát từ tình cảm, sự gắn bó mật thiết giữa Bộ đội Biên phòng 
với nhân dân biên giới. Bản Buốc Pát có 14 hộ, là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tỷ lệ 
người nghiện ma túy cao. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã xây 
dựng mô hình “Bữa sáng cho em”, góp phần xây dựng tương lai cho trẻ em nghèo biên 
giới. 

Để duy trì đều đặn bữa sáng cho các cháu trong 8 năm liền, Bộ đội Biên phòng 
Sơn La đã có những cách làm nào để đảm bảo kinh phí, thưa đồng chí? 

Chứng kiến nhiều học sinh phải chịu cảnh đói ăn, thiếu mặc do bố mẹ vướng vào 
ma túy, tình trạng các lớp học tiêu điều, thiếu vắng học sinh, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa 
khẩu Lóng Sập đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
xây dựng mô hình, tiết kiệm khẩu phần ăn của cán bộ, chiến sỹ, nấu cơm sáng cho học 
sinh nghèo. 

Từ năm 2012 - 2017, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập trích 
khẩu phần ăn bữa sáng của ngày thứ 7, Chủ nhật để nấu cơm sáng cho các cháu vào các 
ngày hành chính trong tuần. Thông thường, vào mỗi buổi sáng, đơn vị cử một số cán bộ, 
chiến sỹ đưa lên điểm trường. Nhưng để thuận tiện, trước khi lên lớp, các thầy, cô giáo 
ghé qua đơn vị lấy cơm mang lên cho các cháu. Từ năm 2017 đến nay, nhận thấy mô hình 
có tính lan tỏa tốt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa 
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khẩu Lóng Sập và các đơn vị khác tận dụng các nguồn nội lực, kêu gọi các tổ chức, cá 
nhân hỗ trợ thêm các cháu ở các bản khác. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Lóng Sập đã tự nguyện đóng góp thêm 80.000 đồng/người/tháng, kêu gọi hỗ trợ mỳ tôm, 
nhu yếu phẩm, cá khô, gạo... để chăm lo cho các cháu. 

Trong suốt 8 năm qua, vào các ngày hành chính trong tuần, cứ đúng 6 giờ 45 phút, 
cơm cùng thức ăn được các “anh nuôi” của đồn cho vào những thùng giữ ấm, đảm bảo vệ 
sinh. Sau khi ăn cơm sáng xong, các chiến sỹ phối hợp với các thầy, cô giáo mang cơm 
lên bản để các cháu ăn sáng. 

Với sự kiên trì, vượt qua gian khó của cán bộ, chiến sỹ, đến nay, kết quả học tập 
của các cháu học sinh ở Buốc Pát như thế nào, thưa đồng chí? 

Công sức của cán bộ, chiến sỹ đã được đền đáp, từ khi có mô hình đã kéo giảm tỷ 
lệ học sinh bỏ học. Ở điểm trường Buốc Pát, chấm dứt hẳn tình trạng bỏ học giữa chừng. 
Các cháu ở những lớp được hỗ trợ đầu tiên đã có ý chí vươn lên trong học tập, nay đang 
theo học tại Trường Trung học cơ sở Lóng Sập. Đồng thời, mô hình đã tạo ra một hiệu 
ứng xã hội, nhận được sự sẻ chia của cộng đồng. Năm 2016, cấp ủy, chính quyền huyện 
Mộc Châu phân công các ngành phụ trách hỗ trợ bản Buốc Pát xây dựng cơ sở hạ tầng, 
xóa nhà tạm cho đồng bào, hỗ trợ cây, con giống để nhân dân nơi đây phát triển. Năm 
2017, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã phối hợp với chính quyền địa phương vận 
động kinh phí xây dựng 2 lớp học kiên cố, giúp thầy cô và học sinh dạy và học tốt hơn.  

Để tiếp tục hỗ trợ học sinh trên biên giới và nhân rộng mô hình “Bữa sáng cho 
em”, Bộ đội Biên phòng Sơn La có kế hoạch như thế nào trong thời gian tới?   

Để nâng cao dân trí, xây dựng tương lai tươi sáng cho học sinh nghèo biên giới, Bộ 
đội Biên phòng Sơn La có nhiều sáng kiến, cách làm hay thực hiện Chương trình “Nâng 
bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Chúng tôi tiếp tục huy động 
nguồn lực hỗ trợ học sinh về lương thực, thực phẩm, sách vở, đồ dùng học tập và quần áo, 
sửa chữa nhà ở, trường lớp. Bộ đội Biên phòng Sơn La rất cần sự chung tay của các cấp, 
các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức giúp đỡ nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng để nâng 
bước các em tới trường, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho địa bàn biên giới trong 
tương lai. 

Xin cảm ơn đồng chí! 
 

21. Hải Nguyễn. TRANG TRẠI SẠCH TRÊN THẢO NGUYÊN XANH / Hải 
Nguyễn // Lao động cuối tuần.- Ngày 11 – 13/10/2019.- Số 41.- Tr.5. 

 

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) hiện là nơi sinh sống của 25.500 con bò sữa, 
với gần 600 trang trại hộ nông dân và 3 trang trại lớn của Mộc Châu Milk. Để bảo vệ 
môi trường xanh, hàng trăm hộ dân đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn VietGAP 
trong quá trình sản xuất; chất thải rắn, lỏng được xử lý hoàn toàn tách biệt. 

Mộc Châu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh khô, mùa hè 
mát ẩm và mưa nhiều. Khí hậu ở Mộc Châu quanh năm mát mẻ, nhiệt độ không khí trung 
bình/năm khoảng 18,5 độ c, rất phù hợp cho việc chăn nuôi. Hơn sáu thập kỷ qua, cao 
nguyên Mộc Châu đã là “nhà” của hàng chục nghìn con bò sữa. Với số lượng tổng đàn lên 
tới 25.000 con, nằm rải rác trong các trang trại hộ nông dân, chất thải từ việc chăn nuôi bò 
làm ảnh hưởng đến môi trường là vấn đề nóng của lãnh đạo huyện và Công ty Cổ phần 
Giống bò sữa Mộc Châu trong thời gian dài. Ông Trần Công Chiến - Tổng Giám đốc Mộc 
Châu Milk - nói: “Những năm gần đây song song với việc phát triển đàn bò, việc giữ gìn 
cảnh quan môi trường là việc “sống còn”, nếu môi trường ô nhiễm sẽ tạo ra nhiều vi 
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khuẩn gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn bò và sức khỏe của con người. Do dó, 
công ty đã xây dựng nhà máy xử lý chất thải có quy trình khép kín tự động xử lý hoàn 
toàn khối lượng chất thải của hơn 2.500 con bò. Công ty đang nuôi và hướng dẫn, trợ giúp 
các chủ trang trại xây dựng hệ thống xử lý chất thải”. 

Việc đảm bảo môi trường không chỉ là mối quan tâm của lãnh đạo công ty mà chủ 
các trang trại cũng ý thức được việc đảm bảo môi trường sạch trong chăn nuôi bò sữa là 
chìa khóa thành công. Chủ hộ Đinh Công Đạo, thuộc tiểu khu Vườn đào, dẫn chúng tôi 
tham quan trang trại với hơn 110 con trong đó có 40% là bò cho sữa. “Các anh chị có cảm 
thấy mùi “bò” không?” - câu hỏi của ông cũng là điều chúng tôi thắc mắc khi mùi đặc 
trưng của chất thải chăn nuôi đã không còn đặc quánh như những năm trước. Và lời giải 
đã được ông bật mí khi dẫn chúng tôi tham quan khu xử lý chất thải mà ông đầu tư hơn 
200 triệu đồng từ năm 2018. 

“Phân và toàn bộ chất thải được đưa xuống hệ thống bể qua máy tách ép phân, sau 
khi xử lý, chất thải rắn khô thành bã có độ ẩm 15% - 20%. Phân tách được trộn đảo xử lý 
bằng vi sinh, đóng bao thành phẩm hàng hóa. Số chất thải lỏng còn lại được đưa xuống bể 
biogas để tận dụng làm chất đốt, điện. Nước thải đó qua bể xử lý biogas rồi thì lại đưa ra 1 
bể cuối để xử lý men vi sinh 5 - 7 ngày đạt chỉ số TDS (chỉ số chất rắn hòa tan) < 2.000 
đơn vị TDS thì bơm ra đồng. Mỗi ngày, dây chuyền xử lý hàng tạ chất thải, dùng cho 
trồng cỏ và ngô phục vụ chăn nuôi; số còn lại được bán cho các trang trại trồng hoa màu 
với giá 1.000 đồng/kg; mỗi năm tiền từ việc bán phân cũng đến con số hàng trăm triệu 
đồng” - ông Đạo khoe. 

Ông Phạm Hải Nam - Phó Tổng Giám dóc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc 
Châu (Mộc Châu Milk) - cho biết: “Mộc Châu là một điểm đến du lịch nổi tiếng, việc xử 
lý chất thải của các trang trại sẽ bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch, 
giúp bà con tăng thêm thu nhập”. 
 

22. Minh Phượng. TRIỆT PHÁ Ổ MA TÚY Ở VÙNG “ĐẤT LỬA” / Minh Phượng, 
Cao Hiệp // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 14/10/2019.- Số 83.- Tr.9. 
 
 Cảnh sát bắt quả tang 1 đối tượng, mở rộng điều tra khám xét nhà 1 tên khác, thu 
một số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng cùng 8 viên đạn ở vùng “đất lửa” Lóng Luông, Vân 
Hồ, Sơn La. 
 Hồi 11h ngày 10/10/2019, tại bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, 
tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Giàng A Dế, 
trú tại bản Lóng Luông có hành vi tàng trữ trái phép 0.72 gam heroin. 
 Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã thi hành 
lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Giàng A Chu, trú tại bản Lóng Luông, xã Lóng 
Luông, thu giữ 1 bánh heroin, 4 gói heroin có tổng trọng lượng 448,13 gam; 3.367 viên 
ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng dài; 8 viên đạn các loại, trên 148 triệu đồng cùng một số vật 
chứng liên quan khác.  
 Hiện cảnh sát đang ráo riết truy lùng Giàng A Chu. 
 

BẠN ĐỌC TÌM HIỂU THÊM 
23. Quang Khánh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ XUÂN NHA, VÂN HỒ, 
SƠN LA / Quang Khánh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 02/10/2019.- Số 275.- Tr.2. 




