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Lời giới thiệu  
 

         Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sơn La có vị trí chiến lược đặc biệt quan 
trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và quan hệ giao thương với 
nước bạn Lào. Trong những năm qua, bằng việc phát huy lợi thế và những điều kiện 
sẵn có như được thiên nhiên ban tặng những tiềm năng, thế mạnh, kết hợp với sự 
đồng lòng, quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã và đang nỗ 
lực tạo nên bước đột phá, đưa Sơn La từ một tỉnh miền núi khó khăn trở thành một 
tỉnh năng động, có mức tăng trưởng khá. Thành công lớn nhất của Sơn La trong 
những năm trở lại đây, đó là đẩy mạnh các hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư; triển 
khai các dự án lớn; thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc, cải tạo vườn 
tạp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây công nghiệp 
thủy canh; chăn nuôi đại gia súc... đồng thời tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã 
hội và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.   
        Phát huy thành tựu hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, năng động và sáng 
tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, từng bước tạo nên bức tranh kinh 
tế - xã hội đầy khởi sắc cho Sơn La trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
Với những bước đi vững chắc và thận trọng cùng nhiều giải pháp mang tính đột phá 
Sơn La sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cùng cả nước đi lên trên con đường hội 
nhập. 
       Với mục đích đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về những tiềm năng và 
thế mạnh của vùng đất Sơn La, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng 
bạn đọc Thông tin Khoa học chuyên đề: Kinh tế Sơn La - Tiềm năng, cơ hội đầu 
tư và phát triển. 
      Trân trọng giới thiệu! 
                                                                                                      
                                                                                                       BAN BIÊN SOẠN 
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SƠN LA - HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN  
KINH TẾ TOÀN DIỆN VÀ BỀN VỮNG 

 

 Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 14 
(nhiệm kỳ 2015 - 2020) nhằm: Sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá 
trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, năm 2017, Sơn La tích cực triển khai 
nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như: Tập trung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính 
sách; tổ chức các sự kiện của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; đẩy mạnh các 
hoạt động thu hút, xúc tiến đầu tư; triển khai các dự án lớn trong năm 2018. Với sự 
quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế tỉnh Sơn La đã đạt được kết 
quả khá toàn diện. 
 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh năm 2017 đạt 9,59%, 
đứng thứ 03/14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, là năm có tốc độ tăng trưởng 
cao nhất trong 3 năm gần đây và là năm đầu tiên hoàn thành toàn diện 25/26 chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt mức cao nhất trong vòng ba 
năm (2015 - 2017). Ngành nông, lâm, thủy sản đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, 
tăng 4,11% so với năm 2016. Các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ cũng có 
mức tăng lần lượt là 18,02% và 6,47%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 14,5 
nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2016. Thu hút gần hai triệu lượt khách du 
lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn 
đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu 
người đạt 32,8 triệu đồng/người/năm (tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2016). 
 Với lợi thế về đất đai, khí hậu như có nguồn tài nguyên đất đai rộng lớn, 
nhiều vùng tiểu khí hậu khác nhau, Sơn La chủ trương phát triển nông nghiệp theo 
hướng đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng của địa phương. 
Để triển khai thành công định hướng này, tỉnh đã tập trung đầu tư vào phát triển các 
vùng nguyên liệu, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cà phê, chè, mía, cao 
su... Triển khai Đề án phát triển cây ăn quả trên đất dốc như: Cam, xoài, na... Đến 
nay, toàn tỉnh đã giảm hàng chục nghìn héc ta ngô thu nhập thấp sang trồng cây ăn 
quả, thu nhập cao hơn. Với tư duy mới trong sản xuất, tỉnh thực hiện chuyển đổi 
vùng chuyên canh, sản xuất nguyên liệu, xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất 
với tiêu thụ sản phẩm. Người nông dân có đất sản xuất gắn với doanh nghiệp có 
công nghệ, chế biến sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 315 hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp, tổ chức 47 chuỗi cung ứng rau, quả, thịt, thủy sản an toàn sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đạt sản lượng 7,2 nghìn tấn, doanh thu ước đạt 194,8 
tỷ đồng. Trong năm 2017, tỉnh cũng tổ chức 6 ngày hội công bố thương hiệu và tôn 
vinh các sản phẩm nông nghiệp như chè Shan tuyết Mộc Châu, nhãn Sông Mã, xoài 
Yên Châu, cà phê Mai Sơn, cam Phù Yên. Đồng thời, tỉnh cũng đã tổ chức công bố 
sản phẩm chanh leo đạt tiêu chuẩn GlobalGAP; hỗ trợ xây dựng 09 thương hiệu tập 
thể được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu; phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cấp 08 mã vùng trồng nông sản an toàn cho 
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các hợp tác xã và hộ gia đình. Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh cũng đã tiếp cận 
được thị trường xuất khẩu nông sản chất lượng cao. Năm 2017, tỉnh đã xuất khẩu 
6,89 tấn xoài da xanh và 2,9 tấn nhãn sang thị trường Ô-xtrây-li-a, 2,0 tấn chanh leo 
sang thị trường Pháp, 0,5 tấn nhãn sang thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng rất 
tích cực chủ động phối hợp, mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn đến 
khảo sát và đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao như: Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên cá tầm Việt Nam nuôi cá tầm Nga tại lòng hồ Thủy 
điện Sơn La và xuất khẩu trứng cá tầm đen; Công ty thực phẩm IFOOD sản xuất 
rau xà lách cuộn xuất khẩu tại thị trường Hàn Quốc; Công ty Cổ phần Nafood Tây 
Bắc phát triển cây chanh leo; Tập đoàn TH với các dự án phát triển rau, củ, quả, 
dược liệu và chế biến thực phẩm công nghệ cao và nhà máy chế biến quả và đồ 
uống nước hoa quả công nghệ cao; Công ty Cổ phần Phúc Sinh đầu tư nhà máy chế 
biến cà phê sử dụng công nghệ chế biến ướt của Braxin... Từ năm 2017 đến đầu 
năm 2018, tỉnh đã khởi công xây dựng 6 nhà máy chế biến nông - thủy sản. 
 Về chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2017, tỉnh 
Sơn La có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới lên 16 xã. Trong đó, có 14 xã đạt 15 - 18 tiêu chí để xét công nhận năm 2018. 
Năm 2016 và 2017, đã cứng hóa được đường ô tô đến trung tâm 16 xã, thi công 
đường đến trung tâm 22 xã; có thêm 142 bản với 10.222 hộ được sử dụng điện lưới 
quốc gia, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện quốc gia đạt 91,5% số hộ trong toàn tỉnh. 
 Trong năm qua, tỉnh đã tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng 
cường các giải pháp thu hút đầu tư, đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, 
tỉnh còn tổ chức nhiều buổi làm việc và ký kết hợp tác hỗ trợ đầu tư với các tỉnh, 
thành phố lớn trong cả nước như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh 
Hòa Bình... Nhờ đó, hiệu quả thu hút đầu tư không chỉ gia tăng số lượng dự án, cơ 
cấu đầu tư mà còn chuyển dịch từ xây dựng, khai khoáng sang lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp, du lịch và dịch vụ. Đến nay, tỉnh Sơn La thu hút được 472 dự án đầu tư với 
tổng số vốn đăng ký 35,5 nghìn tỷ đồng và 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, số 
vốn đăng ký gần 150 triệu USD. Riêng năm 2017, thu hút được 116 dự án, với tổng 
vốn đăng ký đầu tư gần 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 122,1% so với năm 2016. 
 Năm 2018, tỉnh Sơn La tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, 
trong đó tổng sản phẩm trong tỉnh (theo giá so sánh 2010) tăng 8,5 - 9% so với năm 
2017; cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,5%; công nghiệp - xây 
dựng chiếm 34%; dịch vụ chiếm 40,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 4%; thu 
nhập bình quân đầu người đạt 36,8 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 
9,4 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.450 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư 
toàn xã hội khoảng 14.500 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, các giải pháp cần 
khẩn trương triển khai thực hiện là tích cực cải thiện môi trường đầu tư, huy động 
và thu hút các nguồn lực, đảm bảo các cân đối cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát 
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triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng xuất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững. 
 

        Cầm Ngọc Minh 
      (Tạp chí Con số và sự kiện - Tháng 5/2018) 
 

                                                 
 

SƠN LA TÌM HƯỚNG PHÀT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG 
 
 Kiên trì tìm hướng phát triển kinh tế bền vững, những kết quả ấn tượng 
trong năm 2017 đã tạo đà để Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong 
vùng trung du và miền núi phía Bắc. 
 Những con số ý nghĩa 
 Năm 2017, tỉnh Sơn La phải trải qua hai trận lũ quét lịch sử, tổn thất nặng nề 
về người và tài sản, tổng thiệt hại lên tới 2.600 tỷ đồng. Ðối với một tỉnh nghèo, 
kinh tế chậm phát triển, đời sống sản xuất của người dân còn nhiều khó khăn thì đây 
là một thiệt hại lớn. Nhưng Sơn La đã lại vượt lên duy trì đà tăng trưởng kinh tế 
đứng thứ 3 trong số 14 tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều chỉ tiêu lần đầu đạt con số ấn 
tượng. 
 Ðánh giá về điều này, trong buổi gặp mặt đầu năm 2018, đồng chí Hoàng 
Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho rằng, những con số khô khan nhưng thể hiện 
quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã thay 
đổi nhận thức về tư duy kinh tế, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, lựa chọn sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế bền vững, phù hợp 
tiềm năng thế mạnh. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 
9,59%, trong đó nông, lâm, thủy sản đạt 6.840 tỷ đồng, tăng 4,11%, đạt cao nhất 
trong 5 năm qua; công nghiệp - xây dựng tăng 18,02%; dịch vụ tăng 6,47%, thu hút 
gần hai triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch là 1.040 tỷ đồng. Thu 
nhập bình quân đạt 32,8 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đạt 4.459 tỷ đồng, 
tăng 453 tỷ đồng. 
 Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở Sơn La đã thu hút sự hưởng ứng, 
đồng thuận của người dân. Ðến nay, Sơn La đã có 16 xã được công nhận đạt tiêu 
chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, Sơn La đã thay đổi phương châm 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm” thành “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Các địa 
phương triển khai chủ trương vận động nhân dân ở các tổ, bản, tiểu khu cứng hóa 
đường giao thông nông thôn, với nguyên tắc nhân dân thống nhất, đóng góp 70% 
bằng ngày công, tiền, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30% bằng xi măng. Tại nhiều nơi, người 
dân sẵn sàng hiến đất để làm đường. Có đoạn đường xuống cấp gần 20 năm, nhờ 
chủ trương này đã đổ bê tông xong trong một tuần. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh Sơn 
La đã xây dựng được 7.800 tuyến đường bê tông xi măng dài 1.800km tại 199 xã. 
 Cách nghĩ, cách làm mới 



 

  
    

 Kinh tế Sơn La - Tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển 
     
 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2019 
 

4 

 Ðiểm nhấn quan trọng trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 
14 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là mục tiêu: “Sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát 
triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. Ðể hiện thực hóa mục tiêu 
Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh, Sơn La đã đề ra bảy chương trình kinh tế trọng 
tâm, trong đó, nhấn mạnh đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện cách nghĩ, cách làm 
mới. Rõ nét nhất là đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành trong lĩnh vực nông 
nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư vào 
lĩnh vực này. Hội nghị thu hút đầu tư của tỉnh đã thu hút được 26 dự án lớn, với 
tổng mức đầu tư 8.500 tỷ đồng; đồng thời ký biên bản ghi nhớ với 17 nhà đầu tư dự 
án, tổng mức đầu tư đạt 14.932 tỷ đồng, gấp nhiều lần mức đầu tư 5 năm trước cộng 
lại. 
 Ngay từ đầu năm 2017, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ 
khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và gặp mặt 300 hộ gia đình, chủ hợp tác xã 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên. Năm 2017, 
tỉnh đã tổ chức sáu ngày hội công bố thương hiệu và tôn vinh các sản phẩm nông 
nghiệp như chè shan tuyết Mộc Châu, nhãn Sông Mã, xoài Yên Châu, cà-phê Mai 
Sơn, cam Phù Yên. Với đề án phát triển cây ăn quả trên đất dốc, toàn tỉnh đã giảm 
hàng chục nghìn héc-ta ngô thu nhập chỉ khoảng 10 triệu đồng/ha, chuyển sang 
trồng cây ăn quả, thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha. 
 Cách tiếp cận sản xuất mới của Sơn La không chỉ dừng ở yêu cầu hàng hóa 
sản phẩm số lượng nhiều, chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn ở 
việc giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh thực hiện chuyển đổi vùng 
chuyên canh, sản xuất nguyên liệu, xây dựng bốn cánh đồng lớn liên kết sản xuất 
với tiêu thụ sản phẩm. Người nông dân có đất sản xuất gắn với doanh nghiệp có 
công nghệ, chế biến sản phẩm. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có sáu nhà máy quy 
mô lớn chế biến rau, hoa quả, sữa, chè, mía đường. Trong đó, mới đây nhất, ngày 
25/1, Tập đoàn TH đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến hoa quả có tổng mức 
đầu tư 1.200 tỷ đồng tại huyện Vân Hồ, với mục tiêu trở thành vùng sản xuất chanh 
leo lớn nhất xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Ðến nay, toàn tỉnh đã thành 
lập 315 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tổ chức 47 chuỗi cung ứng rau, quả, thịt, 
thủy sản an toàn thực phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó sản phẩm 
nông nghiệp mang thương hiệu “Sơn La” đã có mặt tại nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội 
và các tỉnh trong khu vực. Lần đầu tiên, Sơn La đã tiếp cận được thị trường xuất 
khẩu nông sản đòi hỏi chất lượng cao, như: Xuất khẩu 6,89 tấn xoài da xanh và 2,9 
tấn nhãn sang thị trường Ô-xtrây-li-a, hai tấn chanh leo sang thị trường Pháp, 0,5 
tấn nhãn sang thị trường Mỹ. Con đường phát triển kinh tế bền vững đã được mở ra, 
sáng tạo và ấn tượng.   
 
                                                                                                  Đức Tuấn 

(nhanong.com.vn - Ngày 03/02/2018)
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BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA NÔNG SẢN SƠN LA 
 

  Thời gian qua, bên cạnh việc khai thác tiềm năng, thế mạnh về khí hậu, 
thổ nhưỡng của địa phương để phát triển du lịch, tỉnh Sơn La cũng có nhiều 
chính sách hỗ trợ người dân cũng như thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư để 
nông sản Sơn La có bước chuyển mình rõ rệt, vươn ra thị trường thế giới. 
  Trước đây, mặc dù Sơn La có ưu đãi về khí hậu, đất đai trong phát triển các 
sản phẩm nông nghiệp nhưng do chưa có sự đồng bộ về quy hoạch trồng trọt sản 
xuất, hoạt động còn nhỏ lẻ manh mún, mới đặt số lượng lên hàng đầu chứ chưa 
quan tâm đến chất lượng sản phẩm cũng như phát triển ra thị trường quốc tế nên 
Sơn La chưa có những sản phẩm nổi bật cả về chất lượng lẫn hình thức. Sau một 
thời gian nghiên cứu khảo sát trong và ngoài tỉnh cũng như bàn thảo, nhận thấy nếu 
cứ tiếp tục sản xuất nông sản như vậy sẽ vô cùng lãng phí với những ưu đãi thiên 
nhiên ban tặng, tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều nghị quyết về đề án phát triển cây ăn 
quả trên địa bàn tỉnh cũng như các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất ứng dụng 
công nghệ cao, chuyển trồng cây sắn, lúa trên đồi dốc thành cây ăn quả, chế biến, 
tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh. 
  Theo Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Chất, sau khi ban hành các nghị quyết, 
chính sách, Sơn La đã nâng diện tích trồng cây ăn quả (xoài, mận, chanh leo, bưởi, 
cam, nhãn…) lên gần 58.000ha với sản lượng xuất khẩu trên 18.000 tấn, gần 78.000 
tấn nông sản chế biến và nông sản khác, việc chuyển đổi từ trồng sắn, lúa sang cây 
ăn quả trên đồi dốc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất từ khâu chọn giống, 
trồng, chăm sóc cho đến khâu thu hoạch cùng với thay đổi về nhận thức khi người 
dân biết áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Viet GAP; sản xuất hữu cơ; ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo ông 
Phạm Chiến, Phó trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Mộc Châu, việc chuyển 
đổi phát triển cây ăn quả trên đất dốc là một chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu 
quả kinh tế rõ rệt so với canh tác cây lương thực như trước đây, đặc biệt là Mộc 
Châu. Nếu trước đây ruộng nương trong bản của đồng bào chủ yếu là trồng ngô là 
chính mà chất lượng sản phẩm thấp, thì sau khi chú trọng trồng cây ăn quả theo tiêu 
chuẩn không những mang lại hiệu quả cao mà còn góp phần cùng nông sản Sơn La 
xuất khẩu ra thị trường. Không chỉ riêng cây ăn quả, việc áp dụng khoa học công 
nghệ trong trồng rau sạch ở Mộc Châu cũng mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây bà 
con trồng ngô mỗi năm một vụ, mỗi ha lãi chỉ từ 10 - 20 triệu đồng thì chuyển sang 
trồng rau doanh thu đạt 400 - 500 triệu/ha mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu 
đồng. Hiện nay rau sạch được bày bán trong hệ thống các siêu thị lớn ở Hà Nội như 
Big C, Vinmart… đều có nguồn gốc từ Mộc Châu. Cùng với đó nhiều huyện trong 
tỉnh cũng vận động các hộ dân thành lập hợp tác xã để tạo điều kiện cho các xã viên 
liên kết sản xuất theo quy trình nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời cùng nhau 
tiêu thụ sản phẩm và tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Việc chú trọng 
ứng dụng công nghệ cao vào trồng cây nông sản là chủ trương lớn của tỉnh, vừa 



 

  
    

 Kinh tế Sơn La - Tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển 
     
 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 11/2019 
 

6 

phát huy được tiềm năng lợi thế, tạo những đột phá trong sản xuất nông sản cũng 
như đáp ứng mong đợi của bà con nông dân. Từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị 
hiệu quả kinh tế, có thương hiệu để mở rộng, tạo ra được nhiều vùng sản xuất tập 
trung trong toàn tỉnh, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị 
trường, góp phần đưa nền nông nghiệp Sơn La phát triển ngày càng bền vững.   
  Nhằm nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản, tỉnh Sơn La đã chủ động kêu 
gọi doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tích cực liên kết 
với các hợp tác xã, hộ gia đình hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền 
vững với hệ thống trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, Sơn La cũng có nhiều 
hình thức để quảng bá, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản an toàn tỉnh, 
giúp người tiêu dùng tiếp cận được nguồn sản phẩm nông sản chất lượng, đảm bảo 
an toàn, nhận biết nguồn gốc sản phẩm khi sử dụng, tạo thói quen mua sắm cho 
người tiêu dùng. Nhờ những bước đi đúng hướng đó, cùng với việc tổ chức các tuần 
lễ hoa quả tiêu biểu cũng như nông sản sạch tại Hà Nội hay ngày hội hái quả, tham 
quan vườn quả tại địa phương để quảng bá, đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu 
dùng, nhà đầu tư đã giúp hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản tỉnh 
Sơn La đạt kết quả tích cực, xuất khẩu 16 loại sản phẩm, xuất khẩu gần 18.000 tấn 
hoa quả (mận, xoài, chanh leo...) vào thị trường 12 nước, các loại nông sản khác 
cũng xuất khẩu ước đạt hơn 77.000 tấn. Trên đà của những thành tựu ban đầu đã đạt 
được, Sơn La sẽ xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường và phát 
triển, đẩy mạnh xuất khẩu các nông sản của địa phương có tiềm năng, lợi thế về 
điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cùng với cây ăn quả sẽ tiếp tục phát triển về rau sạch 
cũng như cây cà phê…, phấn đấu giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu năm 2019 đạt 
150 triệu đô. 
 

          Hoàng Lương 
            (baovanhoa.vn - Ngày 31/5/2019) 
 

                                              
 

XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SƠN LA 
HIỆN THỰC HÓA NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG 

 

  Xuất khẩu một lượng lớn nông sản với giá ổn định, xóa bỏ nguy cơ 
“được mùa, mất giá” - đó là những thành tích tỉnh Sơn La đạt được trong năm 
vừa qua. Đáng chú ý hơn cả, Sơn La mới chỉ tham gia xuất khẩu nông sản bài 
bản trong 2 năm trở lại đây. Thành tích đó có được phần lớn nhờ những chủ 
trương kịp thời, đúng đắn của Tỉnh ủy Sơn La.   
  Hoạt động trọng tâm của cả hệ thống chính trị 
  Nằm ở trung tâm của vùng Tây Bắc với những lợi thế nổi trội về thổ nhưỡng, 
khí hậu ôn đới, tỉnh Sơn La có diện tích tự nhiên trên 14.000km2, lớn thứ 3 cả nước. 
Với 350.000ha đất làm nông nghiệp, đa phần màu mỡ, giúp tỉnh vừa phát triển các 
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loại cây trồng có giá trị cao theo hướng tập trung quy mô lớn, vừa phát triển đa 
dạng những sản phẩm nông sản của vùng, miền trong tỉnh. Đến nay, các sản phẩm 
của tỉnh như: Rau, củ an toàn, xoài, chanh leo, nhãn, bơ… đã được nhiều người tiêu 
dùng trong và ngoài nước biết đến nhờ chất lượng rất tốt. 
  Trao đổi với phóng viên báo Công Thương, ông Lò Minh Hùng - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Sơn La - chia sẻ, có được nguồn nông sản chất lượng đã khó, để 
tiêu thụ thành công nông sản còn khó khăn hơn. Giải bài toán này, 2 năm gần đây, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề 
tiêu thụ nông sản. Tỉnh cũng thành lập Ban chỉ đạo tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, 
trong đó, trái cây là mặt hàng quan trọng. 
  Cụ thể, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 1074- 
TB/TU ngày 18/3/2018 về thực hiện kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, 
Thông báo 1106-TB/TU ngày 19/4/2018 về đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất 
khẩu sản phẩm nông sản; Quyết định số 598-QĐ/TU ngày 3/4/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về chế biến, xuất khẩu các sản 
phẩm nông nghiệp; Công văn số 3695-CV/TU ngày 02/10/2018 về kịch bản tăng 
trưởng và xuất khẩu quý IV/2018, xác định xuất khẩu là khâu đột phá trong sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản năm 2018. 
  Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 
Thường trực huyện ủy, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức các đoàn học tập 
kinh nghiệm, khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại tiêu thụ, xuất khẩu nông sản 
trong nước, nước ngoài. Qua khảo sát, xúc tiến đã ký kết và triển khai biên bản ghi 
nhớ, thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm và đối tác tiêu 
thụ, xuất khẩu nông sản; góp phần quan trọng tạo chuyển biến đột phá trong sản 
xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh năm 2018 và các năm tiếp theo. 
  Những hoạt động kịp thời và quyết liệt từ Tỉnh ủy đã tạo một làn sóng tới các 
cấp, ngành, xác định xuất khẩu nông sản là một trong những hoạt động trọng tâm 
của cả hệ thống chính trị và phải thực hiện một cách bài bản. Do đó, những năm 
qua, tỉnh Sơn La đã tập trung quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng yêu 
cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào 
chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn quả. 
  Đối với xuất khẩu năm 2018, ước sản lượng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 
17.500 tấn. Trong đó, một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu như: Xoài 3.500 tấn (giá 
trị 1,75 triệu USD) sang thị trường Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Dubai. Nhãn tươi 
đạt 5.035 tấn (giá trị ước đạt 11,42 triệu USD) sang thị trường Trung Quốc, Hoa 
Kỳ… Chanh leo khoảng 1.700 tấn (giá trị đạt 1,938 triệu USD) sang thị trường 
Trung Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Ba Lan… Chè khô ước đạt 8.000 tấn (giá trị 16,5 triệu 
USD), sang thị trường Đài Loan, Pakistan, Apganistan, Nhật Bản, UAE, Trung 
Quốc. Cà phê nhân ước đạt 25.000 tấn (giá trị khoảng 60,48 triệu USD), sang thị 
trường EU, Hoa Kỳ, UAE, Ấn Độ… 
  Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - cho biết, hoạt 
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động sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh đã đạt 3 yêu cầu: Được mùa, năng 
suất cao; được giá, giá thu mua ổn định, cơ bản khắc phục hiện tượng ép giá; nhiều 
mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được nhân rộng, đời sống người dân được 
nâng lên. Đây là việc có ý nghĩa với một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn 
như Sơn La. 
  Phát triển nông sản công nghệ cao 
  Từ những kết quả đã đạt được, năm 2019, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục thực 
hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông sản theo 
yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, phát huy tiềm năng 
lợi thế của địa phương, sản xuất gắn chặt chẽ với chế biến và tiêu thụ. Tỉnh Sơn La 
xác định, xuất khẩu là giải pháp đột phá thúc đẩy tiêu thụ nông sản quan trọng, tạo 
tác động tương hỗ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các thị trường. 
  Triển khai kế hoạch trên, tỉnh Sơn La đã đề ra các mục tiêu, đó là xây dựng 
vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu thị trường và xuất khẩu; tập trung phát triển mới 
khoảng 24.346ha cây ăn quả, nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đạt 
81.785ha, trong đó có 16.357ha diện tích cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc GAP khác. Năm 2019, có 100.000ha diện tích trồng 
cây ăn quả, trồng cây công nghiệp, rau các loại đủ điều kiện xuất khẩu trong đó có 
20.000ha áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP… Triển khai phương 
thức sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh tiến độ cấp mã vùng trồng và diện tích sản xuất bảo 
đảm tiêu chuẩn an toàn và xuất khẩu. 
  Đồng thời, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản của địa phương có 
tiềm năng, lợi thế về điều kiện sản xuất, khí hậu, thổ nhưỡng; tăng tỷ trọng sản 
phẩm xuất khẩu đã qua chế biến, sơ chế như rau, cà phê… Phấn đấu tổng sản lượng 
xuất khẩu nông sản năm 2019 ước đạt 135.306 tấn, tăng 1,43 lần so với năm 2018; 
trong đó, sản lượng xuất khẩu sản phẩm quả đạt 21.000 tấn, tăng 20% so với năm 
2018. 
  Để đẩy mạnh sản xuất, chế biến và xuất khẩu, thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ 
tăng cường quản lý chặt chẽ quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hái, bảo quản, sơ chế, 
chế biến của các doanh nghiệp, hợp tác xã đã được chứng nhận sản xuất nông 
nghiệp an toàn và đã được cấp mã vùng trồng năm 2018. 
  Đồng thời, tiếp tục chứng nhận nông nghiệp an toàn và mã vùng trồng mới 
năm 2019; đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu thị 
trường, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thu 
gom, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu; hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp bền 
vững. 
 
 

          Kiều Nga 
         (congthuong.vn - Ngày 30/01/2019) 
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SƠN  LA XÂY D Ự N G  T H ƯƠN G  H IỆU  

C ÂY ĂN  Q U Ả C H Ủ  LỰ C  
 

 Việc mở rộng diện tích cây ăn 
quả gắn với phát triển những loại 
cây chủ lực đã giúp tỉnh Sơn La có 
bước chuyển dịch lớn về cơ cấu sản 
xuất; thu nhập và đời sống của đồng 
bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh 
cũng dần được nâng lên. 
 Sơn La nằm ở vị trí trung tâm 
vùng Tây Bắc, có hai cao nguyên Nà 
Sản và Mộc Châu, trong lưu vực của 
sông Đà và sông Mã. Đây là vùng đất 
có đặc điểm khí hậu cận ôn đới, đất 
perarit trên nền đá vôi hàm lượng mùn 
cao để cho ra sản phẩm cây ăn quả 
thơm, ngon, chất lượng cao có tính 
đặc sản. Với mục tiêu nâng cao giá trị 
sản xuất ngành nông nghiệp, năm 
2015, Tỉnh ủy Sơn La triển khai thực 
hiện “Đề án phát triển cây ăn quả trên 
đất dốc”, chuyển dịch diện tích trồng 
ngô và các cây trồng khác hiệu quả 
thấp sang trồng cây ăn quả phù hợp 
với khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng 
miền đang đem lại hiệu quả tích cực. 
Theo đó, không chỉ đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
người dân, cấp ủy chính quyền các 
cấp cùng ngành nông nghiệp tỉnh Sơn 
La, còn kiên trì thực hiện chuyển dịch 
cơ cấu sản xuất nông nghiệp; tăng 
cường hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông 
dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, chọn bộ giống tốt, thực hiện lai 
tạo, ghép cải tạo vườn tạp để hình 
thành nên các vùng trồng cây ăn quả 
có giá trị cao. 
 Phát biểu tại hội nghị đánh giá 
kết quả phát triển cây ăn quả và hợp 

tác xã, tiêu thụ các loại quả và xuất 
khẩu nông sản 6 tháng năm 2019,  
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn 
Quốc Khánh cho biết: Nếu năm 2015, 
diện tích cây ăn quả mới đạt 23.600ha 
thì nay đã đạt 62.734ha, sản lượng quả 
từ 101.30 tấn nay đã đạt 401.257 tấn, 
tăng 4,05 lần. Chỉ riêng diện tích cây 
nhãn đạt 15.090ha, gấp hơn ba lần 
vùng nhãn của tỉnh Hưng Yên. Từ một 
tỉnh không xuất khẩu được một USD 
nào từ nông sản, năm 2018, giá trị 
xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La 
đạt 115 triệu USD sang thị trường 12 
nước, trong đó có thị trường khó tính 
như: Mỹ, Pháp, Australia, UAE… 
Toàn tỉnh đã hình thành các vùng 
trồng cây ăn quả phù hợp với khí hậu, 
độ cao bao gồm: Nhãn 15.090ha, xoài 
12.090ha, cây sơn tra 11.470ha, cây 
chanh leo 2.046ha, cây mận 8.746ha, 
thanh long 117ha, chuối 4.553ha, cây 
ăn quả có múi 3.638ha, cây na 226ha, 
cây bơ 1.053ha,… 
 Để việc phát triển cây ăn quả 
mang lại hiệu quả thiết thực, bền 
vững, tỉnh Sơn La đã chú trọng thực 
hiện tốt các hoạt động xây dựng 
thương hiệu nông sản; quảng bá, xúc 
tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm 
rau... Năm 2018, quả xoài tròn Yên 
Châu được bảo hộ dưới hình thức chỉ 
dẫn địa lý. Đến nay, Sơn La đã hoàn 
thành việc xây dựng thương hiệu đối 
với 18 sản phẩm nông sản, thực phẩm, 
gồm: Chè Shan tuyết Mộc Châu; nếp 
Mường Và; cá tầm Sơn La; cá sông 
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Đà... Tính đến giữa năm 2019, các 
loại hoa quả của nông dân Sơn La đã 
có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố 
trong cả nước; nhiều loại hoa quả chủ 
lực như nhãn, bơ, mận, xoài... đã được 
xuất khẩu sang thị trường 15 nước, 
trong đó có những thị trường “khó 
tính” như Anh, Bỉ, Đức, Nhật Bản, 
Hàn Quốc... Trong 6 tháng đầu năm 
2019, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 81 
triệu USD, trong đó giá trị nông sản 
xuất khẩu ước đạt trên 78 triệu USD 
(đạt 55,5% so với kế hoạch năm 
2019), trong đó có 16 loại sản phẩm 
hoa quả được xuất khẩu. Dự kiến, kết 
thúc năm 2019, giá trị xuất khẩu các 
loại trái cây của Sơn La sẽ vượt mục 
tiêu 150 triệu USD. 
 Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn 
La, tính đến nay tỉnh Sơn La đang có 
khoảng hơn 85.000 hộ gia đình, với 
gần 450.000 nhân khẩu, chiếm trên 
35% dân số toàn tỉnh tham gia vào 
chuỗi sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả. 
Nếu như trước đây, giá trị sản xuất 
trồng ngô chỉ vào khoảng 5 - 7 triệu 
đồng/ha thì nay với việc đẩy mạnh 
phát triển sản xuất cây ăn quả, giá trị 
kinh tế người dân Sơn La thu được 
trên 1ha có thể lên tới hàng trăm triệu 
đồng. Điển hình là một số loại cây ăn 
quả cho hiệu quả kinh tế cao như: 
Chanh leo tím và bơ ghép thu 600 
triệu đồng/ha; xoài ghép 500 triệu 
đồng/ha; nhãn ghép 360 triệu đồng/ha; 
na Hoàng hậu ghép tới 1 tỷ đồng/ha...  
 Bên cạnh những kết quả đạt 

được, việc phát triển cây ăn quả và 
tiêu thụ các sản phẩm từ cây ăn quả ở 
tỉnh Sơn La  còn một số hạn chế như: 
Việc mở rộng diện tích có thời điểm 
còn mang tính tự phát, thiếu quy 
hoạch cụ thể; vùng nguyên liệu xuất 
khẩu hiện còn phân tán; giống cây 
chưa đồng đều, số lượng, diện tích 
được cấp mã vùng trồng, sản xuất bảo 
đảm tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, 
GlobalGAP) còn thấp so với tổng diện 
tích; chi phí vận chuyển cao; số đơn 
vị, doanh nghiệp tham gia vào sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, sản xuất nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ chưa nhiều;v.v. 
 Để nâng cao hơn nữa hiệu quả 
phát triển cây ăn quả, thời gian tới Sơn 
La sẽ hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể 
vùng trồng các loại cây ăn quả chủ 
lực; tăng cường hỗ trợ nông dân về kỹ 
thuật, bộ giống cây... Đồng thời, chú 
trọng mở rộng vùng trồng, sản xuất 
bảo đảm tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, 
GlobalGAP); đẩy mạnh quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm nông nghiệp Sơn La cả 
ở thị trường nội địa và thị trường quốc 
tế. 
 Có thể thấy, với cách làm, bước 
đi mang tính đột phá, việc phát triển 
cây ăn quả đã và đang giúp cho người 
nông dân Sơn La có thêm thu nhập, 
cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

 
 

Phạm Minh Hà 
(dangcongsan.vn - Ngày 12/9/2019)
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S ƠN LA: PHÀT  HUY VAI T RỊ HỢP T ÀC XÃ 

KIỂU MỚI T RONG PHÀT  T RIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG T HÔN 
 

 Những năm gần đây, với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các mô 
hình hợp tác xã kiểu mới ở tỉnh miền núi Sơn La đã có bước chuyển biến mạnh 
mẽ. Hiệu quả phát triển của các mô hình hợp tác xã kiểu mới đã không chỉ 
giúp người lao động nâng cao đời sống mà còn thúc đẩy quá trình tái cơ cấu 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. 
 Tăng cường liên kết người sản xuất 
 Được biết đến là một điển hình trong khai thác tiềm năng lòng hồ Thủy điện 
Sơn La, Hợp tác xã thủy sản Hồ Quỳnh ở xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai được 
thành lập năm 2014. Trên cơ sở tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của địa phương, 
thời gian đầu Hợp tác xã thủy sản Hồ Quỳnh có 8 thành viên tham gia liên kết nuôi 
trồng thủy sản. Các thành viên đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quá 
trình sản xuất; trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả kinh tế. Hợp 
tác xã  cũng thường xuyên mời cán bộ chuyên môn, cán bộ khuyến ngư về tập huấn, 
chuyển giao kỹ thuật nhất là về thời điểm thả cá giống, cách chăm sóc, phòng trừ 
dịch bệnh… Đặc biệt, Ban Quản lý hợp tác xã còn chủ động liên hệ với các nhà 
hàng, doanh nghiệp trên địa bàn để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, nhận 
thức, kinh nghiệm sản xuất của xã viên đã có những chuyển biến tích cực, các hộ 
tham gia hợp tác xã đều yên tâm sản xuất. Đến đầu năm 2017, Hợp tác xã thủy sản 
Hồ Quỳnh đã có 25 thành viên. Hoạt động sản xuất của hợp tác xã được mở rộng 
bao gồm các hình thức chủ yếu như nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm… 
Hiện nay, hợp tác xã thường xuyên duy trì 78 lồng cá các loại như cá lăng, nheo, 
mè, trắm, rô phi… cùng khoảng 50 con trâu, 70 con bò, gần 400 con dê sinh sản… 
Các hộ tham gia hợp tác xã đều có thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/hộ/tháng. 
 Cũng được thành lập năm 2014, Hợp tác xã Hưng Thịnh là mô hình liên kết 
các hộ nông dân tham gia trồng táo ở Tiểu khu 3, xã Mường Bú, huyện Mường La 
(Sơn La). Với cách làm sáng tạo, sau khi thành lập, 7 thành viên đầu tiên trong Hợp 
tác xã Hưng Thịnh đã cùng góp vốn mua một xe ô tô tải 3,5 tấn để chuyên chở táo 
đi bán ở các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Nhờ vậy, quả táo làm ra đã không bị 
thương lái ép giá như trước. Hiện nay, Hợp tác xã Hưng Thịnh đang áp dụng sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được bày bán tại 
các siêu thị lớn ở Hà Nội. Đến hết năm 2016, hợp tác xã đã có 17 thành viên với 
tổng diện tích đất sản xuất là trên 20ha; vốn điều lệ đạt hơn 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh 
sản phẩm chủ lực là quả táo, Hợp tác xã Hưng Thịnh còn phát triển một số loại cây 
ăn quả chất lượng cao như: Thanh long ruột đỏ, nhãn ghép, bưởi da xanh, chanh 
đào, na Thái.... Từ năm 2016, hợp tác xã cũng mở rộng thêm một số hoạt động kinh 
doanh khác như xây dựng, cơ khí, bách hóa tổng hợp… với tổng doanh thu đạt 7 tỷ 
đồng/năm. Nhờ đó, Hợp tác xã Hưng Thịnh đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 - 
40 lao động trong xã, mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Ông Lò 
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Văn Hoan ở Tiểu khu 3, xã Mường Bú cho biết: “Tham gia Hợp tác xã Hưng Thịnh, 
gia đình tôi được hợp tác xã cho vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 50 triệu đồng. Đến 
nay, tôi đã có gần 1ha cây ăn quả các loại. Nhờ thu hoạch từ trồng cây ăn quả, gia 
đình tôi đã ra khỏi diện hộ nghèo của xã”. 
 Hợp tác xã  thủy sản Hồ Quỳnh và Hợp tác xã Hưng Thịnh chỉ là 2 trong số 
hàng trăm mô hình hợp tác xã kiểu mới đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn 
tỉnh Sơn La. Đồng chí Nguyễn Hữu Tăng, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn 
La cho biết: Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, với sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền và sự tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, phần lớn hợp tác xã  
trên địa bàn tỉnh đã tiến hành chuyển đổi thành công. Cùng với đó, nhận thức của 
người dân về vai trò và lợi ích của mô hình hợp tác xã được cải thiện nên các mô 
hình hợp tác xã kiểu mới đã thực sự tạo thêm những cơ hội để các hộ sản xuất tăng 
cường liên kết trên cơ sở bảo đảm tốt về lợi ích và nâng cao đời sống người lao 
động. 
 Động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững 
 Thực tế hoạt động của các hợp tác xã ở Sơn La thời gian qua cho thấy, với 
những cách làm hiệu quả, các mô hình hợp tác xã đã ngày càng tăng về cả số lượng, 
quy mô; đồng thời, mở rộng về lĩnh vực hoạt động qua đó thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế và góp phần tích cực cho xây dựng nông thôn mới. Tính 
đến cuối năm 2016, Sơn La đã có gần 240 mô hình hợp tác xã đang hoạt động, bao 
gồm: 155 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; 38 hợp tác xã 
hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, quản lý chợ; 18 hợp tác xã  
lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước; 16 hợp tác xã lĩnh vực xây 
dựng; 2 hợp tác xã lĩnh vực vận tải… Tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã 
trong toàn tỉnh ước đạt trên 2.000 tỷ đồng với khoảng hơn 2,4 vạn thành viên. 
Những mô hình hợp tác xã này đã trực tiếp tạo việc làm cho gần 3.700 lao động địa 
phương. 
 Điểm nổi bật ở tỉnh Sơn La đó là vai trò của Liên minh hợp tác xã tỉnh được 
phát huy có hiệu quả. Theo đó, Liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn La đã làm tốt vai trò 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp đánh giá 
hoạt động của các hợp tác xã để củng cố, kiện toàn lại các hợp tác xã hiện có. Trọng 
tâm là hướng vào các hoạt động dịch vụ hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, 
nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với các 
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương như sản xuất chè, hoa, rau, củ quả 
chất lượng cao, các nghề truyền thống như: Dệt thổ cẩm, mây tre đan... Cùng với 
đó, Liên minh hợp tác xã cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La có chính sách 
hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho hợp tác xã đưa giống mới, công nghệ sinh học, bảo 
quản, chế biến nông sản và thực hiện nhiều hình thức xúc tiến thương mại như: 
Tham gia các hội chợ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm… 
 Đặc biệt, bám sát xu hướng của thị trường và đòi hỏi của người tiêu dùng, 
việc xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản đã được nhiều hợp tác xã ở 
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Sơn La quan tâm, triển khai thực hiện. Đến đầu năm 2017, Sơn La đã có 83 hợp tác 
xã, tổ hợp tác, hộ cá thể xây dựng được thương hiệu nông sản với quy mô trên 
645ha. Điển hình như các mô hình: Trồng rau, cây ăn quả, sản xuất rượu của Hợp 
tác xã dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 huyện Mộc Châu; Hợp tác xã sản xuất 
rau an toàn Ta Niết, Tự Nhiên (Mộc Châu), Chiềng Phú (Yên Châu), Tiên Sơn, 
Diệp Sơn (Mai Sơn)... Các mô hình này đều đã được công nhận đạt tiêu chuẩn 
VietGAP. Không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ ở các siêu thị tại Hà Nội, Hải 
Phòng, Quảng Ninh, một số hàng nông sản của các hợp tác xã ở Sơn La còn bước 
đầu được xuất khẩu ra nước ngoài. Năm 2016, lợi nhuận các mô hình hợp tác xã ở 
Sơn La ước đạt khoảng trên 30 tỷ đồng. Đây vừa là những tín hiệu vui đối với hàng 
vạn hộ nông dân Sơn La, đồng thời cũng cho thấy, các mô hình hợp tác xã trên địa 
bàn tỉnh đang thực hiện khá tốt vai trò động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn 
phát triển theo hướng bền vững. 
 Có thể thấy, với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp 
và sự năng động, sáng tạo của người sản xuất, các mô hình hợp tác xã ở Sơn La đã 
và đang dần trở thành nhân tố quan trọng trong thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát 
triển, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm, cải thiện, nâng cao thu nhập 
cho các thành viên tham gia hợp tác xã và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. 
 

                                          Phạm Như Quỳnh 
                                                                            (dangcongsan.vn - Ngày 07/4/2017) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SƠN LA TIỀM NĂNG, CƠ HỘI ĐẦU TƯ 
 
 Sơn La có nhiều tiềm năng và 
cơ hội để phát triển kinh tế nhờ diện 
tích rộng, đất đai màu mỡ, khí hậu 
ôn hòa, nguồn lao động trẻ và tiềm 
năng dồi dào từ hai dòng sông lớn 
là: Sông Đà và sông Mã. Tận dụng 
các nguồn ưu đãi trên, tỉnh ta đang 
đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo 
điều kiện tối đa thu hút các nhà đầu 
tư đến với địa phương. 

 Tiềm năng lớn  
 Với mảnh đất xinh đẹp, nơi 
miền Tây Bắc của Tổ quốc, Sơn La có 
nhiều tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao 
động và khí hậu với diện tích tự nhiên 
lớn 14.174km, dân số trên 1,2 triệu 
người, trong đó tỷ lệ dân số trong độ 
tuổi lao động gần 700.000 người, 
chiếm 57,73% tổng dân số; số lao 
động đã qua đào tạo chiếm 30%, 

 

SƠN L A  - NHỮNG  T IỀ M NĂ NG   

V À  L Ợ I T HẾ  
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tương đương 208.000 người. Hiện 
nay, tỉnh ta có 927.000ha đất nông 
nghiệp với 2 cao nguyên rộng lớn nằm 
trên Quốc lộ 6 là Mộc Châu và Nà 
Sản, có khí hậu cận ôn đới với đất đai 
màu mỡ thuận lợi cho phát triển chè, 
cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa và những 
loại rau, hoa trái vụ, đã và đang được 
nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư 
áp dụng sản xuất theo quy trình công 
nghệ cao. Với lòng hồ Thủy điện Hòa 
Bình và Thủy điện Sơn La có diện tích 
hơn 400km2; trên 500 hồ đập công 
trình thủy lợi, 35 dòng suối lớn nhỏ và 
2.500ha ao, hồ để đầu tư phát triển 
thủy sản. Chưa kể, trong tỉnh còn có 
nhiều tiểu vùng khí hậu thích hợp để 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
gắn với du lịch. 
 Về lợi thế phát triển kinh tế, hệ 
thống giao thông kết nối Sơn La với 
các tỉnh trong vùng ngày càng được 
nâng cấp như: Quốc lộ 6 nối Hà Nội 
với các tỉnh Tây Bắc; tuyến cao tốc 
Hòa Bình - Sơn La đã được quy hoạch 
và chuẩn bị đầu tư tạo mạng lưới giao 
thông thuận lợi. Chưa kể, Sơn La còn 
có 2 cửa khẩu quốc gia là: Cửa khẩu 
Lóng Sập và Cửa khẩu Chiềng 
Khương kết nối với các tỉnh phía Bắc 
nước bạn Lào. Ngoài ra, nhắc đến Sơn 
La không thể không nhắc đến tiềm 
năng dồi dào về thủy điện. Do nằm ở 
vị trí thượng nguồn của sông Đà và 
sông Mã, địa hình chia cắt mạnh, độ 
dốc lớn, nhiều thuận lợi nên tỉnh đã 
tập trung đầu tư phát triển thủy điện. 
Đến nay, đã có 58 công trình thủy 
điện đã được Bộ Công Thương và 
UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, 
trong đó có 38 công trình đã hoàn 

thành phát điện, 12 công trình đang thi 
công và 8 công trình đang trong giai 
đoạn chuẩn bị triển khai. Hiện nay, 
tỉnh ta đang tiếp tục khảo sát và thu 
hút đầu tư phát triển điện gió và điện 
mặt trời, nhất là trên lòng hồ Thủy 
điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình. 
 Nói đến Sơn La là nói đến 
những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, 
như: Rừng thông bản Áng, núi Pha 
Luông, thác Dải Yếm cùng với các hệ 
thống hang động kỳ thú như: Ngũ 
động bản Ôn, hang Dơi, hang Chi 
Đảy; các mó suối khoáng nóng: Bản 
Mòng, Ngọc Chiến; cánh đồng 
Mường Tấc, Nhà máy Thủy điện Sơn 
La và vùng lòng hồ sông Đà kỳ vĩ; các 
di tích lịch sử: Văn bia Quế Lâm Ngự 
Chế (Đền thờ Vua Lê Thái Tông) và 
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù 
Sơn La (Thành phố); Khu di tích lịch 
sử cách mạng Việt Nam - Lào ở bản 
Lao Khô, xã Phiêng Khoài (Yên 
Châu)... Cùng nhiều lễ hội đặc sắc của 
các dân tộc như: Hết Chá, Tu Su đã 
được vinh danh là di sản văn hóa phi 
vật thể quốc gia và nhiều sản phẩm 
nghề thủ công nổi tiếng. Đặc biệt, 
ngày 12/11/2014, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định số 2050/QĐ-
TTg về việc phê duyệt “Quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc 
gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030”. 
Những tiềm năng về thiên nhiên và bề 
dày truyền thống văn hóa, lịch sử, 
cộng với con người bản địa mộc mạc, 
thân tình và vô cùng hiếu khách... đã 
và đang là những điều kiện, là lợi thế 
để xây dựng ngành du lịch Sơn La 
ngày càng phát triển. 
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 Môi trường kinh doanh thuận 
lợi  
 Để tận dụng tối đa tiềm năng, 
đưa địa phương tiếp tục phát triển, 
việc thu hút nguồn lực đầu tư từ các 
doanh nghiệp là điều không thể thiếu. 
Với phương châm coi doanh nghiệp là 
khách hàng, đối tượng phục vụ, tỉnh ta 
đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các 
giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh. Trong đó, thực hiện nghiêm 
túc 10 cam kết đã ký với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI). Theo đó, tỉnh cam kết 
giải quyết thủ tục hành chính nhanh 
gọn, nhất là trong hoạt động đầu tư và 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh. Đáng kể nhất là cam kết rút 
ngắn thời gian tiếp cận đất đai đối với 
nhà đầu tư. Nhiều thủ tục đã được rút 
ngắn từ 1.400 ngày xuống dưới 100 
ngày. Bên cạnh đó, việc thành lập 
Trung tâm Hành chính công tỉnh đã 
giúp toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả ở các sở, ban, ngành tập trung 
tại một đầu mối. Mọi thông tin về tiến 
trình, thời gian giải quyết thủ tục hành 
chính đều công khai, minh bạch. Đến 
nay, 100% thủ tục hành chính được 
đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành 
chính công, tạo thuận lợi nhất cho 
doanh nghiệp và người dân. 
 Tỉnh đã chỉ đạo thành lập và 
công khai đường dây nóng của các sở, 
ngành để tiếp nhận thông tin phản ánh, 
kiến nghị về giải quyết thủ tục hành 
chính. Đồng thời, tập trung xây dựng 
và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết 
nối doanh nghiệp theo cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị. Trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản 
lý, các sở, ban, ngành hỗ trợ bằng 
nhiều hình thức như trực tiếp, internet, 
điện thoại, tổ chức tập huấn... Đặc 
biệt, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tiếp 
xúc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc về chính sách thuế, 
vay vốn, cấp đổi giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. 
 Bằng hàng loạt các giải pháp 
quyết liệt, từ năm 2003 đến nay, tỉnh 
ta đã thu hút gần 400 dự án đầu tư với 
tổng số vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Đặc 
biệt, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 
2017, tỉnh ta đã trao quyết định chủ 
trương đầu tư cho 25 nhà đầu tư, với 
28 dự án với tổng mức đầu tư gần 
8.600 tỷ đồng; trao giấy cam kết đầu 
tư cho 17 nhà đầu tư, 19 dự án với 
tổng vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng 
và 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
với số vốn đăng ký gần 150 triệu 
USD. Trong đó, nhiều dự án đáng chú 
ý thuộc lĩnh vực nông nghiệp công 
nghệ cao, công nghiệp chế biến, điện, 
may mặc... Đây được coi là kỳ tích 
bởi cả số lượng, chất lượng dự án 
cũng như các lĩnh vực mà doanh 
nghiệp quan tâm đầu tư vào địa 
phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 
hơn 2.100 doanh nghiệp đang hoạt 
động. Năm 2017, đã có hơn 200 doanh 
nghiệp đăng ký mới. Cả tỉnh hiện có 
350 hợp tác xã và các nhà máy: Nhà 
máy mía đường Sơn La; Nhà máy tinh 
bột sắn Sơn La; Nhà máy may Phù 
Yên; Nhà máy sữa Mộc Châu; Nhà 
máy xi măng Mai Sơn... Trên địa bàn 
tỉnh đã và đang hình thành Khu công 
nghiệp Mai Sơn; Cụm công nghiệp 
Thành phố; Cụm công nghiệp Mộc 
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Châu; Cụm công nghiệp Phù Yên; 
Cụm công nghiệp Mường La; Cụm 
công nghiệp Quỳnh Nhai... thu hút 
được các tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh 
ta như: Tập đoàn Mường Thanh; Tập 
đoàn VinGroup; Tập đoàn TH; Tập 
đoàn cá tầm Việt Nam... 
 Tin rằng, khi các dự án trên 

được triển khai đúng tiến độ, bộ mặt 
của Sơn La sẽ có nhiều đổi thay. 
 

 
Đình Thành 

(baosonla.org.vn - Ngày 02/02/2018) 
 

         
                                               
 

CÀ PHÊ SƠN LA: TIỀM NĂNG ĐANG ĐƯỢC ĐÁNH THỨC 
 

 Cà phê Sơn La được trồng ở đây từ trước năm 1945, trên các sườn dốc 
của chân dãy núi thấp, sườn đồi với độ cao phổ biến từ 600 - 1.200m. 
 Cây cà phê đã đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của người dân 
tại Sơn La, danh tiếng cà phê Sơn La đã từng bước có vị thế trên thị trường trong 
nước và xuất khẩu. 
 Cây cà phê đầu tiên được đưa vào Việt Nam năm 1857 và được trồng ở Việt 
Nam từ năm 1888. Người Pháp đã mang cây cà phê Arabica từ đảo Bourbon sang 
trồng ở phía Bắc Việt Nam, sau đó mở rộng sang các vùng khác. Khi đó, hầu hết cà 
phê được xuất khẩu sang Pháp dưới thương hiệu “Arabica du Tonkin”.  Các chủng 
cà phê thuộc dòng Arabica đặc biệt thơm ngon ở Việt Nam có Bourbon, Typica, 
Mocha (moka) - những chủng cà phê có lâu đời nhất trên trái đất. Hiện nay, đối với 
Arabica ở Việt Nam, Catimor được trồng phổ biến rộng rãi ở hầu hết các vùng 
nguyên liệu cà phê lớn trên cả nước là Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Trị, 
Nghệ An, Sơn La. 
 Trong cuốn “Sơn La với cây cà phê” của tác giả Đỗ Hùng (in năm 1988) có 
viết: “Ở Sơn La, khi nói đến người có vườn cà phê lâu năm phải kể đến bác Lò Văn 
Chiêng ở bản Phiêng Quài, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn… Bác Chiêng cho biết: 
Năm 1945, trong một chuyến đi phu cho bọn quan lại ở Châu Mường Nua (Mai 
Sơn) lần đầu tiên thấy cà phê thật lạ, trồng trong vườn quanh nhà vừa đẹp vừa cho 
quả sai. Thế là bác Chiêng xin vài cây con về Phiêng Quài trồng ngay vườn nhà, chỉ 
sau 3 năm cà phê đã cho mùa quả đầu tiên. Mãi cho đến năm 1956, trong điều kiện 
hòa bình, mọi người phấn khởi xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã mới có thời gian 
trồng thêm vài chục cây nữa. Cà phê giống, bác đều lấy từ trong vườn, do những 
quả cà phê chín rơi xuống mọc tự nhiên dưới tán cây trong vườn. Mỗi năm ngoài số 
giống cho các gia đình trong bản, bác đều trồng thêm vài cây ở vườn nhà mình. Cho 
đến những năm gần đây, vườn bác đã có trên 100 cây, hàng năm thu hoạch từ vài 
chục đến 100kg hạt cà phê...”. 
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 Cuối năm 1987, tỉnh Sơn La đã thành lập Công ty Chè và Cà phê Sơn La, 
chịu trách nhiệm hướng dẫn, đầu tư vốn, làm các dịch vụ kỹ thuật phục vụ trồng 
mới thâm canh cà phê, thu đổi sản phẩm. Tỉnh đã ban hành các quy định về cho 
mượn đất để phát triển cà phê, chính sách thuế nông nghiệp, quyền lợi sử dụng sản 
phẩm trong chu kỳ kinh tế nhằm khuyến khích người làm cây xuất khẩu. Nếu mỗi 
gia đình trồng 100 cây cà phê (300m2 - 400 m2) cho sản lượng 100kg cà phê nhân 
sẽ đổi được 500kg gạo tương đương với sản lượng 1ha lúa nương (800kg thóc/ha). 
 Năm 1987, diện tích cà phê trong vườn của hộ nông dân khoảng gần 100ha.  
Có vườn cà phê đã trồng 32 năm (năm 1956) tại Chiềng Ban - Mai Sơn và diện tích 
trồng ở Hợp tác xã An Sinh - thị xã Sơn La (năm 1985) vẫn cho thu hoạch tốt. Đầu 
năm 1988, tỉnh ban hành Quyết định 80/UB-QĐ ngày 12 tháng 3 năm 1988 về việc 
cho các thành phần kinh tế cơ sở (nông trường quốc doanh, tập thể, các hộ gia đình) 
mượn đất trồng, đất hoang hóa, đất chưa sử dụng thuộc đất nông nghiệp, đất lâm 
nghiệp tập trung ở vùng đã có quy hoạch, cơ cấu kinh tế vùng ưu tiên đặc biệt cho 
vùng trồng cây cà phê xuất khẩu. Sản phẩm cà phê được thu mua ổn định. 
 Với sự hỗ trợ của Nhà nước (cho vay vốn mua giống, vật tư, gạo ăn đảm bảo 
lương thực), thông qua Công ty Chè và Cà phê, diện tích cà phê tại Sơn La ngày 
càng mở rộng. Năm 1989 giống cà phê chè Catimor được đưa vào trồng đối với các 
diện tích trồng mới. Đầu những năm 1992 - 1996, cà phê Arabica Sơn La được phát 
triển mạnh và trở thành cây xóa đói giảm nghèo tại địa phương, tạo thu nhập cho 
người dân, đồng thời giúp tỉnh Sơn La trong việc xóa bỏ cây thuốc phiện theo chủ 
trương của Nhà nước. 
 Hiện nay, vùng trồng cà phê Sơn La tập trung chủ yếu tại các huyện Mai 
Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp và Thành phố Sơn La với diện tích gần 20.000ha, cho 
sản lượng 30.000 tấn mỗi năm. Sơn La là vùng trồng cà phê Arabica lớn của cả 
nước. Tỉnh Sơn La đã quy hoạch vùng trồng cà phê tập trung ở những vùng lợi thế, 
chú trọng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp 
tác xã đầu tư, liên kết và phát triển cà phê tại Sơn La theo hướng bền vững và gia 
tăng giá trị thông qua chế biến. 
 Những năm gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số doanh nghiệp, cơ sở 
sử dụng cà phê tại các địa phương ở địa bàn tỉnh Sơn La thông qua các hoạt động 
chế biến cà phê thành phẩm như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cà phê Sơn La (cà 
phê Minh Châu), doanh nghiệp Minh Tiến, doanh nghiệp Đoàn Lộc. Đây là biểu 
hiện của danh tiếng cà phê Sơn La trên thị trường, đặc biệt là trong giới kinh doanh 
cà phê. 
 Ngày 28/9/2017, sản phẩm cà phê Sơn La được cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa 
lý theo Quyết định số 3262/QĐ-SHTT về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 
địa lý số 00058 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các 
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sản phẩm được bảo hộ bao gồm cà phê nhân, cà phê hạt rang và cà phê bột. Cà phê 
Arabica Sơn La đặc trưng bởi vị chua thanh, đắng nhẹ, hương trái cây quyến rũ, là 
thức quà quê có “hậu vị” đã vượt ngoài phạm vi trong nước và vươn ra cả thế giới 
(sản phẩm có mặt tại các quốc gia Nga, Mỹ, Nhật và các nước Đông Âu), được bạn 
bè quốc tế đánh giá cao. 
         Phạm Thúy 
                                                                    (giadinhvaphapluat.vn - Ngày 15/4/2019)  
 

                                                       
 

  T IỀM NĂNG PHÀT  T RIỂN CÂY DƯỢC LIỆU Ở MAI S ƠN 
 

 Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi, huyện Mai Sơn (Sơn La) có 
nhiều tiềm năng, thế mạnh cần đánh thức để phát triển cây dược liệu, góp 
phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. 
 Tiềm năng lớn nhưng còn khó khăn 
 Thực tế cho thấy huyện Mai Sơn có nhiều tiềm năng trong phát triển dược 
liệu như: Tổng diện tích tự nhiên là 142.670ha, độ cao trung bình từ 550 đến 1.200 
mét so với mực nước biển, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, diện tích đất 
lâm nghiệp của huyện Mai Sơn là 55.878ha chiếm 39% tổng diện tích tự nhiên. 
  Hệ sinh thái rừng huyện Mai Sơn khá phong phú, có nhiều nguồn gen động, 
thực vật quý hiếm. Hiện, huyện Mai Sơn đang chú trọng bảo tồn một số loại dược 
liệu quý, như: Sa nhân, bình vôi, cu li, địa lan; tập trung và phát triển cây dược liệu 
dưới tán rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Sơn tra, y dĩ, ba kích, đinh lăng, 
đẳng sâm, sâm Bố Chính, sâm Ngọc Linh… 
 Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt điện tử, ông Cầm Văn Thắng -
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Mai Sơn, 
cho biết: Hiện nay, huyện Mai Sơn đang tập trung cao cho công tác quy hoạch vùng 
nguyên liệu, xác định tập tính từng loại cây dược liệu cho tiểu vùng khí hậu thổ 
nhưỡng phù hợp với trình độ canh tác của người dân. 
  Ông Thắng cho biết thêm: Do giá trị và nhu cầu về cây dược liệu ngày càng 
cao theo thời gian, hiện nay, ở một số bản, xã vùng cao đặc biệt khó khăn, đã xảy ra 
việc một số bộ phận người dân vào môi trường tự nhiên khai thác ồ ạt không theo 
quy hoạch. Trước thực trạng này, UBND huyện Mai Sơn đã chỉ đạo chính quyền cơ 
sở và lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, tuyên truyền đến nhân dân về tác hại 
việc khai thác trái quy định. 
 “Khó khăn lớn nhất trong phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Mai 
Sơn là đời sống của bộ phận người dân tại khu vực vùng cao còn khó khăn, vốn đầu 
tư ban đầu cho cây dược liệu lớn, kỹ thuật chăm sóc hạn chế, hệ thống kết cấu hạ 
tầng cho vùng trồng cây dược liệu, như: Điện, đường, thủy lợi, cơ sở sản xuất 
giống... còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển theo hướng sản xuất hàng 
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hóa quy mô lớn” - ông Thắng nói. 
 Cần có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư 
 Chia sẻ về hướng phát triển cây dược liệu trong thời gian tới của huyện Mai 
Sơn, ông Thắng cho hay: Hiện nay, huyện Mai Sơn đang thực hiện cơ chế hỗ trợ 
theo chủ trương của tỉnh tại Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND tỉnh Sơn La và lồng 
ghép các nguồn vốn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân triển khai các mô hình điểm, mô 
hình phát triển cây dược liệu dưới tán, trồng xen cây ăn quả. 
  Theo ông Thắng: Phát triển cây dược liệu là hướng đi mới nhằm chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng theo hướng có giá trị kinh tế cao. Để đánh thức tiềm năng, thế 
mạnh đang còn bỏ ngỏ của huyện Mai Sơn nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, cần 
có cơ chế, chính sách cụ thể trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật; quy 
hoạch vùng trồng; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xúc tiến thương mại, 
quảng bá sản phẩm; xây dựng thương hiệu; đất đai; tín dụng... điều mà tỉnh Sơn La 
đã làm rất tốt trong phát triển cây ăn quả. 
 “Đặc biệt, cần có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích các tổ 
chức, doanh nghiệp có năng lực về tài chính, kinh nghiệm đầu tư vào lĩnh vực phát 
triển cây dược liệu. Có sự liên kết 4 nhà giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác 
xã và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ, định hướng của Nhà nước trong khai thác, phát 
triển, tiêu thụ sản phẩm dược liệu thì mới ổn định, bền vững được” - ông Thắng 
chia sẻ. 
 Thực tế cho thấy, so với các loại cây trồng khác, cây dược liệu đem lại giá trị 
kinh tế cao gấp nhiều lần. Trong thời gian tới, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục định 
hướng người dân phát triển những cây dược liệu có thế mạnh của địa phương. Đồng 
thời, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nhà máy vào sản xuất, chế biến để 
nâng cao thu nhập cho người nông dân. 
  

              (hoinongdan.org.vn - Ngày 13/8/2019)    
    

                                                     
 

SƠN LA PHÀT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 
 
 Tỉnh Sơn La có nhiều danh lam, di tích nổi tiếng như Nhà tù Sơn La, Khu du 
lịch quốc gia Mộc Châu… mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham 
quan. Đây chính là tiềm năng và lợi thế để tỉnh phát triển du lịch bền vững, đưa du 
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. 
 Là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, đặc biệt là tài 
nguyên du lịch tự nhiên trong đó có Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Địa phương 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia năm 
2014. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo quy hoạch sẽ được xây dựng thành 
trung tâm du lịch trọng điểm với quy mô khoảng 1.500ha, gồm ba khu: Trung tâm 
nghỉ dưỡng Mộc Châu, Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu và Trung tâm vui 
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chơi giải trí Mộc Châu. 
 Khu du lịch quốc gia Mộc Châu là khu du lịch cấp quốc gia có tính chất sinh 
thái, văn hóa với các loại hình du lịch đa dạng. Là vùng trọng điểm phát triển kinh 
tế phía Nam của tỉnh Sơn La. Đây là trung tâm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Sơn La, là vùng bảo tồn rừng sinh thái quốc gia và là 
khu vực có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Mục tiêu quy hoạch được nêu 
ra là xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành một trong 
những động lực phát triển du lịch vùng trung du miền núi Bắc Bộ, thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và đảm bảo an ninh quốc phòng. 
 Tiềm năng du lịch của tỉnh còn xuất phát từ nền văn hóa đa dạng, phong phú 
mà điển hình là các phong tục tập quán, lễ hội của đồng bào các dân tộc Thái, 
Mông, Dao... Những bản nhà sàn bên sườn núi ven sông hồ, các làn điệu dân ca 
Thái, Mông… mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc vùng cao tây bắc. 
Cùng với đó là những di tích lịch sử mang dấu ấn một thời về cuộc đời hoạt động 
cách mạng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong kháng chiến chống 
thực dân. Các điểm di tích lịch sử văn hóa của Sơn La đã kết nối với các điểm du 
lịch lân cận như du lịch lịch sử Điện Biên… Tạo liên kết khai thác phát triển các 
tuor du lịch, tuyến du lịch lịch sử, văn hóa trong vùng. 
 Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định việc khai thác các giá trị tài 
nguyên thiên nhiên phải đi đôi với việc bảo tồn, tôn tạo các giá trị tự nhiên, nhân 
văn, đảm bảo mục tiêu phát triển gắn với việc bảo vệ môi trường cảnh quan và phát 
triển bền vững, tạo ra bước đột phá cho phát triển du lịch. Tỉnh xác định đưa du lịch 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu 
GDP của tỉnh. 
 Tỉnh Sơn La đã và đang tăng cường đổi mới công tác quản lý Nhà nước về 
du lịch, đặc biệt là công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, ban hành các chính 
sách quản lý, các quy chế, kế hoạch, đề án... Công tác đầu tư hạ tầng được chú 
trọng, bao gồm cả hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và hạ tầng du lịch. Ngoài 
Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh đang xây dựng các cụm du lịch như cụm du 
lịch Thành phố Sơn La và phụ cận, cụm du lịch Phù Yên - Bắc Yên, cụm du lịch 
Mường La - Quỳnh Nhai - Thuận Châu, cụm du lịch vùng lòng hồ sông Đà, du lịch 
lòng hồ thủy điện. Đồng thời xây dựng hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi 
giải trí và các dịch vụ khác, xây dựng các trung tâm thương mại, dịch vụ... nhằm 
làm thay đổi về diện mạo du lịch trên địa bàn. 
 Nhiều sản phẩm và loại hình du lịch mới đã được đưa vào khai thác và có kết 
quả tích cực. Trong đó, tỉnh Sơn La luôn chú trọng, ưu tiên những sản phẩm du lịch 
được xây dựng dựa trên các yếu tố thân thiện với môi trường, có sự tham gia của 
cộng đồng dân cư. Đặc biệt ưu tiên phát triển thế mạnh du lịch văn hóa gắn với lễ 
hội, du lịch sinh thái... 
 Tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu đạt 2,1 triệu khách du 
lịch, tới năm 2030 đạt 4 triệu khách. GDP du lịch đóng góp 2,38% GDP toàn tỉnh, 
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năm 2025 là 3,62%, năm 2030 là 4,11%. Số lượng lao động cần có năm 2020 là 
18.500 người, năm 2030 cần 45.000 người. Phấn đấu đến năm 2020 du lịch Sơn La 
cơ bản trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế toàn tỉnh, 
tạo tiền đề đến năm 2030 là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế 
chung với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng, đa 
dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc 
Sơn La, thân thiện với môi trường. Đưa Sơn La trở thành một trong những địa bàn 
trọng điểm về du lịch của cả nước. Với tiềm năng về tài nguyên du lịch sẽ tạo cơ 
hội cho Sơn La phát triển du lịch thu hút du khách. Định hướng phát triển du lịch 
của tỉnh theo hướng bền vững chắc chắn sẽ tạo ra được những sản phẩm du lịch độc 
đáo, phong phú thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Sơn La. 
 

                                                                                  Diệp Hương 
                                                                                  (sonla.gov.vn - Ngày 6/12/2018) 

 

 

 

SƠN L A  - PHÀ T  T RIỂ N KINH T Ế   

T HE O  HƯỚNG  BỀ N V ỮNG  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SẢN XUẨT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - HƯỚNG ĐI BỀN VỮNG CHO NÔNG NGHIỆP SƠN LA 
 

 Với 61 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn; 25 mã số vùng trồng, 15 
sản phẩm đã cấp văn bằng bảo hộ; xuất khẩu 16 loại nông sản được hơn 17.500 tấn, 
giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 115 triệu USD. Đó là những con số cho thấy sự bứt 
phá của nông nghiệp Sơn La năm 2018. Cùng với đó là điều kiện đất đai, khí hậu, 
nguồn nhân lực đã và đang tạo đà để tỉnh ta đầu tư phát triển nông nghiệp hữu cơ, 
đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế của người tiêu 
dùng. 
 Hiện nay, toàn tỉnh có trên 350.000ha đất sản xuất nông nghiệp; đất đai màu 
mỡ; nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau để phát triển các loại cây công nghiệp, cây 
ăn quả, rau, hoa, dược liệu; chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, quy mô lớn và đa 
dạng hóa các sản phẩm nông sản mang tính đặc trưng của địa phương. Phát huy lợi 
thế đó, tỉnh ta tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng 
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng 
thời, xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang 
trại, vùng nông nghiệp hữu cơ đạt các tiêu chuẩn; kết nối sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ với công nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm. Cơ cấu lại hệ thống tổ 
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chức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích doanh nghiệp, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản 
hữu cơ với nông dân. 
 Phát biểu tại Hội nghị sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tỉnh, đồng chí Lò 
Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là 
xu hướng tất yếu của nông nghiệp Sơn La và phải có lộ trình và bước đi phù hợp. 
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là việc làm khó, bởi chi phí cao, giá thành cao, thị 
trường tiêu thụ còn hạn chế vì người tiêu dùng không phải ai cũng biết được giá trị 
của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ và có điều kiện sử dụng sản phẩm nông nghiệp 
hữu cơ. Do vậy, cần phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa 
học, các doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt là sự đồng tình của người dân. 
 Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh ta xây dựng sản xuất nông nghiệp hữu cơ với 
12 mô hình; trong đó 10 mô hình sản xuất hữu cơ cho một số loại cây ăn quả (bưởi, 
cam, nhãn, xoài, thanh long, na, chanh leo), rau, cây chè với diện tích khoảng 72ha 
tại các huyện: Mai Sơn, Phù Yên, Thuận Châu, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu và 
thành phố; mô hình nuôi lợn hữu cơ, quy mô tối thiểu 25 con tại huyện Mai Sơn và 
xây dựng mô hình ủ phân hữu cơ tổng hợp, quy mô khoảng 12.000 tấn tại 12 huyện, 
thành phố. 
 Là đơn vị trực tiếp đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh 
Sơn La, ông Khắc Ngọc Bá, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm 
cho biết: Năm 2019, Tập đoàn Quế Lâm phối hợp với các ngành chức năng, chính 
quyền địa phương của tỉnh Sơn La triển khai chọn điểm thực hiện mô hình. Tiếp đó 
là tuyên truyền tới người sản xuất hiểu được lợi ích kép của sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ, đó là bảo đảm sức khỏe cho người trực tiếp sản xuất, bảo vệ môi trường và 
tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời, trong quá trình sản xuất bà 
con phải chống tư tưởng “cả thèm chóng chán” vì khi chưa được chứng nhận tiêu 
chuẩn hữu cơ, sản phẩm giá bán chưa được cao dễ nảy sinh chán nản do đầu tư tăng 
lên, quy trình sản xuất giám sát chặt chẽ nhưng chưa thu được nhiều lợi nhuận. 
 Có thể nói, để thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ các cấp, các ngành 
chức năng cần tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân toàn tỉnh nhận thức 
sâu sắc về trách nhiệm đối với việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ. Xác 
định phát triển nông nghiệp hữu cơ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng 
hàng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
 Giải pháp để phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững là đầu tư 
xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu 
cơ. Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công, gồm: Khuyến nông, thú y, bảo vệ 
thực vật, an toàn thực phẩm, cảnh báo môi trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện 
chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tăng cường và mở rộng 
hợp tác với các tỉnh trong cả nước, các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực 
nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, xây 
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dựng thương hiệu hàng nông, lâm, thủy sản hữu cơ. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 
trong sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu lớn gắn với chỉ dẫn địa lý, quảng bá 
sản phẩm nông sản hữu cơ. Đẩy mạnh thực hiện chiến lược xuất khẩu các mặt hàng 
nông sản hữu cơ của tỉnh sang thị trường: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU, Trung 
Đông, châu Phi và các nước ASEAN. Ưu tiên đầu tư phát triển sơ chế, bảo quản, 
công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị kết hợp với các 
biện pháp về tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hữu cơ. 
 Khi xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm 
càng được quan tâm, do đó việc phát triển nông nghiệp hữu cơ là bước đi cần thiết. 
Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự đồng thuận cao của 
người nông dân, tin rằng năm 2019, sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên 
địa bàn tỉnh ta sẽ thu được kết quả khả quan, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát 
triển. 
                  Khánh Vân 
                           (baosonla.org.vn - Ngày 22/02/2019) 
 

                                                
 

SƠN LA - VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ LỚN NHẤT MIỀN BẮC 
 

 Vừa qua, tại Thành phố Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị 
đánh giá kết quả phát triển cây ăn quả và hợp tác xã, tiêu thụ các loại quả và 
xuất khẩu nông sản sáu tháng năm 2019. Kết quả chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với tiêu thụ, xuất 
khẩu đạt những con số ấn tượng đã đưa Sơn La trở thành địa phương trồng 
cây ăn quả lớn nhất miền Bắc. 
 Bắt đầu từ năm 2015, Tỉnh ủy Sơn La thực hiện “Đề án phát triển cây ăn quả 
trên đất dốc”, chuyển dịch diện tích trồng ngô và các cây trồng khác hiệu quả thấp 
sang trồng cây ăn quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng từng vùng miền đang đem 
lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, nếu năm 2015, diện tích cây ăn quả mới đạt 23.600ha 
thì nay đã đạt 62.734ha, sản lượng quả từ 101.30 tấn nay đã đạt 401.257 tấn, tăng 
4,05 lần. Chỉ riêng diện tích cây nhãn đạt 15.090ha, gấp hơn ba lần vùng nhãn của 
tỉnh Hưng Yên. Từ một tỉnh không xuất khẩu được một USD nào từ nông sản, năm 
2018, giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh Sơn La đạt 115 triệu USD sang thị trường 
12 nước, trong đó có thị trường khó tính như: Mỹ, Pháp, Australia, UAE… 
 Câu chuyện về trồng cây ăn quả trên đất dốc ở Sơn La bắt nguồn từ ưu thế 
tiềm năng khí hậu, đất đai mà nơi khác không có được. Sơn La nằm ở vị trí trung 
tâm vùng Tây Bắc, có hai cao nguyên Nà Sản và Mộc Châu, trong lưu vực của sông 
Đà và sông Mã. Đây là vùng đất có đặc điểm khí hậu cận ôn đới, đất perarit trên nền 
đá vôi hàm lượng mùn cao để cho ra sản phẩm cây ăn quả thơm, ngon, chất lượng 
cao có tính đặc sản. 
 Từ lợi thế đó, tỉnh Sơn La đã kiên trì chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 
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nghiệp, giúp bà con nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chọn bộ giống 
tốt, thực hiện lai tạo, ghép cải tạo vườn tạp để hình thành nên các vùng trồng cây ăn 
quả có giá trị cao. Toàn tỉnh đã hình thành các vùng trồng cây ăn quả phù hợp với 
khí hậu, độ cao so mực nước biển từ 600 đến 1.200m, gồm: Nhãn 15.090ha, xoài 
12.090ha, cây sơn tra 11.470ha, cây chanh leo 2.046ha, cây mận 8.746ha, thanh 
long 117ha, chuối 4.553ha, cây ăn quả có múi 3.638ha, cây na 226ha, cây bơ 
1.053ha,… 
 Vụ thu hoạch năm 2018, lần đầu tiên Sơn La xuất khẩu được ba tấn xoài vào 
thị trường Mỹ, mở đầu cho chương trình đẩy mạnh quảng bá xuất khẩu và mở rộng 
thị trường nội địa. Kết quả sản xuất cây ăn quả năm 2018, có khoảng 84.030 hộ gia 
đình, chiếm 37% số hộ toàn tỉnh tham gia vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả. 
 Trong đó, có 28 nghìn hộ gia đình vùng di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. 
Năm 2018, Sơn La có diện tích cây ăn quả lên tới 58.824ha, sản lượng đạt 218.026 
tấn. Sơn La đã quan tâm đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản 
phẩm rau, hoa quả tới tất cả các trung tâm thương mại, siêu thị lớn tại Hà Nội và 
các tỉnh. Đến nay, đã có 67 chuỗi cung cấp hoa quả của Sơn La kết nối với các chợ 
đầu mối tại Hà Nội. Sản phẩm hoa quả của Sơn La đa dạng, với hàng chục loại quả 
có thế mạnh, đủ sức cạnh tranh vươn tới thị trường 12 nước, trong sáu tháng đầu 
năm vừa qua tỉnh mở rộng xuất khẩu hơn 600 tấn mận hậu sang Campuchia, chín 
tấn xoài sang Anh và Bỉ. 
 Tiếp nối kết quả sản xuất kinh doanh hoa quả năm 2018, bước sang năm 
2019, Sơn La đã liên tiếp tổ chức ba hội nghị quan trọng, gồm: Gặp mặt biểu dương 
các hộ gia đình, hợp tác xã tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, Hội nghị sơ kết ba 
năm (2016 - 2018) thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc. Và mới đây, 
Sơn La tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu 
cây ăn quả sáu tháng đầu năm 2019. Sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kết nối sản xuất 
đến tiêu thụ cho thấy Sơn La đang quyết tâm chính trị rất cao, tạo nên bước đột phá 
mới trong sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
 Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc Khánh 
cho biết: Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tiếp tục xác định đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triển lực lượng sản xuất; chuyển 
mạnh sang sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh 
tác; phát triển hợp tác xã nhằm hoàn thiện quan hệ sản xuất mới theo chuỗi giá trị, 
trong đó hợp tác xã đóng vai trò là cầu nối giữa người nông dân và doanh nghiệp, 
hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm. 
 Theo tổng hợp, 6 tháng đầu năm 2019, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 81 triệu 
USD, trong đó giá trị nông sản xuất khẩu ước đạt trên 78 triệu USD (đạt 55,5% so 
với kế hoạch năm 2019) trong đó xuất khẩu được 16 loại sản phẩm, sang thị trường 
15 nước (tăng ba nước). Dự kiến, những tháng cuối năm 2019 Sơn La sẽ xuất khẩu 
các sản phẩm nhãn, chanh leo, thanh long, bơ,… giá trị ước đạt 65 triệu USD, dự 
kiến sẽ vượt mức kế hoạch giá trị xuất khẩu 150 triệu USD đã đề ra trong năm 
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2019. 
 Trong sáu tháng đầu năm 2019, sản xuất nông nghiệp của Sơn La đang được 
mùa, được giá, được thu nhập cao cho người dân. Riêng quả mận hậu giá tăng đột 
biến, những năm trước giá dao động chỉ từ 10 đến 20 nghìn đồng/kg, có lúc mua tại 
vườn giá chỉ 5.000 đồng/kg, nhưng năm nay giá cao đột biến, mua tại vườn lên tới 
30 nghìn đồng/kg, giá bán lẻ ở Hà Nội và các trung tâm lớn có lúc lên tới 100 nghìn 
đồng/kg. Nhờ đó, có hàng nghìn hộ dân ở Sơn La trồng mận hậu trúng to, thu nhập 
hàng trăm triệu đồng. 
 Với quả xoài ghép Đài Loan cũng vậy, nếu năm 2018 giá chỉ khoảng 10 đến 
12 nghìn đồng/kg thì nay giá tăng lên 15 đến 20 nghìn đồng/kg. Kết quả này làm 
người dân Sơn La rất phấn khởi, tác động tích cực và có sức lan tỏa về chủ trương 
chuyển đổi sản xuất, đẩy mạnh trồng cây ăn quả chất lượng cao. Một phong trào 
trồng cây ăn quả, ứng dụng khoa học vào chăm sóc, cải tạo vườn cây ăn quả đang 
lan rộng, góp phần chuyển đổi sản xuất nông nghiệp. 
 Nhớ lại, một chính sách được ví như “ngòi nổ” mang lại hiệu quả rõ nét, đó 
là ba năm trước tỉnh Sơn La quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 200 nghìn đồng để ghép 
mắt, cải tạo vườn tạp. Toàn tỉnh có 78.982 hộ gia đình tham gia vào chương trình 
cải tạo vườn cây ăn quả. Chính sách có tính chất “mồi” này đã giúp các hộ gia đình 
nắm vững kỹ thuật lai ghép, phân biệt các loại giống, hiểu quy trình sản xuất sạch, 
hữu cơ… Đến nay, Sơn La hình thành được các vùng cây ăn quả tập trung, thích 
hợp với tiểu vùng khí hậu, có chất lượng cao tại các huyện: Mai Sơn, Sông Mã, Yên 
Châu, Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên. Thí dụ, 
những vùng có khí hậu nóng ẩm ở Sông Mã, Yên Châu, Mường La, Mai Sơn thì 
trồng xoài, nhãn, cây có múi; vùng khí hậu mát ở Mộc Châu, Vân Hồ tập trung 
trồng mận hậu, bơ, chanh leo,… 
 Về xây dựng thương hiệu sản phẩm. Năm 2018, quả xoài tròn Yên Châu 
được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý. Đến nay, có 18 sản phẩm nông sản, thực 
phẩm của Sơn La có thương hiệu, gồm: Chè Shan tuyết Mộc Châu; cà phê Sơn La; 
chè Olong Mộc Châu; rau an toàn Mộc Châu; chè Phổng Lái (Thuận Châu); nếp 
Mường Và (Sốp Cộp); cá tầm Sơn La; cá sông Đà (Sơn La); chè Tà Xùa (Bắc Yên); 
mật ong Sơn La; khoai sọ Thuận Châu. Năm 2019 tiếp tục xây dựng nhãn hiệu cho 
một sản phẩm là rau an toàn Sơn La và sáu sản phẩm quả được bảo hộ dưới hình 
thức nhãn hiệu chứng nhận là nhãn Sông Mã - Sơn La; cam Phù Yên - Sơn La; táo 
sơn tra - Sơn La; bơ Mộc Châu - Sơn La; na Mai Sơn - Sơn La; chuối Yên Châu; 
sáu tháng cuối năm 2019 tiếp tục xây dựng thương hiệu năm loại quả bao gồm: 
Chanh leo Sơn La; xoài Sơn La; bơ Sơn La; nhãn Sơn La; mận Sơn La. 
 Từ những thành công bước đầu, Sơn La đã có được những bài học trong lãnh 
đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, 
Sơn La đã kết nối được giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân. Vai trò của 
hợp tác xã kiểu mới hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được nhìn nhận, 
đánh giá có vai trò quyết định từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Nếu năm 2015, toàn 
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tỉnh mới có hơn 100 hợp tác xã thì đến nay Sơn La đã có 588 hợp tác xã, tăng 33 
hợp tác xã so với năm 2018, tăng 4,38 lần so với năm 2015. Diện tích đất sản xuất 
của các hợp tác xã nông nghiệp đạt 4.800ha, tăng 300ha so với năm 2018 và tăng 
6,22 lần so với năm 2015. 
 Vốn sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp đạt 490 tỷ đồng, 
tăng 30 tỷ đồng so với năm 2018 và tăng 6,33 lần so với năm 2015; trong đó, vốn 
sản xuất kinh doanh của hợp tác xã cây ăn quả 301 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với 
năm 2018 và tăng gần 11 lần so với năm 2015. Năm 2019, doanh thu bình quân hợp 
tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 2.040 triệu đồng/năm, tăng hai lần 
so với năm 2015; trong đó, doanh thu bình quân của hợp tác xã cây ăn quả đạt ba tỷ 
đồng/năm, tăng hai lần so với năm 2015. Lợi nhuận bình quân hợp tác xã nông 
nghiệp đạt 177 triệu đồng/năm, tăng hai lần so với năm 2015; trong đó, lợi nhuận 
bình quân hợp tác xã cây ăn quả đạt 300 triệu đồng/năm, tăng hai lần so với năm 
2015. 
 Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển cây ăn quả và hợp tác xã tiêu 
thụ các loại quả và xuất khẩu nông sản còn một số hạn chế như: Vùng nguyên liệu 
xuất khẩu hiện còn phân tán, giống cây chưa đồng đều, số lượng, diện tích được cấp 
mã vùng trồng, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP) còn 
thấp so với tổng diện tích; khâu thu hoạch, bảo quản, sơ chế, nhãn, mác phục vụ 
xuất khẩu tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế; chi phí vận chuyển cao. 
 Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo 
hướng hữu cơ bước đầu đã đạt được kết quả, nhưng chưa nhiều, doanh nghiệp, hợp 
tác xã chưa áp dụng rộng rãi. Diện tích cây ăn quả áp dụng VietGAP, GlobalGAP 
chiếm tỷ lệ còn thấp. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp của tỉnh tham gia xuất 
khẩu. Công tác kết nối giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với các đơn vị thu gom đã 
đạt được kết quả tốt, tuy nhiên vẫn còn bất cập trong triển khai hợp đồng tiêu thụ. 
Kết quả xuất khẩu thông qua hệ thống chuỗi siêu thị còn hạn chế… 
 Tại hội nghị này, tỉnh Sơn La cũng đã đề nghị các bộ và các cơ quan Trung 
ương hỗ trợ Sơn La phát huy tiềm năng, lợi thế, quy hoạch phát triển cây ăn quả 
phù hợp quy hoạch chung khu vực phía Bắc và nhu cầu thị trường trong nước cũng 
như xuất khẩu; hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư 
nhà máy chế biến, sơ chế quy mô vừa và nhỏ gắn với các vùng nguyên liệu. Trong 
đó, quan tâm hỗ trợ đẩy mạnh quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, cấp mã vùng 
nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nhãn 
trong nước, xuất khẩu trong niên vụ 2019 và các năm tiếp theo; hỗ trợ cấp mã vùng 
trồng bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định để xuất khẩu vào thị trường Mỹ, 
EU, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc... 
 Không phát triển cây ăn quả một cách tràn lan, không làm kiểu phong trào, 
dự báo thị trường, tiêu thụ sản phẩm là những vấn đề được tỉnh Sơn La đặc biệt 
quan tâm. Để tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân, Sơn La một mặt mở rộng thị 
trường xuất khẩu, đồng thời quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Sơn La ở 
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thị trường nội địa. Tại các hội nghị, diễn đàn lớn, Sơn La luôn nhấn mạnh đến một 
nền nông nghiệp sạch, sản xuất hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp bảo đảm chất lượng, 
có sức cạnh tranh. Đó là con đường không thể khác trong quá trình chuyển đổi sản 
xuất nông nghiệp của Sơn La, để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ sản phẩm mang tên 
Sơn La. 
 Với cách làm, bước đi mang tính đột phá, kết quả trồng cây ăn quả, mở rộng 
thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu và chế biến, nâng giá trị cây ăn quả đang 
giúp cho người nông dân Sơn La bước qua giai đoạn xóa đói, giảm nghèo, tiến tới 
có tích lũy, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Đồng thời, kết quả về 
phát triển cây ăn quả, vai trò của hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa đang nhận được sự quan tâm, đánh giá tích cực của các chuyên 
gia, các nhà nghiên cứu nhằm tổng kết thực tiễn, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống. 
 

                 Đức Tuấn 
                   (nhanong.com.vn - Ngày 8/7/2019) 
 
 

                                                 
 

SƠN LA PHÀT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ: ĐÀP ÀN HAY CHO BÀI TOÀN CHUYỂN ĐỘI 
 

 Với chủ trương đúng đắn về quy hoạch xây dựng vùng nguyên liệu đáp 
ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ cao vào chuyển đổi cây nông nghiệp hiệu quả thấp sang phát triển cây ăn 
quả, tỉnh Sơn La nâng diện tích trồng cây ăn quả lên 57.439ha với 16 sản phẩm 
góp mặt tại thị trường của 12 quốc gia... 
 Giải bài toán chuyển đổi cây trồng 
  Trước đây, khi nhắc tới Sơn La, ai cũng nghĩ tới một tỉnh miền núi có nhiều 
ưu đãi về đất đai, khí hậu trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, 
trong một thời gian dài do hoạt động sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chỉ quan tâm đến 
số lượng, một số vùng vẫn chưa biết tận dụng và khai thác những tiềm năng thế 
mạnh trong phát triển nông nghiệp. Một số cơ sở cũng như người dân vẫn loay hoay 
với những diện tích cây trồng trên nương kém hiệu quả, không có sản phẩm nổi bật. 
 Trong khi, tư duy phát triển nông nghiệp chưa quan tâm đến việc đầu tư chất 
lượng để sản xuất và đưa được những sản phẩm nông nghiệp ra thị trường quốc 
tế… 
 Trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, 
được biết: “Bài toán chuyển đổi cây trồng trên đất dốc” được bàn thảo khá nhiều tại 
các cuộc họp. Do đó, trước khi quyết định chủ trương này, Sơn La đã có nhiều cuộc 
khảo sát, đề án chuyển đổi liên tục được bàn thảo. Từ những cuộc hội thảo ở phòng 
họp cho đến thực địa tại nương rẫy, rồi sau đó là những chuyến thăm quan học tập 
các mô hình kinh tế ở các địa phương được lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành trực tiếp 
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tham gia. 
 Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cùng những tính toán khoa học và kinh 
nghiệm đã học tập, ngày 30.11.2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành 
Kết luận số 121-TB/TU về chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc đến năm 2020. 
Cùng với đó, tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
xây dựng và ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 
thôn để huy động được nguồn lực trong xã hội thúc đẩy sản xuất bền vững, nâng 
cao giá trị trong sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản. 
 “Để tạo “bàn đạp” cho chủ trương trên, tiếp sau đó tỉnh Sơn La đã ban hành 
nhiều nghị quyết, như: Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của 
HĐND tỉnh quy định hỗ trợ cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh; 
Nghị quyết số 37 và Nghị quyết số 80 của HĐND tỉnh về thông qua đề án phát triển 
cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 
4/4/2018 HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021...” - ông 
Khánh, thông tin thêm. 
 Chuyển đổi gần 26.000ha đất lúa 
 Với chủ trương đúng đắn cùng những quyết sách hợp lý, từ một tỉnh có quy 
mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nay Sơn La đã đẩy mạnh việc phát triển theo chuỗi 
sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản chủ lực cũng như việc quan tâm điều chỉnh 
quy hoạch sản xuất theo hướng tập trung phát triển các loại cây trồng có lợi thế, có 
khả năng cạnh tranh không chỉ ở thị trường trong nước mà cả thị trường quốc tế. 
 Theo đó, trong năm 2018 Sơn La đã nâng diện tích trồng cây ăn quả lên 
57.439ha với sản lượng xuất khẩu gần 18.000 tấn, trên 77.000 tấn nông sản chế biến 
và nông sản khác. Trong đó, năm 2018 đã chuyển đổi được gần 26.000ha đất trồng 
lúa nương, ngô, sắn và cây trồng khác kém hiệu quả trên diện tích 6.300ha đất dốc. 
 Bà Lương Như Hoa - Bí thư Huyện ủy Phù Yên, cho biết: Việc chuyển đổi 
phát triển cây ăn quả trên đất dốc cho thấy, hiệu quả kinh tế hơn hẳn so với canh tác 
cây lương thực, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng độ che phủ đất, góp phần bảo vệ 
môi trường sống bền vững. Như huyện Phù Yên, từ chỗ chưa phát huy hết tiềm 
năng sẵn có, diện tích cây trồng kém hiệu quả trên nương, đất dốc còn nhiều thì nay 
đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, nhất là cây có múi rất hiệu quả. 
 Đến nay, huyện Phù Yên đã có trên 2.000ha trồng cây ăn quả các loại, trong 
đó năm 2018 chuyển đổi trên 500ha đất dốc sang trồng cây ăn quả... 
 Để có những “cú hích” mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp, song 
song với chỉ đạo triển khai, hỗ trợ các cơ sở triển khai hiệu quả chủ trương “trồng 
cây ăn quả trên đất dốc”, Sơn La còn triển khai nhiều chương trình quảng bá hình 
ảnh, giới thiệu sản phẩm là kết quả của chủ trương trên. Đặc biệt, đã tổ chức các 
chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại, tiêu thụ xuất khẩu nông sản gắn với 
văn hóa, du lịch… 
 Đáng chú ý, với hoạt động xúc tiến thương mại tại Trung Quốc, Sơn La đã 
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ký kết bán được 1.400 tấn nhãn, 2.100 tấn xoài. Theo đó, trong năm 2018, giá trị 
xuất khẩu nông sản của Sơn La đã đạt gần 120 triệu USD, trong đó nông sản chiếm 
98,5%, vượt 43% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 1,72% so với năm 2017. 
 Hiện, nông sản Sơn La đã tham gia chuỗi phân phối của các siêu thị lớn trong 
và ngoài nước. Qua đó, đã tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu mà 
tỉnh Sơn La đang hướng tới là có 100.000ha cây ăn quả với sản lượng đạt 1,1 triệu 
tấn vào năm 2020… Đặc biệt, Sơn La đã được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận chỉ 
dẫn địa lý cho sản phẩm xoài tròn; nhãn hiệu chứng nhận cho nhãn, cam, na, bơ, táo 
sơn tra. Ngoài ra, còn có 16 mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu sang thị trường 12 
nước trên thế giới. 
 Lần đầu tiên, các sản phẩm nông sản của Sơn La đã vào chuỗi phân phối của 
các siêu thị lớn như: BigC, Lotte, Hapro, VinMart. Kết quả trên đã làm ngỡ ngàng 
không ít người, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục 
khẳng định rõ chủ trương đúng, trúng của tỉnh Sơn La về trồng cây ăn quả trên đất 
dốc, giúp người nông dân thay đổi suy nghĩ về sản xuất hàng hóa, người tiêu dùng, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về một tỉnh miền núi đầy tiềm năng 
như Sơn La. 
 

                      Quốc Tuấn 
               (danviet.vn – Ngày 29/01/2019) 
 

       
 

S Ơ N LA : C Ô NG  BỐ  XUẨ T  KHẨ U S Ả N PHẨ M 

XO À I S A NG  T HỊ T RƯỜ NG  4 NƯỚ C  
 

 Ngày 01/06, tại huyện Yên 
Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công 
bố sản phẩm xoài xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ, Anh, Australia và Trung 
Quốc. Trong đó, lần đầu tiên sản 
phẩm xoài Sơn La xuất khẩu sang Mỹ, 
Anh. 
 Năm 2019, sản xuất xoài trên 
địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục đạt được 
những kết quả tích cực. Diện tích xoài 
cho thu hoạch dự kiến khoảng 
15.700ha, sản lượng dự kiến đạt 
khoảng 35.500 tấn, trong đó đủ điều 
kiện xuất khẩu hơn 7.500 tấn. Chất 
lượng xoài năm 2019 được đánh giá 
có tiến bộ vượt bậc so với năm 2018. 

Các hộ dân và các hợp tác xã trồng 
xoài trong tỉnh đã chủ động hơn trong 
việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
chăm sóc vườn xoài, như rải vụ, bao 
trái, áp dụng quy trình quản lý chất 
lượng nông sản theo tiêu chuẩn 
VietGap… 
 Tính từ đầu vụ tiêu thụ đến hết 
tháng 05/2019, toàn tỉnh Sơn La đã 
tiêu thụ hơn 15.000 tấn xoài tươi, đạt 
hơn 40% kế hoạch năm 2019, trong đó 
xuất khẩu đạt hơn 2.500 tấn. Giá xoài 
cao hơn năm 2018 từ 30 - 50%. 
 Dự và phát biểu tại Lễ công bố, 

ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
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đánh giá: Đây là sự kiện vui mừng với 

ngành nông nghiệp cả nước nói chung 

và bà con nông dân tỉnh Sơn La nói 

riêng, khẳng định chất lượng nông sản 

Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

ngặt nghèo của các thị trường ngoài 

nước khó tính. Diện tích cây ăn quả 

của tỉnh Sơn La đứng đầu miền Bắc 

và đứng thứ 2 cả nước. Chủng loại trái 

cây ở Sơn La cũng rất đa dạng, phong 

phú. 

 “Cả hệ thống chính trị Sơn La 

đã vào cuộc, đặc biệt là phát triển trái 

cây, trong đó có cây xoài. Sơn La đã 

chọn lựa được những chủng loại trái 

cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ 

nhưỡng của tỉnh. Sơn La rất chủ động 

trong tìm kiếm thị trường, xúc tiến 

thương mại. Nhờ đó, sản phẩm trái 

cây của Sơn La nói chung, sản phẩm 

xoài ở tỉnh này nói riêng đã có mặt ở 

nhiều nước trên thế giới. Mỹ là một 

thị trường rất tiềm năng nên tỉnh Sơn 

La cần chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, 

từ trồng trọt, thu hái, đến bảo quản, 

đảm bảo mẫu mã, chất lượng tốt, giữ 

vững thương hiệu, để có thể tiếp tục 

duy trì công tác xuất khẩu xoài sang 

thị trường khó tính này” - ông Lê 

Quốc Doanh nhấn mạnh. 

 Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn 

La Hoàng Văn Chất trân trọng cảm ơn 

sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành 

Trung ương, các tỉnh, các tập đoàn, 

doanh nghiệp đã tạo điều kiện để sản 

phẩm nông sản Sơn La được kết nối, 

tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu. 

Việc tổ chức Lễ công bố sản phẩm 

xoài xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 

Anh, Australia và Trung Quốc... Là sự 

kiện quan trọng với sản phẩm nông 

sản của Yên Châu cũng như của tỉnh 

Sơn La, tạo tiền đề để quả xoài Sơn La 

nói riêng, cũng như các sản phẩm 

nông sản an toàn của tỉnh Sơn La nói 

chung thâm nhập vào các thị trường 

khó tính khác trên thế giới, cũng như 

phục vụ người tiêu dùng cả nước. 

 “Năm 2019, tỉnh Sơn La sẽ tiếp 

tục chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, phát triển cây ăn quả 

theo hướng bền vững, gắn với nhu cầu 

thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Cụ thể, tỉnh sẽ tập trung xây dựng 

vùng nguyên liệu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, thực hiện quy 

trình sản xuất an toàn, đánh giá cấp 

mã vùng trồng; tập trung xây dựng 

thương hiệu các sản phẩm nông 

nghiệp có lợi thế gắn với chuỗi giá 

trị...” - ông Hoàng Văn Chất nhấn 

mạnh. 

 Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực 

hiện nghi thức công bố sản phẩm xoài 

Sơn La xuất khẩu và nghi lễ khởi hành 

lô hàng sản phẩm xoài Sơn La xuất 

khẩu sang thị trường Mỹ, Anh, 

Australia và Trung Quốc năm 2019. 
 

 

(baotainguyenmoitruong.vn  

Ngày 01/6/2019) 
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MỘC CHÂU SẢN XUẤT CÁC LOẠI NÔNG SẢN 
CÓ GIÁ TRỊ HÀNG HÓA CAO 

 

 Mộc Châu là huyện hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, thổ 
nhưỡng và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La nên đã nhiều năm sản 
xuất, xây dựng được các thương hiệu nông sản nổi tiếng như: Sữa, chè. 
Những năm gần đây, ngoài các loại cây, con truyền thống, huyện Mộc Châu 
còn tập trung sản xuất các loại nông sản có giá trị hàng hóa cao như xoài, 
chanh leo, bơ, rau,… Đặc biệt, các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng 
hướng tới xuất khẩu, nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho người sản xuất và 
doanh nghiệp. 
 Vườn chanh leo với quy mô 8ha tại bản Áng, xã Đông Sang của Công ty 
cổ phần Nafood Tây Bắc được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP đã minh chứng 
cho sự phát triển nông sản hướng đến xuất khẩu. Đây là đơn vị tiên phong thực 
hiện mô hình canh tác nông nghiệp theo tiêu chuẩn GlobalGAP - tiêu chuẩn thực 
hành nông nghiệp tốt toàn cầu. 
 Ông Lê Hoài Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Nafood Tây Bắc chia sẻ, 
GlobalGAP là tiêu chuẩn rất khắt khe mà yêu cầu cần phải có khi doanh nghiệp 
muốn xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ. Toàn 
bộ quy trình sản xuất đều được công ty kiểm soát chặt chẽ, từ khâu trồng, chăm 
bón, kiểm soát dịch hại. Tất cả đều được công ty ghi chép thành nhật ký ngày, 
tháng thực hiện các bước trên vườn trồng, rồi đến bước thu hoạch, sơ chế, phân 
loại, đóng hàng. 
 Để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từng bước xây dựng 
thương hiệu, hướng tới xuất khẩu, huyện Mộc Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, năm 
2018, huyện Mộc Châu đã thực hiện chuyển đổi diện tích cây lương thực kém 
hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả đạt 1.727ha, nâng diện tích cây ăn 
quả toàn huyện hơn 7.500ha, sản lượng quả tươi trên 37 nghìn tấn. 
 Bên cạnh đó, huyện Mộc Châu thực hiện trên 100 mô hình ứng dụng công 
nghệ sinh học, 55 mô hình ứng dụng công nghệ tưới phun sương và tưới nhỏ giọt 
Isarel và duy trì 30 chuỗi tiêu thụ sản phẩm an toàn. Hiện tại, huyện Mộc Châu 
có 240ha sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Theo quy 
trình tiêu chuẩn này, sản xuất phải đạt năng suất cao, chất lượng tốt, sản xuất 
trong môi trường an toàn, sạch sẽ, thực phẩm phải đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho 
nhà sản xuất và người tiêu dùng cũng như bảo vệ môi trường. 
 Ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn huyện Mộc Châu cho biết, để các sản phẩm nông sản trên địa bàn vươn xa 
đến thị trường quốc tế, huyện Mộc Châu đã phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp mã số vùng trồng xuất khẩu từ 
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năm 2017 cho các vùng trồng chè Shan tuyết Mộc Châu; rau an toàn Mộc Châu; 
chè Ô long Mộc Châu. 
 Năm 2018, tiếp tục cấp mã số vùng trồng cây ăn quả đối với các loại quả 
bơ, mận hậu, nhãn, xoài, cam, chanh leo cho 6 hợp tác xã, với tổng diện tích 
100ha. Cùng với đó, huyện đã đầu tư nghiên cứu và công bố 5 bộ nhận diện sản 
phẩm nông nghiệp đặc trưng gồm các quả bơ, mận, hồng giòn, dâu tây và rau an 
toàn Mộc Châu nhằm khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị các loại nông sản 
địa phương trên thị trường. 
  Đến nay, các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao trên địa bàn Mộc 
Châu đã được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Theo thống kê, 
năm 2018, huyện Mộc Châu đã xuất khẩu 123 tấn xoài, 4.600 tấn chè, trên 582 
tấn chanh leo và một số sản phẩm nông sản khác. Năm 2019, huyện Mộc Châu 
đang tập trung hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ và 
xuất khẩu bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất 
theo hướng nông nghiệp hữu cơ; duy trì các thị trường xuất khẩu như: EU, Trung 
Quốc, Trung Đông, Australia… 
 Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mộc Châu 
thông tin, đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mộc Châu đã ban hành kết luận 
xuất khẩu nông sản năm 2019; trong đó, xác định rõ các vùng, doanh nghiệp, 
hợp tác xã sẽ tham gia xuất khẩu. Trên cơ sở đó, hàng tháng, Ban Thường vụ 
Huyện ủy sẽ họp để đôn đốc thực hiện và sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch xuất 
khẩu nông sản năm 2019. 
 Để đạt được mục tiêu giá trị nông sản xuất khẩu năm 2019 đạt 13,85 triệu 
USD; trong đó, xuất khẩu trái cây đạt 1.500 tấn, rau và các sản phẩm qua chế 
biến đạt 6.550 tấn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền, doanh 
nghiệp và người dân. Do đó, huyện Mộc Châu tiếp tục tập trung giữ ổn định các 
thị trường xuất khẩu truyền thống, tìm kiếm và mở rộng các thị trường tiềm 
năng; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có triển vọng như: Rau, quả, chè. Ngoài 
ra, tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm 
nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân. 
 

                                                                           Nguyễn Cường - Đức Cường 
                                                                    (dantocmiennui.vn - Ngày 06/4/2019) 
 

          
 

QUỲNH NHAI PHÁT TRIỂN NUÔI CÁ LỒNG  

THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 
 

 Tận dụng tiềm năng lợi thế mặt nước, những năm gần đây, nghề nuôi cá 
lồng trên vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La đã được người dân huyện Quỳnh 
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Nhai đầu tư nuôi và bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới trong 
phát triển kinh tế... Tuy nhiên, với số lượng lồng cá ngày càng tăng mạnh, việc 
xây dựng thương hiệu, tìm đầu ra cho sản phẩm đang là vấn đề được huyện 
Quỳnh Nhai đặc biệt quan tâm, hướng tới phát triển nuôi cá lồng theo hướng 
hiệu quả, bền vững. 
 Sau khi hồ Thủy điện Sơn La tích nước, huyện Quỳnh Nhai có hơn 10.500ha 
mặt nước, đây là tiềm năng để huyện phát triển nuôi trồng thủy sản. Để phát huy 
tiềm năng, lợi thế mặt hồ huyện tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển nuôi cá 
lồng; cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan đến phát triển thủy 
sản, xây dựng hợp tác xã... Nhờ đó, số lượng các hợp tác xã thủy sản trong huyện 
ngày càng tăng. Trong năm 2017, huyện thành lập mới 17 hợp tác xã thủy sản, nâng 
tổng số hợp tác xã thủy sản gần 50 hợp tác xã , tham gia nuôi cá, số lồng nuôi trên 
6.800 lồng (trong đó số lồng đảm bảo mật độ có hiệu quả hơn 3.000 lồng). Bên 
cạnh đó, người dân còn khai thác hiệu quả khoảng 246ha ao hồ, kết hợp với đánh 
bắt thủy sản trên lòng hồ thủy điện. Tổng sản lượng nuôi, đánh bắt thủy sản cả năm 
ước đạt 1.565 tấn, trong đó sản lượng cá nuôi 1.025 tấn; sản lượng khai thác đánh 
bắt 540 tấn. Thương hiệu cá lòng hồ sông Đà tại huyện Quỳnh Nhai bước đầu được 
thị trường, người tiêu dùng ưa chuộng và được tiêu thụ với khối lượng lớn, kể cả 
nguồn thủy sản tự nhiên và thủy sản nuôi trong lồng, được thu gom vận chuyển về 
các khách sạn, nhà hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Có thể nói phát triển nuôi 
thủy sản đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo 
cho người dân ven lòng hồ Thủy điện Sơn La. 
 Tuy nhiên, người nuôi cá ở Quỳnh Nhai đang đứng trước rất nhiều khó khăn 
vì chưa có doanh nghiệp hay đơn vị nào đứng ra thu mua sản phẩm cho người nuôi 
cá. Khi cá đủ điều kiện để xuất bán, phần lớn các hợp tác xã đều tự tìm mối tiêu thụ, 
cung cấp nhỏ lẻ trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Các hợp tác xã còn khó khăn trong 
tiếp cận nguồn vốn nên chưa mạnh dạn đầu tư, chưa đủ điều kiện kéo dài thời gian 
nuôi. Để giúp người nuôi cá từng bước tháo gỡ những khó khăn, huyện Quỳnh Nhai 
đã có nhiều giải pháp như: Thành lập Tổ tư vấn thủy sản, trực tiếp hỗ trợ, tư vấn các 
hợp tác xã, tìm một số đơn vị, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho các hợp tác xã 
...Cùng với đó, huyện tập trung hỗ trợ, định hướng phát triển mô hình hợp tác xã 
nuôi cá lồng trên lòng hồ theo tiêu chuẩn VietGAP; phát huy vai trò của liên hiệp 
hợp tác xã thủy sản để liên kết các hợp tác xã hỗ trợ nhau từ khâu lựa chọn giống, 
đến khâu chăm sóc, bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ liên hiệp hợp tác xã thủy sản của 
huyện tìm hiểu thị trường tại các địa bàn lân cận, xây dựng chuỗi cửa hàng cung cấp 
thủy sản an toàn với thương hiệu cá sông Đà... 
 Ông Ngô Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông tin: Với mục tiêu phát 
triển nuôi cá lồng theo hướng hiệu quả, bền vững, thời gian tới huyện Quỳnh Nhai 
tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã thủy sản đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất, 
nâng cao sản lượng, năng suất và giá trị sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế cao 
mang tính đặc hữu của vùng, gắn sản xuất với chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản 
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phẩm theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương 
hiệu sản phẩm thủy sản sông Đà, tạo chỉ dẫn địa lý cá sông Đà; phát triển nuôi, 
đánh bắt thủy sản gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo đa dạng sinh học, bảo 
vệ môi trường sinh thái; gắn phát triển nuôi thủy sản với phát triển du lịch sinh thái 
lòng hồ Thủy điện Sơn La; có cơ chế khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nuôi thủy sản... 
 Khai thác diện tích mặt nước, phát triển nuôi, đánh bắt thủy sản là hướng đi 
phù hợp, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều hộ dân tái định cư Thủy 
điện Sơn La. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải sớm xây dựng 
được thương hiệu cá sông Đà với những loại cá mang đặc trưng riêng của Quỳnh 
Nhai. Có như vậy, nghề nuôi cá lồng ở Quỳnh Nhai mới phát triển bền vững, hiệu 
quả, đủ sức cạnh tranh với thủy sản ở những vùng khác trong cả nước. 
 

                                                                                              Việt Anh 
                                                                          (baosonla.org.vn – Ngày 12/3/2018) 
 

   
 

 XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN MƯỜNG LA 
 

 Sau gần 4 năm thực hiện chủ trương của tỉnh về trồng cây ăn quả trên 
đất dốc, bức tranh nông nghiệp huyện Mường La có nhiều khởi sắc. Huyện 
Mường La đã vươn lên là một trong những huyện có sản lượng quả xuất khẩu 
dẫn đầu của tỉnh. 
 Cách đây vài năm, những mặt hàng nông sản của huyện Mường La hầu hết 
vẫn ở dạng tiềm năng, phát triển với quy mô nhỏ, giá trị kinh tế chưa cao. Bước 
ngoặt từ năm 2015, cụ thể hóa chủ trương, phát triển cây ăn quả trên đất dốc của 
Tỉnh ủy, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực 
phẩm an toàn của HĐND tỉnh, huyện Mường La đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ dân 
chuyển đổi hàng nghìn ha đất trồng cây hoa màu hiệu quả kinh tế thấp sang trồng 
cây ăn quả giá trị cao; rà soát, lập danh sách hỗ trợ ghép cải tạo hàng trăm ha xoài, 
nhãn theo quy trình sản xuất VietGAP và các tiêu chuẩn an toàn khác; hỗ trợ thành 
lập 33 hợp tác xã hoạt động lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; xây dựng 2 chuỗi quả, 1 
chuỗi cá đạt tiêu chuẩn VietGAP cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. 
 Ông Vũ Đăng Kế, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Đoàn 
kết, tiểu khu 2, xã Mường Bú, thông tin: Hợp tác xã có 12 thành viên, quy mô sản 
xuất 78ha trồng xoài, nhãn ghép, táo đại và các loại cây ăn quả khác, trong đó 20ha 
đạt tiêu chuẩn VietGAP. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã được hỗ trợ mua cây 
giống, kỹ thuật thực hành sản xuất; tham quan học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ tem 
nhãn, bao bì phục vụ tiêu thụ sản phẩm. Vụ xoài năm nay, hợp tác xã đã xuất khẩu 
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hơn 100 tấn thông qua Công ty cổ phần Lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng, dự kiến đến 
hết vụ sẽ xuất khẩu thêm khoảng 20 tấn. 
 Trao đổi với ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn huyện được biết, huyện xác định xoài, nhãn, bưởi da xanh là những loại 
cây trồng chủ lực để xóa đói nghèo và làm giàu cho nông dân. Ngoài ra, huyện sẽ 
cải tạo giống mít tứ quý; quy hoạch và phát triển vùng chuyên canh trồng chuối 
theo quy trình VietGAP. Hiện nay, toàn huyện có 5.413ha cây ăn quả, trong đó 
2.069ha sơn tra, 1.655ha xoài, 536ha nhãn, 679ha chuối, 138ha bưởi, 12ha chanh 
leo và một số loại cây ăn quả khác, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước và xuất khẩu. Đến đầu tháng 6, huyện đã xuất khẩu trên 500 tấn xoài, 
vượt gần 200 tấn so với kế hoạch năm 2019 và tăng gần 500% so với năm 2018. 
 Các chính sách hỗ trợ của tỉnh đã thực sự tạo sức bật lớn cho nông nghiệp 
Mường La phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Trong đó, nuôi trồng thủy sản 
trên lòng hồ các công trình thủy điện được coi là thế mạnh. Ngoài Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên cá tầm Việt Nam đầu tư thâm canh quy mô lớn, 
huyện đã thành lập 4 hợp tác xã nuôi cá lồng, quy mô từ 40 đến 100 lồng/hợp tác 
xã, năng suất bình quân từ 400 đến 700kg/lồng/năm, doanh thu ước đạt 25 triệu 
đồng/lồng/năm. Hợp tác xã thủy sản Nậm Giôn và Hợp tác xã Bình Minh đã được 
Sở Khoa học và Công nghệ cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cá Sông Đà. 
Đây là điều kiện quan trọng đối với lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh thủy 
sản trên địa bàn, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm cá Sông Đà. 
 Chia sẻ tiềm năng nuôi cá lồng trên lòng hồ các công trình thủy điện, ông 
Nguyễn Ngọc Nam, Quản đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cá tầm 
Việt Nam cho biết: Khu vực xã Mường Trai có dòng chảy phù hợp để nuôi cá tầm. 
Từ 30 lồng nuôi thí điểm năm 2011, đến nay công ty phát triển lên 180 lồng, cung 
ứng cho thị trường từ 15 đến 20 tấn cá thương phẩm/tháng. Đến hết năm 2019, công 
ty sẽ mở rộng thêm 100 đến 200 lồng cá và khai thác thêm sản phẩm trứng cá tầm. 
Cá tầm và sản phẩm trứng cá tầm là đặc sản có giá trị cao, với quy mô hiện tại, 
công ty vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. 
 Với việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của tỉnh về đẩy mạnh phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã từng bước mang lại diện mạo mới cho 
nông nghiệp của Mường La. Từ quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ đang chuyển 
mạnh sang những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, 
quy mô lớn, tạo ra những sản phẩm nông sản chất lượng cao, xây dựng được thương 
hiệu nông sản an toàn, đáp ứng các tiêu chí của thị trường nội địa và xuất khẩu, tăng 
thu nhập cho nông dân 
 

                                                                                                      Minh Thu 
                                                                                  (sonla.gov.vn - Ngày 14/6/2019) 
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SƠN LA: ĐỂ CÂY CAM ĐẶC SẢN PHỘ YÊN TRỞ THÀNH NÔNG SẢN MŨI NHỌN 
 

 Đã gần 1 năm kể từ khi sản phẩm cam của những người nông dân các xã 
vùng trồng cam huyện Phù Yên (Sơn La) được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, để cây 
cam trở thành nông sản mũi nhọn, huyện Phù Yên đã và đang nỗ lực triển 
khai nhiều giải pháp. 
  Huyện Phù Yên, nơi có cánh đồng Mường Tấc lớn thứ 4 cả nước, tiếp tục 
được nhắc đến khi tạo lập được những vùng trồng cây ăn quả có múi với sản phẩm 
cam ngon nổi tiếng. Thế nhưng, vùng trồng cam tại một số xã của Phù Yên khi ấy 
chưa được mở rộng, sản phẩm làm ra chưa được người tiêu dùng cả nước biết đến, 
chất lượng cam chưa được khẳng định, giá bán không ổn định do bị tư thương ép 
giá nhiều. 
 Với quyết tâm đưa cây cam trở thành nông sản mũi nhọn, huyện Phù Yên đã 
có nhiều giải pháp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu cam. Và nỗ lực đó 
đã được đánh dấu khi sản phẩm cam Phù Yên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Từ đó đến nay, huyện Phù Yên đã tăng được diện 
tích trồng cây ăn quả có múi lên gần 500ha, trong đó diện tích trồng cam được quan 
tâm phát triển mạnh khi huyện tăng được diện tích trồng cam từ vài chục ha lên gần 
248ha. 
 Trao đổi với ông Phan Quý Dương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Phù Yên, được biết: Mấy năm gần đây, cây cam Phù Yên đã được 
xác định là một trong những cây trồng mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương. 
Bởi thực tế cho thấy, đất đai, khí hậu ở Phù Yên hoàn toàn phù hợp cho cây cam 
phát triển. Trong khi, sản phẩm cam được trồng ở Phù Yên có đặc điểm quả to, đều, 
vỏ mỏng và đặc biệt là ăn rất ngọt, thơm. Hiện nay, cam đang được trồng tập trung 
ở các xã: Mường Thải, Mường Cơi, Tân Lang với 2 loại giống là cam Vinh và cam 
đường canh. 
 “Mặc dù mới được công bố nhãn hiệu cho sản phẩm gần 1 năm nay, nhưng 
sản phẩm cam Phù Yên đã và đang chiếm lĩnh thị trường trong nước và đã góp mặt 
ở nhiều siêu thị, nhà hàng lớn của các tỉnh, thành trong cả nước. Qua đó, những 
diện tích cam ở Phù Yên đã mang lại những mùa vàng cho người nông dân. Giá trị 
sản phẩm không những tăng lên mà còn ổn định qua từng niên vụ” - ông Phan Quý 
Dương, thông tin thêm. 
 Về vấn đề này, bà Đinh Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, 
cho biết: Cam Phù Yên có thương hiệu, được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đã 
có chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, để duy trì và bảo vệ thương hiệu trong tình 
hình thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay lại càng khó hơn. Do vậy, đòi hỏi 
các hợp tác xã, người sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ những điều kiện, tiêu 
chuẩn sản xuất khắt khe, đồng thời đưa ra những hoạch định chiến lược trong phát 
triển sản phẩm, tăng cường quảng bá, liên kết tiêu thụ. Trong đó, tư duy sản xuất 
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nông nghiệp phải đi trước một bước, thay đổi theo hướng sản xuất sạch, an toàn. 
 Ông Lê Đức Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phù Yên, nói: Để thương 
hiệu cam Phù Yên giữ vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng, đòi hỏi những 
nông dân phải được trải qua các lớp tập huấn, đào tạo và thực hành sản xuất. Trong 
quá trình canh tác, người nông dân cần phải tuân thủ nguyên tắc để cho ra đời 
những trái cam an toàn tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm sau thu hái cần phải được sơ 
chế, đóng gói bao bì, tem nhãn giúp người tiêu dùng nhận diện đầy đủ thông tin về 
quy trình sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ khi truy cập mã vạch. 
 Là một trong những người trồng cam có nhiều kinh nghiệm, bà Lê Thị Nga, 
thôn Văn Yên (xã Mường Thải, Phù Yên), bảo: Gia đình có hơn 600 gốc cam trồng 
trên 1ha đất dốc. Nhờ được tập huấn kỹ thuật, tham gia trồng cam theo tiêu chuẩn 
VietGAP nên sản phẩm cam bán rất đắt hàng. Hiện tại, cam chủ yếu bán cho các 
thương lái đến tận vườn thu mua hay xuất đi các siêu thị dưới Hà Nội. Mỗi năm gia 
đình tôi thu nhập khoảng 300 triệu đồng từ trồng cam. Tuy nhiên, cùng với việc 
tăng diện tích trồng cam thì ngoài nỗ lực của người trồng cam, rất mong tỉnh, huyện 
tiếp tục giúp chúng tôi tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ. Do đó, việc thành lập các 
hợp tác xã, tổ hợp tác là rất cần thiết, tạo thành lượng hàng hóa lớn, thuận lợi trong 
ký kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. 
 “Cùng với việc quảng bá, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản của 
người nông dân thông qua các hội chợ, siêu thị, những người trồng cam chúng tôi 
cũng mong muốn tỉnh, huyện tăng cường hơn nữa việc quản lý chất lượng, quy 
trình sản xuất cam. Trong đó, cần thu hút được người trồng cam tham gia vào các 
hợp tác xã sản xuất nông sản an toàn theo hướng VietGAP. Có như vậy mới tránh 
được việc sản phẩm cam không đảm bảo an toàn, giả thương hiệu có mặt trên thị 
trường, giữ vững được thương hiệu và chất lượng cho sản phẩm cam Phù Yên” - 
ông Nguyễn Văn Sử, Phó Giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả Nghĩa Hưng (xã 
Mường Cơi, huyện Phù Yên) khẳng định. 
 

             Luyện Ngọc Tuấn - Hà Hoàng 
              (danviet.vn - Ngày 18/11/2018) 
   

           
 

HIỆU QUẢ KINH TẾ VƯỢT TRỘI 
TỪ CÂY NHÃN GHÉP Ở HUYỆN SÔNG MÃ 

 

 Cây nhãn là loại cây đã gắn 
bó với người dân nhiều vùng của 
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La hơn 
nửa thế kỷ qua. Tuy nhiên, qua thời 
gian, cây nhãn trồng lâu năm đã 
dần thoái hóa cho sản lượng và chất 

lượng quả thấp. Từ năm 2009, một 
bước ngoặt đối với người trồng 
nhãn đã xuất hiện, đó là việc triển 
khai nhân rộng mô hình nhãn ghép. 
Đến nay, thực tế cho thấy cây nhãn 
ghép đã mang lại những hiệu quả 
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quan trọng, góp phần tăng thu nhập 
cho người nông dân, thúc đẩy kinh 
tế nông nghiệp của địa phương.  
 Hơn 10 năm về trước, với diện 
tích gần 2ha, gia đình ông Trần Văn 
Sơn ở bản Hải Sơn, xã Chiềng 
Khoong được biết đến là một trong 
những hộ có vườn nhãn khá lớn tại 
huyện Sông Mã. Tuy nhiên, năng suất 
và chất lượng quả nhãn lại rất thấp. 
Thu nhập hàng năm không đáp ứng 
được việc phát triển kinh tế gia đình. 
Tuy nhận biết được nguyên nhân là do 
chất lượng giống kém, cây già cỗi và 
chưa có kỹ thuật chăm sóc cải tạo 
vườn nhãn sau thu hoạch, nhưng gia 
đình ông không có biện pháp gì để cải 
thiện. 
 Qua nhiều năm, do giá trị kinh 
tế thấp nên gia đình ông buộc phải tìm 
cách xử lý vườn nhãn. Hai phương án 
được đưa ra, đó là chặt bỏ nhãn để 
trồng ngô hoặc tiếp tục giữ lại nhưng 
giảm bớt diện tích để trồng cây khác. 
Đúng lúc đó, một sự thay đổi lớn đã 
đến với gia đình ông. Vào năm 2009, 
huyện Sông Mã có chủ trương cải tạo 
lại vườn bằng phương pháp ghép mắt 
để nâng cao năng suất, chất lượng cho 
cây nhãn. Sau nhiều lần được Trạm 
Khuyến nông huyện Sông Mã giới 
thiệu về kỹ thuật mới, gia đình ông đã 
mạnh dạn cho đơn vị này sử dụng 
vườn nhãn để làm mô hình điểm thực 
hiện kỹ thuật ghép nhãn. Lúc đó, gia 
đình ông là hộ gia đình đầu tiên ở 
Sông Mã tiên phong thực hiện việc áp 
dụng kỹ thuật mới này. 
 Ông Trần Văn Sơn chia sẻ, lúc 
đầu nghe cán bộ khuyến nông xuống 
tuyên truyền gia đình cũng rất lo lắng. 

Bởi thứ nhất là phải có nguồn vốn đầu 
tư. Hai là nguồn giống và quan trọng 
nhất là không biết năng suất sau cải 
tạo sẽ như thế nào. Sau nhiều đêm hai 
vợ chồng cùng bàn bạc, gia đình đã 
đưa ra quyết định triển khai ghép 
nhãn. Không phụ lòng người, sau hai 
năm ghép nhãn, trái ngọt đã đến với 
gia đình. Cây nhãn ghép giờ đây cho 
sản lượng cao gấp gần 2 lần so với 
trước. Đặc biệt là chất lượng quả rất 
ngon, cùi dày và có vị thơm đặc trưng.  
 Từ thành công đó, mô hình cải 
tạo diện tích nhãn già cỗi bằng kỹ 
thuật ghép mắt đã nhanh chóng được 
triển khai rộng rãi, được đa số các hộ 
trồng nhãn trên địa bàn huyện Sông 
Mã đồng tình, hưởng ứng. Bà Đinh 
Thị Hảo, Trạm trưởng Trạm Khuyến 
nông huyện Sông Mã cho biết, từ mô 
hình ban đầu triển khai năm 2009, bà 
con đã thấy được hiệu quả của việc cải 
tạo vườn nhãn. Từ đó, nhiều hộ gia 
đình đã đề nghị cơ quan chuyên môn 
hướng dẫn kỹ thuật để cải tạo vườn 
nhãn của gia đình. 
 Trong quá trình thực hiện, cán 
bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông 
huyện Sông Mã thường xuyên bám sát 
cơ sở, hướng dẫn bà con thực hiện 
việc trồng, ghép và chăm sóc cây ghép 
theo đúng quy trình kỹ thuật. Cùng 
với đó, giống nhãn ghép mới là nhãn 
chín muộn thường có giá bán cao hơn 
nên đã đem lại thu nhập cao, ổn định 
cho bà con. Đến nay, hầu hết diện tích 
nhãn kém hiệu quả đã được bà con 
chủ động ghép cải tạo. 
 Thực tế cho thấy, trong những 
năm gần đây, cây nhãn đã thực sự trở 
thành cây trồng chủ lực cho giá kinh 
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tế cao, đem lại cuộc sống ổn định và 
ấm no cho người dân ở nhiều vùng 
trong huyện. Bởi với năng suất và chất 
lượng ổn định, mỗi ha nhãn ghép có 
sản lượng trung bình từ 8 - 9 tấn, và 
mang lại thu nhập từ 300 - 500 triệu 
đồng/ha. 
 Ông Đặng Văn Cương, Phó 
Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong, 
huyện Sông Mã cho biết, thời gian 
vừa qua chính quyền địa phương đã đề 
ra chủ trương chuyển những diện tích 
cây lương thực kém hiệu quả sang 
trồng các loại cây ăn quả như nhãn. 
Đồng thời, tuyên truyền bà con nhân 
dân tiếp tục cải tạo diện tích nhãn cho 
năng suất thấp để áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật đưa giống mới vào cho 
năng suất, sản lượng cao. Hiện nay, 
cây nhãn là cây chủ lực và đem lại 
hiệu quả kinh tế rất là cao đối với bà 
con trên địa bàn xã. Từ nguồn lợi thu 
nhập từ cây nhãn trên địa bàn xã, có 
nhiều hộ đã xóa đói, giảm nghèo. 
 Hiện phần lớn những diện tích 
nhãn già cỗi, thoái hóa, có năng suất, 
chất lượng thấp ở huyện Sông Mã đã 
được thay thế bằng những vườn nhãn 
ghép mắt cho năng suất và chất lượng 
cao. Đến hết năm 2017, trên địa bàn 
toàn huyện Sông Mã đã có trên 
3.000ha nhãn ghép mắt trong tổng số 
gần 6.000ha trồng nhãn của các hộ 
nông dân. 
 Trước hiệu quả cao từ việc 
trồng nhãn, huyện Sông Mã đã xác 
định đây là cây chủ lực để giúp người 
dân làm giàu. Hiện nay, huyện Sông 
Mã đang triển khai xây dựng các mô 
hình hợp tác xã trồng nhãn theo tiêu 
chuẩn Việt Gap. Từ đó, để tạo ra sản 

phẩm sạch, đảm bảo chất lượng đáp 
ứng yêu cầu của các nhà máy chế biến 
trong nước cũng như hướng tới việc 
xuất khẩu. 
 Bên cạnh đó, thời gian gần đây, 
một thông tin được người trồng nhãn 
Sơn La đang hết sức quan tâm là việc 
có một nhà máy chế biến hoa quả cao 
cấp đang được triển khai xây dựng tại 
địa phương này. Khi đó, người trồng 
nhãn hy vọng sẽ không còn cảnh thấp 
thỏm mỗi khi vào vụ nhãn như thời 
gian vừa qua nữa. Không những thế, 
khi có đầu ra ổn định, cây nhãn không 
còn là loại “cây xóa đói giảm nghèo” 
mà thực sự trở thành loại cây giúp 
những nông dân vươn lên thành triệu 
phú. 
 Theo Bí thư Huyện ủy Sông Mã 
Vi Đức Thọ, để phục vụ vùng nguyên 
liệu cho nhà máy chế biến hoa quả 
trên địa bàn tỉnh Sơn La, huyện Sông 
Mã đã tập trung phát triển vùng 
nguyên liệu, trong đó tập trung vùng 
nguyên liệu an toàn. Để phát triển 
vùng nguyên liệu này, huyện đã có 
chủ trương tuyên truyền, vận động các 
hợp tác xã sản xuất theo chuỗi, đảm 
bảo an toàn. Ngoài ra, huyện Sông Mã 
sẽ bố trí hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho 
các hợp tác xã trong giai đoạn đầu để 
đảm bảo quy trình và đáp ứng được 
yêu cầu ngày càng cao về chất lượng 
của các nhà máy chế biến. 
 
 
 

Hữu Quyết 
(dantocmiennui.vn   
Ngày 29/01/2018) 
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NHỮNG “ĐỐM LỬA HỒNG” DU LỊCH SƠN LA 
 

 Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là vùng đất đậm đà bản sắc dân tộc với 
những nét văn hóa riêng biệt của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Bắc, có hệ 
thống di tích lịch sử, di sản văn hóa đa dạng… Đó là những tiềm năng lớn để 
phát triển kinh tế du lịch nói chung và loại hình du lịch cộng đồng (homestay) 
nói riêng của Thành phố Sơn La. Tuy mới phát triển không lâu, nhưng mô 
hình du lịch cộng đồng đã và đang khẳng định được sức hút đối với du khách 
thập phương khi đến với địa phương này. 
 Biến văn hóa thành tài sản 
 Thành phố Sơn La với khí hậu ôn hòa, mát mẻ, được thiên nhiên ưu đãi, ban 
tặng những danh lam, thắng cảnh đẹp, núi non hùng vĩ, hệ thống hang động, ao hồ, 
sông suối… tạo nên cảnh quan sinh động. Có thể kể đến một số điểm di tích lịch sử, 
văn hóa thu hút khách tham quan như: Văn bia Quế Lâm Ngự Chế, đền thờ vua Lê 
Thái Tông, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Bảo tàng tỉnh Sơn La… 12 dân 
tộc thiểu số nơi đây đều có bản sắc văn hóa độc đáo với những điệu dân ca, dân vũ, 
các lễ hội đặc trưng của người bản địa, các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, những bản 
nhà sàn bên sườn núi, ven sông, suối… đã tạo nên nét đặc trưng riêng có, mang đậm 
bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc. 
 Hằng năm, khi hương xuân ngập tràn khắp núi rừng Tây Bắc cũng là lúc 
những lễ hội Xên Bản, Xên Mường, lễ Hết Chá, Lễ hội đền thờ vua Lê Thái Tông… 
được phục dựng, góp phần tạo ra sản phẩm văn hóa độc đáo, thu hút khách thập 
phương. Bên cạnh đó, một số ngày hội giao lưu văn hóa, du lịch được tổ chức tại 
Thành phố Sơn La cũng đã góp phần quảng bá nét văn hóa của các dân tộc Tây Bắc 
đến với du khách trong và ngoài nước.  
 Homestay là một loại hình được quan tâm thời gian gần đây với du khách 
yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới theo hướng tự nhiên bằng cách 
hòa mình vào cuộc sống của cư dân địa phương du lịch. Nhận thấy tiềm năng trong 
phát triển du lịch nói chung, du lịch cộng đồng nói riêng, Thành phố Sơn La đã hỗ 
trợ 4 hộ người dân tộc Thái xây dựng điểm du lịch cộng đồng tại bản Bó, phường 
Chiềng An; bản Hụm, xã Chiềng Xôm và bản Hùn, xã Chiềng Cọ. 4 hộ được lựa 
chọn đều có nhà sàn đẹp, khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ, để mở homestay. 
 Bên cạnh đó, các bản đều có đội văn nghệ, những phong tục, bản sắc văn hóa 
truyền thống của dân tộc Thái…, đây là môi trường thuận lợi để phát triển mô hình 
du lịch cộng đồng.  
 Những khởi sắc ban đầu 
 Điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của Thành phố Sơn La là homestay Tiến 
Quân ở bản Bó, đi vào hoạt động từ tháng 7/2017. Được Thành phố Sơn La chọn 
làm điểm, hỗ trợ làm du lịch cộng đồng, dựa trên ngôi nhà sàn sẵn có rộng rãi của 
gia đình, ông Lù Tiến Quân đã vay tiền, đầu tư xây thêm khu nhà khép kín nối với 
nhà sàn có sẵn, công trình vệ sinh sạch sẽ và mua thêm một số bộ chăn, ga, gối, 
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đệm hợp thị hiếu của khách. Sau khi tu sửa, ngôi nhà sàn có sức chứa khoảng 30 
người. 
 Đến homestay Tiến Quân, du khách được sống trong không gian thoáng mát, 
hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành, tìm hiểu những 
phong tục, tập quán, khám phá nét văn hóa đặc trưng của người Thái đen…, được 
thưởng thức các món ăn dân tộc đặc trưng trong ẩm thực núi rừng Tây Bắc như: 
Thịt trâu gác bếp, gà nướng, cá nướng gập…, được giao lưu văn hóa, văn nghệ với 
đội văn nghệ của bản và trải nghiệm ngủ nhà sàn…  
 Ông Lù Tiến Quân cho biết: “Làm homestay rất hợp với tôi. Năm đầu tiên, 
sau 5 tháng hoạt động, homestay Tiến Quân đón hơn 1.000 lượt khách. Những năm 
tiếp theo, khách đến homestay Tiến Quân tăng hơn trước. Không chỉ phục vụ khách 
du lịch, nơi đây còn phục vụ các hoạt động họp lớp, họp các nhóm, hội, sinh nhật… 
Năm 2018, tôi đã đầu tư xây dựng thêm một nhà sàn trị giá gần 1 tỷ đồng”.  
 Cách trung tâm Thành phố Sơn La khoảng 10km, homestay Minh Châu và 
Long Trang ở bản Hụm, là 2 địa điểm dừng chân lý tưởng cho du khách yêu thích 
vẻ đẹp nơi bản làng của núi rừng Tây Bắc. Đến những homestay ở bản Hụm, du 
khách được sống trong không gian mát mẻ và gần gũi với tự nhiên, trải nghiệm cảm 
giác tĩnh lặng và nhẹ nhàng khi ngắm chiếc cầu treo bắc ngang suối, những cánh 
đồng lúa, cây ăn quả trải rộng, những ngọn núi biếc in bóng trên nền trời xanh 
thẳm… Cùng với đó là những nếp nhà sàn truyền thống và bản sắc văn hóa lâu đời 
của dân tộc Thái Đen, cùng tham gia các hoạt động sản xuất hằng ngày của bà con 
như làm ruộng, nương, lội suối, bắt cá, dệt thổ cẩm… Người dân nơi đây còn rất 
thân thiện, hồn hậu và mến khách.  
 Homestay Minh Trường cách trung tâm Thành phố Sơn La khoảng 12km đi 
về hướng Bắc phía Quốc lộ 6, là một địa chỉ không thể bỏ lỡ của du khách khi đặt 
chân đến Thành phố Sơn La. Đến với homestay Minh Trường, ở bản Hùn, du khách 
được thưởng thức các món ăn dân tộc, giao lưu văn hóa - văn nghệ, khám phá cảnh 
quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng của hồ chứa nước Chiềng Cọ, những đồi hoa 
mận, hoa mơ trắng núi rừng khi xuân đến; được tìm hiểu phong tục tập quán, bản 
sắc văn hóa dân tộc và trải nghiệm các trò chơi dân gian, nghề truyền thống, tham 
gia các hoạt động sản xuất với bà con. Nơi đây hứa hẹn sẽ là một nơi đầy sức hút 
cho những ai muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn giản dị, mộc mạc. 
 Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, 
Thành phố Sơn La đang tập trung phát triển các loại hình du lịch cộng đồng thu hút 
du khách đến tham quan và trải nghiệm. Điều này không chỉ mang lại việc làm cho 
nguồn nhân lực sẵn có, mà còn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, 
đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống của 
đồng bào Thái. 
 

                                                                                              Thanh Thuận 
                                                                      (bienphong.com.vn – Ngày 22/10/2019) 
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MỘC  C HÂ U PHÀ T  T RIỂ N KINH T Ế  DU L ỊC H BỀ N V ỮNG  
 

 60 năm kể từ ngày Bác Hồ lên thăm, cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện 
Mộc Châu đoàn kết một lòng, thi đua, phấn đấu làm theo lời Bác dạy “Luôn 
luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, tiến lên thật hăng, làm tròn nhiệm vụ” và 
đã ghi được những dấu ấn nhất định trên chặng đường phát triển, trong đó tập 
trung xây dựng thảo nguyên Mộc Châu trở thành khu du lịch bền vững, an 
toàn và thân thiện. 
 Mộc Châu là huyện miền núi và biên giới, cách Sơn La 120km về hướng 
Đông Nam, cách thủ đô Hà Nội 180km về hướng Tây Bắc, có diện tích tự nhiên là 
1081,66km2. Toàn huyện có 15 đơn vị hành chính (02 thị trấn: Mộc Châu và Nông 
trường Mộc Châu), gồm 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Huyện Mộc Châu có 
tuyến Quốc lộ 6; Quốc lộ 43 đi qua, có đường biên giới Việt Nam - Lào dài trên 
40km. Địa hình Mộc Châu tương đối bằng phẳng, độ cao trung bình khoảng trên 
1.050m so với mặt nước biển, có 4 mùa rõ rệt, khí hậu cao nguyên ôn hòa, mát mẻ, 
nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 18 - 20oC; hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan 
thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc. 
 Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có, ngày 22/01/2013, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định Mộc Châu 
là 01 trong 46 địa bàn trọng điểm phát triển du lịch quốc gia. Ngày 12/11/2014, trên 
cơ sở đề nghị của tỉnh Sơn La, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát 
triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 với mục tiêu đưa Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành khu vực động lực 
phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng trung du miền núi Bắc Bộ đã mở ra 
cơ hội để tỉnh Sơn La, vùng Mộc Châu, Vân Hồ đẩy mạnh “Liên kết phát triển du 
lịch - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”. 
 Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển đảm bảo hài hòa các yếu tố: Kinh 
tế - xã hội - văn hóa - môi trường; hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt 
động du lịch trong tất cả các định hướng phát triển du lịch. Với phương châm nêu 
trên, trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo, định 
hướng việc phát triển du lịch theo đúng tinh thần đó. 
 Thứ nhất, quy hoạch phát triển du lịch mang tính bền vững. Việc quy hoạch 
phát triển du lịch được xem xét, đảm bảo hài hòa các yếu tố, lợi ích giữa các bên. 
Chính vì vậy, song song thực hiện Quyết định 2050/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, Mộc Châu thực hiện Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu xây 
dựng Mộc Châu trở thành vùng chuyên canh sản xuất nông sản chất lượng cao; 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước; bên cạnh đó, huyện Mộc Châu 
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cũng tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, đảm bảo giữ gìn cảnh 
quan thiên nhiên; quản lý tốt việc cấp phép xây dựng, đảm bảo đúng quy hoạch 
được duyệt, hài hòa với môi trường, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên. Đồng 
thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh đối với 
những trường hợp xây dựng không phép, không đúng quy hoạch kiến trúc. 
 Thứ  hai, về thu hút đầu tư. Huyện Mộc Châu tập trung thu hút đầu tư phát 
triển các tiềm năng, thế mạnh của huyện. Chủ trương huy động có hiệu quả mọi 
nguồn lực để đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, bao gồm vốn hỗ trợ 
đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh 
nghiệp, các thành phần kinh tế trong nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp 
khác. 
 Nhờ huy động đa dạng các nguồn lực, đến nay trên địa bàn huyện đã có 8 
khách sạn, 150 cơ sở lưu trú, đủ để đón khoảng 3.000 người/1 ngày đêm. Đặc biệt 
sau khi Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch tổng thể, đã thu hút được trên 20 nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu 
tư trên địa bàn huyện. Ngày 17/7/2017, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức 
thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2017, tại Hội nghị đã có 09 dự 
án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn 
huyện Mộc Châu, với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng. Tính đến tháng 9/2018, 
huyện Mộc Châu đã thu hút được 04 nhà đầu tư: 
 (1) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Quốc tế Phượng Hoàng: Dự án 
Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp rừng thông bản Áng, huyện 
Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Hiện đã hoàn 
thiện thủ tục cấp đất và tiến hành khởi công. 
 (2) Công ty Cổ phần du lịch Pha Luông: Dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng thác Dải Yếm. Tổng mức đầu tư khoảng 12 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang 
hoàn thiện, đã bắt đầu hoạt động từ quý 2, năm 2018. 
 (3) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Châu Sơn: Dự án 
Khu du lịch Pu Che Luông (nằm trong quy hoạch khu trung tâm du lịch quốc gia). 
Tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng. Dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Hiện đang 
triển khai, dự kiến hoàn thành năm 2020. 
 (4) Công ty Cổ phần 126: Dự án Khu vườn thực nghiệm, quả ôn đới và dịch 
vụ hái quả (nằm trong quy hoạch khu trung tâm du lịch quốc gia). Tổng mức đầu tư 
khoảng 60 tỷ đồng. Dự án đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành năm 2020. 
 Thứ ba, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch. Huyện Mộc Châu chú 
trọng phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao, xuất phát từ 
tiềm năng và lợi thế nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Trên cơ sở phát huy 03 yếu tố lợi 
thế chính (đó là: Thiên nhiên; văn hóa; nông nghiệp) để xây dựng sản phẩm du lịch 
thương hiệu với các loại hình: Du lịch nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa, thể thao; du lịch 
về nguồn lịch sử - văn hóa;  du lịch mạo hiểm; du lịch sinh thái; du lịch kết hợp hội 
nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện; du lịch nông nghiệp; du lịch trải 
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nghiệm… 
 Năm 2017, huyện Mộc Châu đã triển khai xây dựng đề án “Mộc Châu - Siêu 
vườn trường” nhằm hiện thực hóa từng bước các mục tiêu phát triển du lịch bền 
vững. Mộc Châu - Siêu vườn trường không đơn thuần là sản phẩm du lịch mà hơn 
thế là dự án, chương trình phát triển du lịch của địa phương mang tính bền vững 
trong đó phát huy tiềm năng sẵn có, phát triển kinh tế, đảm bảo hài hòa các yếu tố 
văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cam kết của các nhà cung cấp dịch vụ liên 
quan tuor du lịch cho thấy sự quan tâm về tính bền vững trong phát triển du lịch của 
huyện Mộc Châu, thể hiện tầm nhìn xây dựng Mộc Châu thành khu vực phát triển 
du lịch bền vững. 
 (1) Phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng và điều dưỡng chữa bệnh. Dựa 
trên lợi thế về khí hậu, nhiệt độ mát mẻ quanh năm mà theo lời của Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu trong Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Sơn La 
năm 2017 đã nói “... Mộc Châu là một cái máy lạnh khổng lồ,...”. Từ định hướng 
phát triển sản phẩm du lịch nêu trên, trong những năm qua, huyện Mộc Châu đã 
quan tâm thu hút đầu tư vào các hạng mục cho du lịch nghỉ dưỡng. 
 (2) Phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch 
sinh thái gắn với nông nghiệp; du lịch trải nghiệm... Có thể nói, hình thức du lịch 
này đang hình thành về cơ bản và tương đối phát triển thành công tại Mộc Châu. 
Với sự tương hỗ của một vùng được quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, vùng trồng rau, hoa lớn trong cả nước sẽ là yếu tố tốt nhất tương hỗ 
cho sự phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mỗi người nông 
dân trên mảnh đất này đồng thời là những người làm du lịch, phát triển du lịch. Đẩy 
mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp tương hỗ cho phát triển du lịch, kết hợp 
giữa phát triển sản phẩm nông nghiệp với hoạt động du lịch và dịch vụ, như: Xây 
dựng mô hình thăm quan với bò sữa, đồi chè; khuyến khích người nông dân trồng, 
khai thác dịch vụ thăm quan hoa cải, hoa tam giác mạch, trồng đào, mận; Điển hình 
như trang trại du lịch sinh thái Hồng Công; Hợp tác xã hoa cảnh Cao Nguyên; Công 
ty Hoa Nhiệt đới; Hapy Land; Công ty Ligarden; Hợp tác xã rau Tự nhiên; Dâu tây 
Chi Mi; Trang trại du lịch bò sữa Dairy farm... 
 Tổ chức và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động văn hóa - xã hội, lễ 
hội nông nghiệp nhằm thu hút khách du lịch đến Mộc Châu như: Hội hoa xuân Mộc 
Châu, Hội trà Cao nguyên Mộc Châu, Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu, ngày 
hội hái quả… 
 (3) Quan tâm phát triển hình thức du lịch lịch sử văn hóa, danh thắng. Không 
chỉ được thiên nhiên ban tặng cho các thắng cảnh hùng vĩ, nên thơ, Mộc Châu còn 
là địa danh gắn liền với nhiều di tích lịch sử văn hóa các cấp. Hiện trên địa bàn 
huyện có 13 danh thắng được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cấp 
tỉnh. Bên cạnh đó Mộc Châu là vùng đất giầu bản sắc văn hóa của 12 dân tộc anh 
em cùng chung sống. Những giá trị riêng có, những nét riêng, đặc sắc của mỗi dân 
tộc góp phần làm nên sự hấp dẫn với du khách, mong muốn được tìm tòi, khám phá 
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khi đến vùng đất này. Tính đến năm 2018, huyện Mộc Châu đã có 04 di sản được 
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; Xòe Thái đang được lập hồ sơ 
trình UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. 
 Huyện Mộc Châu đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tương 
hỗ cho phát triển du lịch, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng, tiêu 
biểu của các dân tộc Mộc Châu, như: Dân tộc Thái, Mường, Mông, Dao… Trong 
đó chú trọng đến bảo tồn kiến trúc nhà ở truyền thống, trang phục, ẩm thực, lễ hội, 
hoạt động văn hóa cộng đồng (đặc biệt là xòe Thái, nhảy tha kềnh của người Mông, 
xòe Dao…), nghề thủ công, mỹ nghệ (dệt thổ cẩm, mây tre đan…). Đồng thời 
nghiên cứu, bổ sung tổ chức một số sự kiện tiêu biểu, được phân bổ trong 04 quý và 
các tháng để đảm bảo thu hút khách du lịch đến Mộc Châu đều vào các thời gian 
trong năm (khắc phục hiện tượng du lịch theo mùa). Mùa xuân Lễ hội hoa xuân, Lễ 
hội Khinh khí cầu vào dịp Valentine, Lễ hội Hết Chá, Cầu mưa vào mùa hoa ban 
nở, mùa hè tổ chức Lễ hội hoa lan, Lễ hội trà, Lễ hội hái quả, mùa thu tổ chức Ngày 
hội Văn hóa các dân tộc, Hội thi hoa hậu Bò sữa, mùa đông tổ chức các sự kiện văn 
hóa, thể thao tại các bản văn hóa, du lịch, danh lam thắng cảnh… 
 (4) Phát triển du lịch cộng đồng. Cùng những thuận lợi về vị trí địa lý, điều 
kiện tự nhiên, Mộc Châu còn là vùng đất có nhiều đồng bào dân tộc anh em cùng 
chung sống (12 dân tộc anh em), mỗi dân tộc có nét riêng có về văn hóa, lễ hội, 
phong tục... tất cả hòa chung để làm nên một sản phẩm du lịch mang thương hiệu 
Mộc Châu. Hình thức du lịch cộng đồng, người dân bản địa một mặt được sống 
trong không gian văn hóa truyền thống, trong nếp ăn, ở, sinh hoạt, lễ hội truyền 
thống, mặt khác, vẫn có thể làm du lịch, phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát 
triển chung của cộng đồng và địa phương. Tại Mộc Châu, loại hình du lịch cộng 
đồng đã và đang hình thành tại một số bản của một số xã trên địa bàn huyện như: 
Bản Áng, xã Đông Sang, bản Dọi, xã Tân Lập, bản Vặt, xã Mường Sang… góp 
phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Mộc Châu. 
 Số lượng khách du lịch đến tham quan du lịch tại các bản du lịch cộng đồng 
ngày càng tăng, năm 2018 đạt 1,2 triệu người, doanh thu du lịch đạt 1.080 tỷ đồng. 
Thu nhập bình quân của người dân năm 2010 ước đạt 16 triệu đồng/người/năm, đến 
năm 2018 thu nhập bình quân đầu người khoảng 38triệu đồng/người/năm. Bên cạnh 
đó, các hoạt động tương hỗ du lịch thu hút đông đảo nhân lực tham gia. Tính từ năm 
2018 nguồn nhân lực tham gia hoạt động thương mại du lịch khoảng gần 15.000 lao 
động (chiếm 18,3% tổng số lao động các ngành) góp phần cải thiện đời sống cho 
nhân dân tại địa phương. 
 (5) Xây dựng các sản phẩm, quà tặng du lịch, tập trung phát triển tạo sự đa 
dạng về chủng loại, các đồ lưu niệm chất liệu thổ cẩm như khăn piêu, mũ, áo váy 
màu sắc hài hòa; đồ thủ công mỹ nghệ bằng tre, trúc, song, mây, gỗ mẫu mã đẹp; 
các loại quà tặng như hoa quả, sữa, chè, nông, lâm thổ sản được từng doanh nghiệp 
đăng ký bảo hộ xuất xứ nguồn gốc như chè Shan tuyết, quả bơ…; các món ẩm thực 
như rượu ngô, cơm lam, thịt khô được chế biến, bảo quản theo tiêu chuẩn… 
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 Tổ chức cuộc thi thiết kế mẫu logo của huyện, tổ chức hội thi các sản phẩm 
quà tặng, xây dựng các cuốn cẩm nang du lịch, mời các nhạc sỹ nổi tiếng sáng tác 
các bài hát về Mộc Châu xây dựng thành các clip, các đĩa nhạc CD, VCD tuyên 
truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các clip về 
cảnh đẹp Mộc Châu tuyên truyền trên các trang mạng xã hội. 
 (6) Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan. Đẩy 
mạnh các phong trào bảo vệ cảnh quan, môi trường như: Phong trào trồng hoa, cây 
xanh tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và nhân dân; phong trào 
trồng hoa đường phố; xây dựng Mộc Châu xanh, sạch, đẹp và văn minh…Xây dựng 
nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu. Đẩy mạnh việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử 
văn minh du lịch, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế quản lý giá cả dịch vụ, bảo vệ 
môi trường tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn huyện. Đặt mục tiêu phấn 
đấu mỗi người dân Mộc Châu là một tuyên truyền viên du lịch. 
 Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền huyện Mộc Châu quyết tâm thực 
hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở 
thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La và của vùng du lịch trung 
du miền núi Bắc Bộ với các nhiệm vụ sau: 
 (1) Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo tồn các lễ hội, không gian văn 
hóa của đồng bào các dân tộc, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên gắn với phát triển hệ 
thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. 
 (2) Phát huy lợi thế về nông nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm để tương hỗ cho 
phát triển dịch vụ du lịch. 
 (3) Quan tâm, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch để tạo 
ra nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với các quy hoạch Khu du lịch quốc 
gia Mộc Châu, đô thị du lịch Mộc Châu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho 
phù hợp với phát triển của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 
 60 năm ghi nhớ lời Bác dạy, dù còn nhiều khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, 
đảng viên và nhân dân các dân tộc Mộc Châu với tinh thần cần cù lao động, không 
ngừng sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, xây dựng huyện trở thành trung tâm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. 
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