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01. Trần Huyền. ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÕNG, 

CHỐNG MẠI DÂM TRÊN KHẮP CÁC ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA / Trần Huyền // 

Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/10/2019.- Số 608.- Tr.72-73. 
 

Sơn La có 106/204 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, khoảng cách giữa các trung 

tâm hành chính của tỉnh đến huyện và xã xa. Toàn tỉnh có 17 xã vùng biên với 305 bản, 

trong đó có 65 bản giáp biên giới. Đời sống người dân, đặc biệt là cư dân khu vực biên 

giới, vùng cao còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ dân trí thấp, nhận thức và 

hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Chính vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã 

hội, bao gồm mại dâm ở đây còn nhiều khó khăn. Theo thống kê đến năm 2018, toàn tỉnh 

Sơn La có 1.512 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện, trong đó 755 cơ sở lưu 

trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê; 313 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 

02 vũ trường; 442 cơ sở thuộc loại hình kinh doanh khác “nhà hàng ăn uống, quán cà phê, 

cắt tóc gội đầu thư giãn”. Số nhân viên lao động tại các cơ sở kinh doanh là 2.715. Mặc dù 

hoạt động mại dâm ở đây chủ yếu là nhỏ lẻ, không hình thành các điểm, tụ điểm, các 

đường dây, bảo kê, song một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ 

nạn mại dâm. Hơn nữa do còn có sự kỳ thị từ cộng đồng và sự kỳ thị của người bán dâm 

nên không thể triển khai các hoạt động quản lý, giúp đỡ và các dịch vụ hỗ trợ; Sự phối 

hợp giữa các cấp, các ngành nhất là cấp cơ sở trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống mại dâm thiếu chặt chẽ thường xuyên... 

Xác định công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sẽ mang lại 

hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng, chống 

tệ nạn mại dâm, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều hình thức như tuyên truyền trực 

tiếp, tuyên truyền lưu động, tập huấn, đưa tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng và 

phát hành các ấn phẩm về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về 

công tác phòng, chống mại dâm; tác hại của mại dâm; xây dựng xã, phường, thị trấn lành 

mạnh không có tệ nạn xã hội... 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đơn vị chức năng triển 

khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống mại dâm, phòng chống mua bán người, 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; in và phát hành 43.000 tờ rơi tuyên truyền phòng 

chống mua bán người và đường dây nóng (18001567), 28.000 tờ rơi tuyên truyền văn bản 

pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm; phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình 

tỉnh, Báo Sơn La, Truyền hình Quốc hội thực hiện các tin, bài, phóng sự về phòng, chống 

tệ nạn mại dâm lồng ghép với tuyên truyền phòng chống mua bán người và phòng, chống 

ma túy; Tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tham gia 

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của 204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; tổ 

chức 01 lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên đội kiểm tra liên 

ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh, huyện, thành phố; Chỉ đạo Chi cục Phòng, 

chống tệ nạn xã hội triển khai các hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống 

mại dâm của tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn đội kiểm tra liên ngành các cấp lồng ghép công 

tác kiểm tra kết hợp với tuyên truyền kiến thức pháp luật trong phòng, chống mại dâm cho 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh...  

Các đơn vị như Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho 

tỉnh hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền tới 29 cơ sở hội, 557 chi hội, 546 cuộc họp dân với 65.383 lượt 

người tham dự; thu 271 phiếu có nội dung phát giác, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; 

đưa 98 tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi tuyên truyền lưu 
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động tạo phong trào trong công tác phát hiện, tổ giác và tham gia đấu tranh phòng, chống 

tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, lồng ghép công tác tuyên truyền vào nội dung phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các buổi chiếu phim lưu động, với 

30.900 lượt người tham gia; biên tập các bài tuyên truyền bằng tiếng Mông, tiếng Thái và 

tiếng phổ thông. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng tổ chức lồng ghép tuyên truyền về công tác phòng, 

chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các nhiệm vụ của hội, tổ chức 187 buổi tọa đàm, 

sinh hoạt hội với 75.000 lượt hội viên tham gia; gửi 590 tuyên truyền pháp luật cho cơ sở 

hội. Hội còn phối hợp với Công an tỉnh và công an huyện, thành phố và chi cục phòng 

chống tệ nạn xã hội tổ chức 8 hội nghị tập huấn cho 560 lượt hội viên, tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật phòng, chống mua bán người, phòng, chống tệ nạn mại dâm, xâm 

hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình tại các huyện Sông Mã, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Vân 

Hồ, Mường La, Bắc Yên, Sốp Cộp và huyện Phù Yên. Phối hợp với Trung tâm Phòng, 

chống HIV/AIDS mở 01 lớp truyền thông hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma 

túy, phòng chống tệ nạn mại dâm tại xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu với trên 200 hội 

viên và người dân tham gia. Duy trì và thành lập 55 mô hình về an ninh trật tự với 2.264 

thành viên. Thực hiện trợ giúp pháp lý kết hợp với phổ biến, giáo dục pháp luật cho 9.780 

lượt người, phát 12.750 tờ rơi, tờ gấp pháp luật trong đó có nội dung phòng, chống tệ nạn 

mại dâm. 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

phòng, chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và các biện pháp tình dục an toàn; 

truyền thông lồng ghép công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm với các khóa tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ. Ngành Giáo dục - Đào tạo đã triển khai 485 buổi sinh hoạt ngoại 

khóa, sinh hoạt tập thể, tổ chức 38 buổi ra quân lồng ghép các nội dung liên quan, thu hút 

được 22.830 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 252.992 học sinh tham gia vào các hoạt động 

tuyên truyền. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch 

chỉ đạo mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể triển khai 

công tác tuyên truyền, giáo dục, giữ gìn, bảo vệ những chuẩn mực đạo đức, truyền thống 

văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng tộc và khu dân cư, xây dựng các gia đình an toàn, quản 

lý con em mình không để mắc tệ nạn mại dâm và các tệ nạn xã hội khác... 

Năm 2019, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống mại dâm với mục tiêu 

tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội, 

chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, 

ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu phải các cấp ngành, đoàn 

thể cùng vào cuộc để đẩy mạnh công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến tệ nạn mại 

dâm; đấu tranh, triệt phá các tệ nạn xã hội, giảm tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; giảm 

tác hại của hoạt động mại dâm. Thực hiện tốt việc triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y 

tế, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ 

hội giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững. Triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và 

giải quyết việc làm cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy 

nghề, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo của địa phương. 

Đặc biệt, Sơn La sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm 

trên các phương tiện thông tin đại chúng như triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, 

phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên 

truyền phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chú 

trọng hình thức truyền thông trực tiếp, lồng ghép truyền thông phòng, chống mại dâm với 
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các chương trình văn hóa, văn nghệ; tăng cường truyền thông tại các xã, phường thị trấn, 

địa bàn có tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội, khu vực giáp ranh, các xã biên giới và các 

khu có điểm thăm quan du lịch...; công bố các số điện thoại đường dây nóng, hộp thư tố 

giác tội phạm, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm mại dâm, 

đảm bảo bí mật cho người cung cấp thông tin. Phấn đấu 90% số xã, phường, thị trấn tổ 

chức ít nhất được 1 lần các hình thức tuyên truyền phòng ngừa mại dâm. Định kỳ hàng, 

quý có ít nhất một lần đưa thông tin về công tác phòng, chống mại dâm trên Báo Sơn La 

hoặc phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, đài phát thanh và truyền hình các 

huyện, thành phố. Tổ chức thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh 

tệ nạn mại dâm, thuộc địa bàn các huyện, thành phố theo định kỳ 6 tháng và năm. 
 

02. Minh Tiến. HUYỆN PHÙ YÊN NỖ LỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY 

DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÕA, BẢO VỆ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA 

NGƢỜI LAO ĐỘNG / Minh Tiến // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 

15/10/2019.- Số 608.- Tr.74-75. 
 

Phù Yên là một huyện miền núi phía Đông của tỉnh Sơn La, có vị trí quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói 

chung. 

Xác định sự phát triển của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng tác động đến tăng 

trưởng kinh tế, những năm qua, huyện Phù Yên đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư. Huyện đã quan tâm hỗ trợ các doanh 

nghiệp tiếp cận nguồn vốn, cung cấp thông tin, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, 

tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách 

miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các 

doanh nghiệp nhỏ, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm thu hút các doanh 

nghiệp tới đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người dân và góp phần xóa đói giảm nghèo. 

Theo số liệu của Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện, Phù Yên hiện có 

72.260 lao động, chiếm 60,06% tổng dân số. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 61.440 

người, chiếm 51,06% tổng dân số và chiếm 85,02% trong độ tuổi lao động, trong đó: Lao 

động trong khối doanh nghiệp là 5.600 người; lao động trong khối hành chính sự nghiệp 

là 3.146 người (bao gồm lao động công chức huyện 102 người, xã, thị trấn 625 người, sự 

nghiệp giáo dục 2.316 người, sự nghiệp khác 103 người) và lao động nông thôn là 52.694 

người, chiếm 72,92%. 

Tổng số các doanh nghiệp trên địa bàn tính đến thời điểm cuối tháng 5/2019 là 120 

đơn vị, trong đó: Có 80 công ty trách nhiệm hữu hạn; 11 công ty cổ phần và 29 doanh 

nghiệp tư nhân, hợp tác xã. 

Tổng số lao động đã được ký hợp đồng lao động là 2.982 người, trong đó có 2.971 

người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, 11 lao động thuộc hợp tác xã. 

Thời gian qua, UBND huyện đã thường xuyên quan tâm, động viên và khuyến 

khích đối với các doanh nghiệp. Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại giữa người lao 

động, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý Nhà Nước về lao động trên địa bàn 

huyện nhằm giúp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng đối với người lao động, xây dựng 

mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền 

vững, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, cùng địa phương phát triển kinh tế, 

xã hội. 

Cụ thể, thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và 
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người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phù Yên giai 

đoạn II (2013 - 2016), UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các 

phòng, ban chuyên môn cùng với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức trên 10 cuộc tuyên 

truyền về pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Doanh nghiệp cho gần 620 lượt công 

nhân lao động tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn huyện; tổ chức 39 hội nghị với 

trên 2.800 lượt người tham dự. Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban tổ chức 

tuyên truyền về pháp luật lao động, các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao 

động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tư vấn pháp luật, phát tờ rơi, tranh 

ảnh, khẩu hiệu,... 

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương (khóa 

X) và Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến 

bộ trong doanh nghiệp”, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy 

Đảng, chính quyến địa phương xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt, phổ biến chỉ thị 

đến cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan, đơn vị, người lao động trong các loại 

hình doanh nghiệp, hợp tác xã. Nội dung chủ yếu tập trung phổ biến các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với lao động như: Bộ luật Lao động, Luật 

Doanh nghiệp, Luật Công đoàn. Đồng thời Liên đoàn Lao động huyện Phù Yên đã phối 

hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cấp ủy, chính quyền, các cấp 

công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến lực lượng công nhân viên 

chức lao động nói chung và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nói riêng về Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 khóa X về “Tiếp tục xây 

dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 

nước”, Nghị quyết 05 khóa XII của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng đội ngũ 

công nhân lao động Sơn La thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp và Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động như chế độ 

tiền lương, tiền công, mức lương tối thiểu trong các loại hình doanh nghiệp theo Nghị 

định 71 của Chính phủ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp 

phần đảm bảo chế độ chính sách, quyền lợi hợp pháp cho người lao động, giảm số đơn thư 

khiếu nại, tố cáo. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc hội đồng quản trị, ban giám đốc ở các doanh 

nghiệp xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: Tổ chức chế độ làm việc linh hoạt, 

luân phiên nghỉ để duy trì sản xuất, vận động người lao động chia sẻ khó khăn với doanh 

nghiệp thông qua việc phát động thi đua nhằm tăng năng suất lao động, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí để giảm chi phí giá thành, tăng sức cạnh tranh... qua đó giúp cho 

doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao 

động, hạn chế tối đa chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. 

Hàng quý, UBND huyện đều tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn, nội dung chủ yếu là về thủ tục đất đai, chế độ chính sách liên quan đến doanh 

nghiệp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp. Định kỳ 6 tháng, năm, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng tổ chức đối thoại với 

công nhân làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã về những vấn đề liên quan đến tiền 

công, tiền lương, thực hiện Luật Lao động, các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh 

nghiệp. 
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Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể được các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn thực hiện đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 21/7/2015 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều về thương lượng tập 

thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động theo quy định tại Nghị 

định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ. Hằng năm, UBND huyện đều 

tiến hành rà soát và đề xuất cử cán bộ tham gia đội ngũ hòa giải viên lao động nhằm tham 

mưu giúp UBND huyện thực hiện kịp thời nhiệm vụ khi có xảy ra các vụ việc tranh chấp 

về lao động trên địa bàn. Suốt nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Phù Yên cũng không có 

tranh chấp lao động xảy ra, chỉ duy nhất giải quyết một vụ tranh chấp ngày công lao động 

(đã chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân huyện xem xét giải quyết). 

Huyện cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các 

quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa; đăng ký, kiểm định và quản lý thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động, quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động. Từ năm 2013 đến 

nay, toàn huyện có 380 lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 1.000 lao 

động được khám sức khỏe định kỳ. Đến nay, trên địa bàn huyện không xảy ra các trường 

hợp khiếu kiện về tranh chấp lao động hay bị mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp. 

Có thể nói, qua 10 năm triển khai Chỉ thị 22-CT/TW của Ban bí thư Trung ương, 

nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân, nhất là công nhân 

lao động về vai trò, vị trí của nhân dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo làm 

tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động và người sử dụng lao 

động. Tổ chức công đoàn đã phát huy vai trò là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

chính đáng cho người lao động. Người sử dụng lao động đã tạo được mối quan hệ hài hòa 

trong doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

Tuy nhiên, Phù Yên vẫn là huyện còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp chiếm 

tỷ trọng cao, lại phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên; các loại hình doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn huyện chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ 

theo thời vụ, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng cơ bản, kinh doanh nông sản, 

dịch vụ, số lượng công nhân lao động, làm việc tại các doanh nghiệp ít và không ổn định. 

Chính vì vậy, công tác xây dựng tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp còn hạn chế. 

Trong số 120 doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện hiện nay mới chỉ có 6 doanh nghiệp 

thành lập được tổ chức công đoàn. 

Theo đó, trong thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

cấp ủy Đảng, vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong việc tiếp tục quán triệt sâu 

rộng Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của huyện về “Tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 

nghiệp”. Tích cực hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp tiến hành thương lượng, 

ký kết thỏa ước lao động tập thể; xây dựng nội quy lao động, xây dựng và đăng ký hệ 

thống thang lương, bảng lương, thực hiện các quy định về trả lương, làm thêm giờ, đảm 

bảo điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên 
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truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan tới hoạt 

động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển tổ 

chức công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp, tập trung vào những doanh 

nghiệp có số lao động từ 20 người trở lên, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi 

phạm pháp luật về lao động. 
 

03. Hồng Phƣợng. HUYỆN MAI SƠN: NÂNG CAO VAI TRÕ, VỊ THẾ CỦA PHỤ NỮ 

TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI / Hồng Phƣợng // Tạp chí Lao động và xã hội.- 

Ngày 01 - 15/10/2019.- Số 608.- Tr.76-77. 
 

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một nhiệm vụ 

quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong những năm qua, 

huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vƣơn lên trong học tập, lao động, xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

Năm 2019, triển khai công tác bình đẳng giới, huyện Mai Sơn đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt 

động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Đồn Biên 

phòng Phiêng Pằn tổ chức thành công buổi giao lưu văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm 60 

năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 109 

năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã thu hút trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và chiến sỹ 

tham gia; phối hợp cùng Ban Gia đình xã hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La tổ chức 

trao tặng hỗ trợ 1 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị 

Lò Thị Thương - bản Vít, xã Phiêng Pằn; phối hợp với Đồn Biên phòng Phiêng Pằn hỗ trợ 

100kg ngô giống, 150 cây giống cho 15 chị em phụ nữ nghèo thuộc bản Phiêng Khàng, 5 

sổ tiết kiệm với tổng trị giá 5 triệu đồng cho 5 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo các phòng ban, đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo 

đức, nâng cao trình độ nhận thức gắn với việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, 

phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước” với 4 phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” nhằm phát huy phẩm chất 

tốt đẹp, khả năng sáng tạo, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã 

hội; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019, ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng 

chống ma túy và thực hiện tốt Luật An toàn giao thông với hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị 

trấn. Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tiếp tục 

duy trì 12 câu lạc bộ “phụ nữ với pháp luật” với 575 thành viên tham gia; 4 câu lạc bộ 

“đồng cảm” với 95 thành viên tham gia tại các xã Chiềng Mai, Chiềng Mung, thị trấn Hát 

Lót; Tổ chức 10 lớp tập huấn về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giao tiếp 

ứng xử, Pháp lệnh về dân số, kiến thức giám sát thực hiện luật pháp chính sách cho gần 

1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ. Tiếp tục duy trì 41 địa chỉ tin cậy tại 6 xã (Chiềng Ve, 

Mường Bon, Chiềng Ban, Chiềng Mung, Cò Nòi, thị trấn); 01 mô hình điển hình tiên tiến 

phòng chống mại dâm với 32 thành viên tham gia tại bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung; duy 
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trì thực hiện tốt 02 câu lạc bộ điểm “phụ nữ tự tin” tại thị trấn Hát Lót và xã Chiềng 

Chăn... 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện Mai Sơn đặc biệt quan tâm thúc đẩy sự 

bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị. Chỉ tiêu tăng cường sự tham gia của nữ giới vào 

các vị trí quản lý, lãnh đạo được lồng ghép vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động của 

từng phòng, ban, đơn vị nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính 

trị. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu hội đồng nhân dân xã là 

190/624 đồng chí, chiếm 30,44%; cấp huyện 13/36, chiếm 36%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 

Đảng cấp xã là 61/317, chiếm 19,2%; cấp huyện 07/34, chiếm 20,6%. Tỷ lệ phụ nữ lãnh 

đạo UBND cấp huyện, cấp xã: cấp huyện 1/4, chiếm 25%; cấp xã 6/49, chiếm 12,2%; tỷ 

lệ lãnh đạo nữ cấp phòng, ban huyện và tương đương 21/78 người, chiếm 26,9%. 

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, toàn huyện Mai Sơn có 106.293 người trong độ 

tuổi lao động, trong đó có khoảng 95.258 người tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên. 

Để tạo việc làm cho chị em, huyện đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất 

khẩu lao động; hướng dẫn chị em ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn 

nuôi mang lại giá trị kinh tế cao. Phòng lao động - thương binh và xã hội phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tuyên truyền, tuyển chọn 

lao động đi làm việc ở trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện xây dựng kế hoạch mở 162 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa 

học kỹ thuật cho 1.275 lượt nông dân phát triển sản xuất theo nhu cầu. Nhằm nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực nữ, ngành giáo dục và đào tạo có 151/230 công chức nữ là 

lãnh đạo, chiếm 65,6% tổng số lãnh đạo, 1.005/1.451 người là đảng viên nữ, chiếm 

69,2%; thành lập được 98 câu lạc bộ nữ công thuộc sự nghiệp giáo dục thường xuyên giao 

lưu, tọa đàm, gặp mặt để học tập trao đổi kinh nghiệm, từng bước bảo đảm sự tham gia 

bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thực hiện tuyên truyền vận 

động trẻ em đến trường đúng độ tuổi và vận động trẻ em nữ bỏ học trở lại trường. Tỷ lệ 

biết chữ của cả nam và nữ trong độ tuổi từ 15 - 25, đạt 97,7%; Việc xây dựng ban hành 

những chính sách, chương trình học bổng đặc thù hỗ trợ trẻ em gái tham gia học tập, đặc 

biệt là chính sách khuyến khích đối với trẻ em gái và vùng dân tộc thiểu số; chính sách 

đặc thù cho giáo dục mầm non ở vùng sâu, vùng xa và vùng có điều kiện khó khăn; chính 

sách thu hút giáo viên tiểu học và mầm non là nữ giới luôn được quan tâm triển khai và 

mang lại hiệu quả thiết thực. 

Cùng với đó, ngành y tế thường xuyên tăng cường phổ biến giáo dục, vận động 

nam giới và nữ giới áp dụng các biện pháp tránh thai, tuyên truyền và hướng dẫn phụ nữ 

cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và hưởng ứng các chiến dịch chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, vệ sinh phòng dịch; đồng thời thường xuyên phối hợp với các ngành, 

đoàn thể tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong đó có phụ nữ. Nâng cao 

chất lượng khám và điều trị ở tuyến cơ sở, tạo điều kiện cho 100% phụ nữ được tiếp cận 

với các dịch vụ y tế, đảm bảo 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có nữ hộ sinh. Các hoạt 

động tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho phụ nữ 

mang thai được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và gia đình, huyện Mai Sơn đã ban hành Kế 

hoạch Hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030, nhờ đó tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận, tham gia lĩnh vực văn hóa, văn 

nghệ, thể thao thông qua các loại hình cơ bản được đảm bảo, tạo không khí thi đua sôi nổi, 

góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phụ nữ. Đài Truyền thanh - Truyền 
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hình huyện đã có chuyên mục tổ ấm gia đình phát định kỳ vào thứ 6 hàng tuần. Các ấn 

phẩm thông tin mang định kiến về giới giảm đáng kể, thời lượng phát sóng chương trình, 

chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới tăng. 

Đặc biệt, huyện đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 

giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến 

phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”. Theo đó, nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm 

nghèo bền vững, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện duy trì và làm tốt công tác phối hợp ủy thác 

cho vay hộ nghèo với Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính đến nay, tổng dư nợ do hội phụ 

nữ tại 20 xã, thị trấn quản lý là trên 125 tỷ đồng với 125 tổ và 4.283 hộ vay. Trong đó cho 

vay giải quyết việc làm và 4.571 triệu đồng, cho vay xuất khẩu lao động là 50.000 triệu 

đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh là 17.812 triệu đồng, cho vay hộ nghèo là 

51.141 triệu đồng, hộ cận nghèo là 18.883 triệu đồng, hộ thoát nghèo 8.372, cho vay học 

sinh sinh viên 117 triệu đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường 20.014 triệu đồng. 

Có thể nói, qua tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình, trong thời gian qua trên địa bàn huyện đã đem lại kết quả tích cực trong cuộc 

sống, làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện bình đẳng 

giới, cụ thể: Vợ chồng bình đẳng với nhau trong gia đình, bàn bạc và lựa chọn sử dụng 

biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; con trai, con gái trong gia đình đều được yêu 

thương, quan tâm, chăm sóc bình đẳng như nhau; từng bước xác lập mối quan hệ bình 

đẳng trong ứng xử vợ - chồng, chia sẻ công việc gia đình. Công tác truyền thông vận động 

xã hội được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người dân ở cộng đồng về 

giới và bình đẳng giới. Các hoạt động nhằm tôn vinh người phụ nữ đã trở thành hoạt động 

truyền thống và được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, vì vậy công tác vì sự tiến bộ 

của phụ nữ và bình đẳng giới được xã hội hóa ngày càng cao. Một số kết quả đạt được 

trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới góp phần vào sự phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện. 

Trong thời gian tới, huyện Mai Sơn tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ đạo các đơn vị lồng ghép chỉ 

tiêu giới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Giao các đơn vị có liên 

quan thường xuyên cập nhật thông tin và các hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ở 

các đơn vị, cơ sở. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và 

bình đẳng giới tại các xã, thị trấn. 
 

04. P. Lâm. LAO XE MÁY CHỞ HEROIN VÀO CẢNH SÁT / P. Lâm // Công an 

thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 14/10/2019.- Số 4095.- Tr.2.  
 

Ngày 12/10, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã phá thành công chuyên án, bắt 

giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đó là Trần Đình Tuấn 

(sinh năm 1989, trú Tiểu khu Chè Đen 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc 

Châu, Sơn La).  

Trước khi bị bắt, đối tượng đã manh động lao thẳng xe máy vào tổ công tác hòng 

bỏ chạy. Tuy nhiên, các trinh sát nhanh chóng xử lý tình huống, khống chế, bắt giữ Tuấn; 

thu toàn bộ tang vật gồm 1 ba lô đựng 6 bánh heroin cùng 1 xe máy. 

 

05. Lƣu Hiệp. “LIÊN QUÂN” ĐÁNH ÁN MA TÖY Ở BIÊN GIỚI SƠN LA / Lƣu 

Hiệp // Cảnh sát toàn cầu.- Ngày 15/10/2019.- Số 486.- Tr.2-3. 
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Tỉnh Sơn La có tuyến biên giới trải dài qua 69 bản, thuộc 17 xã của 6 huyện 

gồm: Mộc Châu, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Mai Sơn. Ngoài ra có một 

số tuyến giao thông và hệ thống chằng chịt hàng trăm đƣờng tiểu nạch, đƣờng mòn 

dân sinh dọc tuyến biên giới đƣợc quản lý bởi 10 đồn biên phòng, 2 cửa khẩu quốc 

gia, 1 cửa khẩu phụ và 8 trạm kiểm soát tiểu ngạch. Sau các đợt truy quét của công 

an, bộ đội biên phòng, tình hình thẩm lậu ma túy qua biên giới ở Sơn La đã hạ nhiệt, 

nhƣng các lực lƣợng công an - biên phòng - hải quan vẫn coi chống ma túy là nhiệm 

vụ thƣờng xuyên… 
CÔNG AN, BIÊN PHÕNG, HẢI QUAN CÙNG ĐÁNH TỘI PHẠM MA TÖY 

Chúng tôi lên Sơn La vào những ngày đầu tháng 10. Hơn 1 năm sau trận đánh của 

Công an tỉnh Sơn La vào boongke ma túy của Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận 

ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ), địa bàn này đã bình yên hơn rất nhiều. 

Thượng tá Bàn Văn Chanh, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng Sơn La cho biết, sau đợt tổng tấn công của lực lượng công an và các đơn vị chức 

năng vào các điểm nóng về ma túy trên tuyến biên giới phía Bắc, nhất là vào sào huyệt ma 

túy, tình hình tội phạm ma túy ở khu vực này giảm nhiệt đáng kể. 

Tuy nhiên, vì lợi nhuận quá lớn từ ma túy nên các đường dây buôn ma túy vẫn 

luôn tìm mọi cách đưa heroin vào nội địa. Vì vậy, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy 

Công an tỉnh Sơn La đã cùng thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án. Cuối tháng 7/2019, 

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Phòng Cảnh 

sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Sồng A Tủa 

(sinh năm 1983) đang vận chuyển 1 bánh heroin. 

Thượng tá Phạm Văn Đạo, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy 

Công an tỉnh Sơn La cho biết khi triển khai chuyên án lực lượng công an và biên phòng đã 

nắm chắc diễn biến hoạt động của các loại đối tượng, trên cơ sở đó tăng cường công tác 

đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn. Do vậy, khi bắt được Sồng A Tủa, Ban Chuyên án nhận 

định đây là một mắt xích quan trọng, nên tiếp tục điều tra mở rộng, thực hiện kế hoạch 

đấu tranh chuyên án giai đoạn 2. Chỉ trong thời gian ngắn triển khai chuyên án này, Phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phát hiện và bắt quả tang đối tượng 

Thào A Sáy, trú tại bản Nong Chay, xã Mường Chùm (Mường La) thu giữ 10 gói nilon 

màu xanh chứa 1.936 viên ma túy tổng hợp. 

Ngoài chuyên án này, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy còn phối hợp 

với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Sơn La đấu tranh thành 

công chuyên án 918G bắt 4 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin; 4 xe máy; 5 điện thoại di 

động. Tiếp đó, là chuyên án 1118S cũng bắt đối tượng Hàng A Sàng, sinh năm 1996, trú 

tai Tiểu khu Pa Khen 2, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về 

hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. Tiếp đó, ngày 6/6/2019 tại khu vực tiểu khu 

32, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, lực lượng đánh án Phòng Phòng chống ma 

túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Phòng PC04 - Công an tỉnh Sơn La đấu 

tranh thành công Chuyên án 108Lp bắt đối tượng Mùa A Dê, sinh năm 1974, trú tại xã Nà 

Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vận chuyển 29.600 viên ma túy tổng hợp. 

Chia sẻ về sự hợp tác trong các chuyên án này, Thượng tá Phạm Văn Đạo cho biết, 

từ hơn 1 năm nay, Công an Sơn La đã bố trí 1 tổ cắm chốt ở khu vực Lóng Luông - Vân 

Hồ. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các lực lượng 
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tại khu vực biên giới như hải quan, bộ đội biên phòng để nắm vững địa bàn khu vực biên 

giới. Theo đó, các lực lượng đã cùng nhau chia sẻ thông tin, lên kế hoạch thực hiện “bắt 

lưới” nhiều chuyên án, vụ án khác. Mới đây, tại bản Tà Niết, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La, tổ công tác do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy chủ trì, phối 

hợp với Công an huyện Mộc Châu và để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, 

Tổng cục Hải quan đã chuyển hóa chứng cứ, phá thành công Chuyên án 419D, bắt quả 

tang đối tượng Giàng A Dủa, sinh năm 1995, trú tại bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 17 bánh heroin 

(5.554,24 gam) 1 điện thoại di động cùng một số đồ vật có liên quan. 

“Thời gian qua, các lực lượng chức năng phối hợp triệt phá nhiều đường dây vận 

chuyển ma túy, ra quân quyết liệt nên các nhóm, toán vận chuyển ma túy có vũ trang cơ 

bản đã được kiềm chế, tần suất hoạt động ít hơn so với thời gian trước đây nhưng vẫn còn 

tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp”, Thượng tá Phạm Văn Đạo nhận định. 

Ông Tống Văn Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sơn La cho biết, góp phần 

vào việc thực hiện thành công các chuyên án, lực lượng hải quan đã chủ động phối hợp 
với các lực lượng chức năng trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin 

và đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở dọc biên giới, hai bên 

cánh gà cửa khẩu, trong và ngoài địa bàn hoạt động hải quan nhằm kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm, thống nhất biện pháp xử lý theo đúng 

quyền hạn, chức năng và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đơn vị đã ký các biên 
bản ghi nhớ thường niên trong đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma 

túy nhằm chủ động đấu tranh ngăn chặn từ xa để tránh ma túy xâm nhập thẩm lậu qua 

biên giới vào Việt Nam. 
NGĂN CHẶN MA TÖY TỪ ĐƢỜNG BIÊN 

Theo Thượng tá Bàn Văn Chanh, hoạt động tội phạm ma túy trên tuyến biên giới 

Sơn La vẫn có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng mua bán, vận chuyển hình thành 
các đường dây khép kín từ bên kia biên giới có sự câu kết, móc nối của các đối tượng 

trong khu vực biên giới, các đối tượng nội địa và một số tỉnh lân cận hình thành các 

đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam hoặc đi nước thứ ba tiêu 

thụ. “Hoạt động của các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Sơn La vẫn diễn biến 
phức tạp, nhất là hoạt động vận chuyển ma túy có vũ trang tuyến Mộc Châu, Vân Hồ. Một 

số đối tượng ở phía bên kia biên giới đã thay đổi phương thức, thủ đoạn, đồng thời chuyển 

hướng hoạt động sang địa bàn các huyện, tỉnh khác”, Thượng tá Bàn Văn Chanh nói. 

Lý giải nguyên nhân hoạt động của các đối tượng buôn bán ma túy giảm so với 

thời gian trước, Thượng tá Bàn Văn Chanh cho rằng đây là kết quả của việc phối hợp giữa 
các lực lượng khi tăng cường kiểm soát chặt từ biên giới và trong nội địa; đặc biệt là việc 

chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và 

bạn Lào đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho công tác đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn. Ngoài 

ra, Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn xã Lóng Luông, huyện 

Vân Hồ triển khai nhiều hoạt động bám sát địa bàn. Thời gian tới Công an Sơn La sẽ tăng 
cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên 

truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy đến quần chúng nhân dân; tổ chức giáo dục, quản lý 

chặt chẽ số người nghiện tại địa phương; kiên quyết đấu tranh, không để hình thành tụ 

điểm, điểm nóng về ma túy trên địa bàn. 
Trung bình mỗi năm, Công an tỉnh Sơn La triệt phá, xử lý hơn 1.000 vụ, với hơn 

1.500 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ khoảng 120kg heroin và nhiều vật chứng 

khác, cùng nhiều vũ khí nóng. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy đã chủ trì, phối 
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hợp với lực lượng hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Hải quan 

Điện Biên; Chi cục Hải quan Chiềng Khương; Hải quan Sơn La) đấu tranh, phá thành 
công 6 chuyên án ma túy lớn do phòng xác lập, bắt giữ 6 vụ, 14 đối tượng; thu giữ 

27.060,24 gam heroin; 23.523 viên ma túy tổng hợp; 6 xe máy, 14 điện thoại di động; 

500.000 VNĐ; 35.000 kíp Lào, cùng một số vật chứng khác có liên quan. 

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy đã phối hợp với các đơn vị thuộc lực 
lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đấu tranh, bắt giữ: 10 vụ, 14 đối tượng phạm tội về 

ma túy, thu giữ: 23,12kg heroin; 41.154 viên ma túy tổng hợp; 5,73kg nhựa thuốc phiện; 

7 xe máy; 14 điện thoại di động, (trong đó phối hợp tổ chức đấu tranh, phá thành công 6 

chuyên án ma túy lớn do phòng xác lập). 

Từ đầu năm 2019 tới nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trực tiếp và phối hợp với 

các lực lượng chức năng bắt giữ 123 vụ/161 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong số đó 

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 80 vụ/111 đối tượng, thu 

giữ 27 bánh heroin; 88.422 viên ma túy tổng hợp; 7kg ma túy đá, 5 khẩu súng, 173 viên 

đạn, 1 quả lựu đạn, 2 ô tô, 25 xe máy, 24 điện thoại di động... 
 

06. Trọng Văn. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THUẬN CHÂU HƢỚNG TỚI SỰ 

HÀI LÕNG CỦA NGƢỜI BỆNH / Trọng Văn // Tạp chí Môi trƣờng và Sức 

khỏe.- Tháng 10/2019.- Số 437+438+439.- Tr.20-21. 
 

Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu là bệnh viện hạng II, có quy mô 250 

giƣờng bệnh (số giƣờng thực kê 400), gồm 16 khoa, phòng. 

Thời gian qua, Bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý quỹ bảo 

hiểm y tế và đảm bảo cho người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế đầy đủ, kịp thời. Thực 

hiện phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc chỉ 

đạo, với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, nên quy tắc ứng xử với bệnh nhân được 

bệnh viện đặc biệt chú trọng. Ở mỗi khoa, phòng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền 

thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong các cuộc họp, giao ban hằng ngày. Thường xuyên kiểm 

tra, giám sát, đánh giá thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ bệnh viện đối với bệnh nhân. 

Các khoa, phòng treo bảng thông báo số máy điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo các 

khoa, phòng và cấp có thẩm quyền. 100% cán bộ, viên chức cam kết nghiêm túc thực hiện 

quy tắc ứng xử đối với bệnh nhân. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng khám, 

chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu còn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách các 

thủ tục hành chính, nhằm giảm phiền hà cho bệnh nhân. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch 

cải cách hành chính, đưa ra mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể để thực hiện. Thành lập 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do Giám đốc Bệnh viện làm trưởng ban; trưởng các 

phòng, khoa là thành viên. Theo đó, bệnh viện tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao 

tiếp, thành lập các đội chăm sóc khách hàng; quy định trang phục y tế; thực hiện đường 

dây nóng tại bệnh viện... Cùng với đó, bệnh viện còn chú trọng thực hiện cải cách thủ tục 

hành chính, ứng dụng, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện; đặc biệt, tại Khoa 

Khám bệnh, bố trí phòng ốc thông thoáng, có biển hướng dẫn rõ ràng, trang bị đầy đủ ghế 

ngồi chờ, quạt, bố trí hợp lý các khu, phòng, đảm bảo thuận tiện cho người dân, bệnh nhân 

đến khám, lĩnh thuốc, phê duyệt chế độ bảo hiểm y tế, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm y 

tế đều ngay tại khu vực phòng khám, nên rất thuận lợi cho người dân đến khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, bệnh viện đã đẩy mạnh xã hội hóa y tế, đầu tư nhiều trang 

thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm màu 4 chiều, hệ thống la - bô xét nghiệm hiện đại, 

đặc biệt là thực hiện ngoại kiểm trong xét nghiệm... từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã 
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khám cho 29.130 lượt người; điều trị nội trú 9.401 lượt bệnh nhân, với tổng số ngày điều 

trị nội trú: 54.321, bệnh nhân ngoại trú là: 13.413, thực hiện 629 ca phẫu thuật; 56.231 ca 

xét nghiệm các loại; 8.226 ca siêu âm và 8.167 ca chụp X quang... Kết quả khám, chữa 

bệnh trong 6 tháng đầu năm 2019 với cùng kỳ năm trước cho thấy đa số các chỉ tiêu giảm 

do công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã đã đạt được kết quả khá tốt, nên giảm 

tải cho bệnh nhân tuyến huyện. 

Bệnh viện luôn chú trọng quan tâm tạo điều kiện cho nhiều cán bộ tham gia học 

tập dài hạn và ngắn hạn tại trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Nguyên, và phối 

hợp với Trường Cao đẳng Y tế Sơn La trong công tác đào tạo thực tế cho các lớp dược, y 

sỹ. Đã cử 2 cán bộ đi học chuyên khoa sơ bộ về chẩn đoán hình ảnh và chuyên khoa tai 

mũi họng; 4 cán bộ đi học lớp cán bộ nguồn về đào tạo cho tuyến xã. 1 bác sỹ đi học 

chuyên khoa cấp I tại Đại học Y Hà Nội; 8 lượt cán bộ tham gia lớp tập huấn về công tác 

khám, chữa bệnh và điều trị, chăm sóc bệnh nhân lao, HIV/AIDS... 

Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu còn phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện thực hiện 

tốt chính sách bảo hiểm y tế thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật các chính sách mới 

về bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, nhằm giải quyết nhanh gọn mọi thủ tục liên 

quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt, khi có những vấn đề phát sinh về thẻ 

bảo hiểm y tế, bệnh viện cử cán bộ thuộc tổ chăm sóc khách hàng phối hợp với cán bộ 

giám định bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp giải quyết không để nhân dân phải đi lại nhiều 

lần. Cùng với bảo hiểm xã hội huyện trực tiếp đi kiểm tra công tác khám, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế và hướng dẫn cán bộ các trạm y tế về công tác chẩn đoán, kê đơn ngoại trú, 

phương pháp tư vấn hướng dẫn nhân dân quy trình chuyển tuyến bảo hiểm y tế, đảm bảo 

cho nhân dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật tốt nhưng không phải chuyển lên tuyến 

trên. Tham gia giao ban với các trạm y tế xã, thị trấn 1 lần/tháng. Tổ chức kiểm tra, đánh 

giá các tiêu chí trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia tại trạm y tế các xã: Bản Lầm, Liệp Tè, 

Bon Phặng. Phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện thực hiện giám định chi phí khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế những bệnh nhân ngoại trú. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu tăng cường công tác đào tạo cán 

bộ theo hướng chuyên sâu, chuyên khoa; đầu tư bổ sung giường bệnh, sửa chữa các buồng 

bệnh đảm bảo phục vụ tốt người bệnh; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; nâng cao 

thái độ phục vụ người bệnh, nhất là tại các khoa khám bệnh; tiếp nhận kỹ thuật mới từ các 

bệnh viện tuyến trên; khai thác tối đa việc quản lý, sử dụng trang thiết bị hiệu quả, đáp 

ứng tốt nhất việc chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. 
 

07. Kim Thƣợc Hoàng. MA TÖY THIÊU ĐỐT NHIỀU MÁI NHÀ VÙNG CAO / 

Kim Thƣợc Hoàng // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/10/2019.- Số 206.- Tr.8-9. 
 

Sơn La không chỉ là điểm nóng về vận chuyển ma túy mà còn là nơi hứng chịu 

biết bao hệ lụy khủng khiếp khi tệ nạn này đang len lỏi vào từng gia đình đồng bào 

dân tộc. Tại nhiều xã biên giới, trƣờng hợp cả gia đình vƣớng vào cái chết trắng là 

không hiếm.   
CẢ NHÀ CÙNG NGHIỆN MA TÖY 

Mỗi căn buồng điều trị đối tượng nghiện ở cơ sở điều trị nghiện ma túy Sơn La có 

khoảng gần 50 người với đủ các độ tuổi khác nhau. Trong số hàng trăm căn buồng ở trung 

tâm cai nghiện có hai cặp mẹ con có hoàn cảnh khá đặc biệt. Họ đều bị chính người 

chồng, người cha của mình dẫn dắt vào con đường chết chóc. 
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Sùng Y Thắng năm nay vừa tròn 18 tuổi. Thắng mới vào trại cai nghiện được một 

tuần và vẫn trong giai đoạn điều trị cắt cơn. Cha, mẹ, anh trai Thắng đều dính vào ma túy. 

“Em bị đau lưng, đi bệnh viện không khỏi thế là cha mẹ cho hút thử ma túy cho 

đỡ. Khi thử em cũng không biết là hút cái này sẽ nghiện đâu. Sau em bị vật mới biết thì 

nghiện mất rồi”, Thắng kể lại. 

Thắng học đến lớp tám ở Mai Châu - Hòa Bình thì bỏ học để kiếm tiền mưu sinh 

và lo cho cha mẹ nghiện ngập. Cha và anh trai Thắng bị bắt vì tham gia vận chuyển ma 

túy. Không chỗ bấu víu, hai mẹ con Thắng bị bắt vào trung tâm cai nghiện sau chuỗi ngày 

lang thang, trôi dạt làm thuê kiếm tiền mua ma túy ở Vân Hồ, Sơn La. 

Thắng cho biết: “Em muốn đi học lắm! Ngày xưa em là học sinh giỏi cơ mà. Em 

không hiểu sao cha em biết nghiện cái này hại mà còn cho em hút. Em hận cha mẹ lắm! 

Không hiểu sao số em lại sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ như vậy. Giờ bỏ thì cũng khó 

mà không bỏ thì càng hại cho mình”. 

Thắng vừa kể chuyện vừa chỉ tay sang người phụ nữ nằm ở giường bên cạnh: “Mẹ 

em không nói được tiếng Kinh. Mẹ nghiện lâu lắm rồi. Giờ bà lẩn thẩn và không nhớ là 
nghiện từ năm nào. Em không thích về nhà, em thích ở đây hơn. Em sợ hai năm nữa hết 

hạn ở đây, khi về quê nhìn thấy thuốc em sẽ nghiện lại mất”. 

Cùng buồng với Sùng Y Thắng, hai mẹ con Vàng Thị Dở cũng bị chính người cha, 

người chồng của mình dẫn dắt vào con đường nghiện ma túy với lý do rất đơn giản. 

“Mẹ cháu bị ốm nằm viện chữa mãi không khỏi. Bố bảo mẹ hút mấy bi cho khỏe. 
Mẹ hút vào khỏe hơn nên bố cũng cho cháu hút luôn để lấy sức chăm mẹ. Lúc mẹ khỏi 

bệnh thì cả hai mẹ con cháu cũng nghiện mất rồi”, Dở cho hay. 

Nhà Dở ở cách bản Tà Dê, xã Lóng Luông không xa (nơi từng là boongke của 

trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân). Hầu hết cha, mẹ và nhiều người trong gia đình, hàng 

xóm của Dở đều nghiện ma túy. Vì vậy, con đường cai nghiện của những người như mẹ 
con Dở đều rất khó khăn. 

“Về quê lại nghiện thôi! Ở quê đi làm họ không trả tiền mà toàn trả thuốc thôi. 

Làm nhiều thì cũng hút thôi mà. Sợ lắm! Tôi vẫn muốn cho con Dở ở trong này chứ 

không muốn về đâu. Quy định không được ở lại quá hai năm. Về quê thì cả hai mẹ con lại 
nghiện mất thôi”, bà Tráng Thị May, mẹ đẻ của Dở cho biết thêm. 

Nỗi sợ hãi của mẹ con Thắng, Dở là hoàn toàn có cơ sở bởi ở trung tâm cai nghiện 

này có những người đã quay trở lại đây nhiều lần. Ông Vàng A Sùng ở Vân Hồ, Sơn La 

chính là đối tượng như vậy. 

“Tôi lên trên này ba tăng rồi. Nhiều thuốc lắm! Chúng bạn ở bản nhiều thuốc nên 

không cai được. Mỗi khi làng cúng làng ma ấy, bạn nó rủ rê thế là lại hút. Nó cứ ném ma 

túy trước mặt lại không nhịn được. Nghiện có bao nhiêu tiền cũng hết. Không biết tiếc 

tiền. Giờ chắc chắn không cai được rồi. Khổ lắm!”, ông Sùng nói.   
CUỘC CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT 

Ở một căn buồng khác của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, Thầu Thị Sâu năm 

nay tròn 20 tuổi. Lấy chồng sớm, Sâu đã làm mẹ từ năm 18 tuổi. Cùng nghiện ma túy, hai 
vợ chồng Sâu “ném” con cho một người họ hàng nuôi và đi tìm thuốc. Sau những trận cãi 

vã vì vật thuốc, không có tiền mua ma túy, hai vợ chồng Sâu bỏ nhau. Sâu bị bắt đi cai 

nghiện không lâu thì chồng cũng bị đưa đi trại. 

“Chồng nó hút bảo ngon nên em cũng thèm. Lúc nó cho thì hút. Hút nhiều đến lúc 
không bỏ được. Khi lên cơn thèm thuốc thì tìm mọi cách có tiền mua thuốc thôi. Ai bảo 

làm gì rồi cho tiền mua thuốc em cũng nghe. Vào đây được điều trị tỉnh táo mới biết 
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thương con thì muộn rồi. Giờ mỗi lần nghĩ đến con đau lòng lắm! Chồng bị bắt đi tù rồi. 

Giờ cho về cũng chả biết làm gì nuôi con. Với lại, về sợ nghiện lại mất”, Sâu cho hay. 
Hiện cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La có gần 1.800 đối tượng cai nghiện 

bắt buộc. Trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ khá cao. Ma túy đã biến nhiều cô gái trẻ vùng biên 

thành tội phạm, gái mại dâm và thậm chí là những cái xác không hồn sau nhiều năm chìm 

đắm trong “làn khói trắng”. 
Trong những căn buồng cai nghiện, nhiều người đã quên mất mình bao nhiêu tuổi, 

sinh ngày tháng năm nào. Họ chỉ nhớ mình nghiện từ khi tóc còn đen nhưng sau nhiều lần 

cai nghiện tóc đã bạc, mắt mờ, răng rụng… Họ có thể quên gia đình, bạn bè và chính bản 

thân mình nhưng vẫn chẳng thể quên được cảm giác phê pha trong làn khói trắng. 

Ông Đoàn Văn Tứ, Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La cho rằng: 

“Theo quy định của Bộ Y tế, người nghiện là người bệnh. Bệnh phá hủy hệ thần kinh nên 

nguy cơ họ tái nghiện rất cao. Thực tế, người nghiện trở lại tái hòa nhập cộng đồng rất 

khó. Đặc biệt, ở các tỉnh vùng cao, nơi điểm nóng ma túy như Sơn La thì các đối tượng sẽ 

dễ tái nghiện hơn. Hàng năm, có khoảng 20 đến 30% học viên phải bắt buộc quay lại 
trung tâm điều trị”. 

Số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Hiện nước ta 

có khoảng hơn 200.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính đến tháng 4/2019, cả 

nước có 105 cơ sở cai nghiện công lập, hiện đang điều trị, cai nghiện cho hơn 38.000 

người nghiện. Trên thực tế con số này còn lớn hơn nhiều, nhưng mới có khoảng 10% số 

người nghiện ma túy được đưa vào các cơ sở cai nghiện ma túy tập trung. Trong đó, hơn 

80% người nghiện ma túy có nguy cơ tái nghiện khi trở về với cộng đồng”. Bởi vậy, con 

số ông Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La đưa ra chỉ là phần nổi của tảng 

băng chìm. 

Theo Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Sơn La: “Hoạt động của một số địa bàn rất khó tiếp cận, không vào được do địa hình hiểm 

trở, vùng sâu vùng xa. Thậm chí, ma túy còn vô hiệu hóa cả chính quyền cấp bản, tức là 

con cháu của họ làm ăn rồi buôn bán ma túy”. 

“Tội phạm ma túy thường lợi dụng sườn đồi, cánh gà cửa khẩu để vận chuyển hàng 

về các lối mòn. Sau đó, những tên trùm ma túy dùng chính người dân bản có họ hàng với 

nhau vận chuyển hàng từ bên kia biên giới về để không bị tố giác. Chúng sẽ tìm mọi cách 

lôi kéo người dân bản nghiện ngập để gây khó khăn cho lực lượng chức năng”. 

Không chỉ Sơn La, tội phạm ma túy trên cả nước có xu hướng gia tăng trong 

những năm gần đây. Việc vận chuyển, mua bán ma túy thời gian bây giờ không còn tính 

bằng gram hay kilogram mà tính bằng tấn. Tính riêng 6 tháng đầu năm, lực lượng chức 

năng đã phát hiện hơn 13.000 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu 

giữ khoảng 5 tấn ma túy tổng hợp. 

Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã kết hợp với lực lượng chức năng 

như công an, quân đội… tuyên truyền, vận động người dân không tham gia vào việc buôn 

bán, vận chuyển và sử dụng ma túy. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là các đối tượng thường 

không muốn tiếp xúc với lực lượng trực tiếp đấu tranh với loại tội phạm này. Khi tiếp xúc, 

các đối tượng thường không nói chuyện nhiều, thậm chí lảng tránh lực lượng chức năng. 

Ma túy vẫn như những bóng ma ám ảnh và chực chờ thiêu đốt những mái nhà vùng biên 

cương. 
 

08. Nguyên Linh. MUỐN LÀM TỶ PHÖ, CỨ ĐẾN MỘC CHÂU NUÔI BÕ SỮA / 

Nguyên Linh // Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/10/2019.- Số 247.- Tr.7. 
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Ngày 15/10, trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) diễn ra cuộc thi Hoa hậu có 

một không hai dành cho những “cô” bò sữa lần thứ 16. Trƣớc khi diễn ra cuộc thi, 

chúng tôi đã có dịp lên Mộc Châu để gặp gỡ, tìm hiểu về quá trình chăm sóc, luyện 

tập của những “thí sinh” bò tiềm năng sẽ giành “vƣơng miện Hoa hậu Bò sữa” năm 

nay. 
KHI NUÔI BÕ ĐÃ THÀNH… NGHỆ THUẬT 

Những ngày đầu tháng 10 này, cặp vợ chồng 8X Đinh Văn Chỉnh và Nguyễn Thị 

Lệ (ở Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu) tất bật hơn thường lệ, bởi năm nay, 

vợ chồng anh có tới 5 “cô” bò đi dự thi tại hội thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu. Gắn bó với 

mảnh đất Mộc Châu này từ năm 2006, đến nay, vợ chồng anh Chỉnh đã sở hữu đàn bò 41 

con. Nuôi bò 13 năm thì có tới 12 năm liên tục, anh chị đưa bò đi thi và từng giành được 

giải cao nhất là giải Hoa hậu Bò sữa năm 2011, thuộc về “cô” bò cho tới 54 lít sữa/ngày. 

Nói chuyện với chúng tôi khi vẫn đang tất tả chải chuốt, chăm bẵm cho 5 “thí 

sinh” bò, chị Lệ không giấu nổi sự hào hứng nói: “Nhà mình năm nay sẽ đưa 5 con đi 

tham dự hội thi, trong đó có 3 con thi ở hạng mục bò vắt sữa, 1 con thi ở hạng mục bò cạn 

sữa và 1 bê cai sữa. Ngay từ cách đây hơn một tháng, khi được sơ tuyển, nhà tôi đã tách 5 

con riêng ra để có chế độ chăm sóc đặc biệt”.  

Nói về “bí quyết” luyện bò, chị Lệ chia sẻ: “Muốn bò được giải cao, phải chọn 

được những con có ngoại hình cân đối, bầu sữa đẹp, dáng chuẩn. Để chuẩn bị đưa bò đi 

thi, sáng nào vợ chồng tôi cũng thức dậy từ 5 - 6 giờ sáng dắt bò tập đi, sau đó tắm rửa, 

chải chuốt và cho bò ăn”. 

Với 41 con bò sữa cả đàn, hiện mỗi ngày cho trung bình 5 - 6 tạ sữa, theo giá thu 

mua ổn định (do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu mua vào) là 12.000 đồng/kg 

(lít), tính ra mỗi tháng anh chị có lãi tới vài chục triệu đồng. “Nghề nuôi bò đã cho tôi tất 

cả. Từ khi nuôi bò, cuộc sống đầy đủ hơn, xây được nhà, mua xe, nuôi các con ăn học”, 
anh Chỉnh tâm sự. 

Rời hộ nhà anh Chỉnh, chúng tôi ghé thăm hộ ông Đinh Công Đạo (ở tiểu khu 

Vườn Đào 1) - người được mệnh danh là “đại gia” nuôi bò sữa ở đây. Ông Đạo gắn bó với 

nghề nuôi bò đã 30 năm và hiện sở hữu trang trại tới hơn 100 con bò sữa. Ở tuổi 70, giờ 
ông chỉ làm “mỗi” công việc “chỉ đạo” nhân công chăm bò và chuyển giao nghề nuôi bò 

cho người con trai thứ hai của mình. 

Ông Đạo kể, ông vốn quê gốc ở Thái Bình, lên Mộc Châu làm kinh tế từ những 

năm 1980 và đến năm 1989, ông “tậu” 2 con bê về để nuôi. Từ đó ông cứ nhân dần đàn 

lên tới hơn 100 con như hiện tại. Thời điểm này, đàn bò nhà ông đang có 40 con cho sữa 

với lượng sữa bán ra hàng ngày đạt hơn 10 tạ, tương đương với việc ông thu về hơn chục 

triệu mỗi ngày. Năm nay, ông bà cũng chuẩn bị cho 2 thí sinh bò đi dự thi “hoa hậu”, 

trong đó có một ứng viên nặng ký cho 45 lít sữa/ngày. “Ngay từ tháng 8, tôi đã cho bò đi 

tập tành hàng ngày, rồi chăm sóc, tắm rửa, cho ăn bằng thức ăn đặc biệt hơn chút. Gia 

đình tôi cũng đưa bò đi dự thi nhiều năm và từng đoạt các giải cao nhưng chưa có con nào 
được hoa hậu, nên năm nay, tôi quyết tâm có giải cao nhất”- ông Đạo nói. 

Mùa thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu năm nay dự kiến sẽ có khoảng 110 “cô bò” dự 

thi ở các hạng mục giải như: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bê cai sữa… Ông Nguyễn Ngọc Hải - 

thành viên Ban Sơ tuyển bò sữa dự thi cho biết: “Từ gần 2 tháng nay, chúng tôi đã lựa 
chọn và tuyển chọn được khoảng 110 con bò, bê sẽ đi dự thi, từ tổng đàn 25.500 con ở 

Mộc Châu. Tiêu chí lựa chọn của chúng tôi là bò phải khỏe, đẹp, cho sữa từ 40kg/ngày trở 

lên. Sau đó, chúng tôi thường xuyên cử các kỹ thuật viên để hỗ trợ bà con chăm sóc, tập 

luyện cho bò, đảm bảo các điều kiện tốt nhất để tham dự hội thi”. 
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CUỘC CHUYỂN MÌNH Ở MỘC CHÂU 

Tính chung cả Mộc Châu giờ đã có gần 600 hộ làm nghề chăn nuôi bò sữa với tổng 

đàn gần 25.500 con, trung bình mỗi hộ nuôi khoảng 45 con. Theo tính toán, mỗi hộ cần 
nuôi từ 30 con trở lên là có lãi và thu được tiền tỷ mỗi năm.  

Trong mấy năm trở lại đây, người Mộc Châu đã thay đổi tư duy hoàn toàn về chăn 

nuôi bò sữa. Nếu trước kia, họ chỉ đơn giản là nuôi bò, cho ăn cỏ rồi vắt sữa, rồi đem ra 

điểm thu mua. Giờ đây, người dân đã chủ động và đầu tư vào chăn nuôi bò sữa một cách 
nghiêm túc. Họ chủ động chuyển sang chăn nuôi khép kín, từ việc đầu tư xây dựng 

chuồng trại với khu vắt sữa riêng, sắm sửa các loại máy móc (như máy vắt sữa, máy băm 

cỏ, máy rửa chuồng, máy ép phân), nắm vững các kiến thức về kiểm soát chất lượng sữa, 

kiểm soát dịch bệnh... thành thạo như những “chuyên gia”. 

Anh Đinh Văn Chỉnh cho biết, với nghề nuôi bò sữa này, muốn chăn nuôi bền 
vững là phải biết tái đầu tư, lấy tiền lãi để tiếp tục đầu tư mở rộng, không thể lãi bao nhiêu 

đem ăn tiêu bấy nhiêu. Từ chỗ có 2 con bê, đến nay, gia đình anh Chỉnh đã có trang trại 

bò thuộc diện quy mô ở Mộc Châu với tổng số tiền đầu tư tới hơn 8 tỷ đồng. 

Theo ông Phạm Hải Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa 

Mộc Châu: “Để công ty và nông hộ cùng phát triển, chúng tôi xác định câu chuyện liên 
kết là tất yếu. Theo đó, chúng tôi cung cấp cho người dân con giống, thức ăn chăn nuôi, 

đào tạo chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm giá sữa, vì thế 

người dân rất yên tâm nuôi bò với chất lượng, quy trình đảm bảo thống nhất trong cả gần 

600 hộ”. 

Cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, nghề nuôi bò sữa ở Mộc Châu đang có 

sự thay đổi đáng kể với sự đầu tư của các cổ đông chiến lược mới. Ông Trần Công Chiến - 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu cho biết: “Bằng mọi giá, tôi 

vẫn muốn duy trì chăn nuôi nông hộ, bởi suy cho cùng người nuôi bò vẫn là cái gốc, là 

nền tảng. Đặc biệt, mô hình đó giúp nhiều hộ gia đình có công ăn việc làm và khá giả 

hơn”. 

Ông Chiến cũng mong muốn có sự quan tâm, chung tay của các bộ ban ngành, 

thống nhất quy hoạch vùng chăn nuôi bò sữa ở Mộc Châu theo hướng bền vững để doanh 

nghiệp và người dân yên tâm sản xuất. Bởi theo ông, không có vùng đất nào tốt bằng Mộc 

Châu để chăn nuôi bò sữa, khi nơi đây có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước 

không thua kém các nước phát triển trên thế giới để chăn nuôi bò sữa. Đồng thời, vùng 

thảo nguyên xanh đang có những thế hệ nông dân giàu kinh nghiệm và dốc hết tâm huyết 

với nghề chăn nuôi bò sữa, nghề giúp họ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. 

“Mục đích tổ chức Hội thi “Hoa hậu Bò sữa” Mộc Châu của chúng tôi là tôn vinh 

những người chăn nuôi bò sữa giỏi và mang các sản phẩm sữa tươi tốt nhất ra thị trường. 

Năm nay, hội thi đã bước sang lần thứ 16 liên tục và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, tổ chức 

hàng năm. Cũng có lãnh đạo gợi ý mời cả nơi khác đưa bò đến dự thi, nhưng cái này 

chúng tôi còn phải bàn lại để có cách tổ chức hội thi phù hợp”.- Ông Trần Công Chiến, 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu. 
 

09. Hoàng Quý. CÁ TÉP DẦU KHÔ SÔNG ĐÀ / Hoàng Quý // Dân tộc và Phát 

triển.- Ngày 16/10/2019.- Số 1561.- Tr.8. 
 

Cá tép dầu sông Đà được ví như cá chỉ vàng của vùng biển khơi, giờ đây không 

còn quá xa lạ với người dân huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Từ khi hồ Thủy điện Sơn La 
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xuất hiện thì nguồn cá tép dầu dồi dào hơn bao giờ hết, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho 

người dân nơi đây. 

Mỗi mùa cá tép đến (khoảng từ tháng 1 đến tháng 4), người dân đem lưới đánh bắt 

với số lượng khá lớn, cá tép trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày của 

người dân tộc địa phương. Lượng cá nhiều, người dân bảo quản theo cách làm sạch, tẩm 

ướp gia vị và đem phơi khô. Cá sau khi được chế biến sạch trải qua công đoạn tẩm ướp, 

các gia vị như: Muối, tương ớt, sa tế, đường, bột nghệ,… được trộn đều cùng cá cho 

ngấm, thấm vào từng thớ thịt. Công đoạn cuối cùng là đem phơi những nơi thoáng mát, 

cao ráo. 

Anh Là Văn Phong, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản và Du lịch Quỳnh Nhai cho 

biết, sản phẩm cá tép dầu khô không chỉ được tiêu thụ ở các chợ của huyện mà còn được 

tiêu thụ ở các tỉnh miền xuôi, bước đầu thu được tín hiệu đáng mừng, được người tiêu 

dùng rất ưa chuộng. Từ năm 2017 đến nay, Hợp tác xã đã tiến hành phân phối và bán lẻ 

sản phẩm cá tép dầu cho nhiều tỉnh khu vực phía Bắc với số lượng lớn hơn, mang lại 

nguồn thu đáng kể, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. 

Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt sản phẩm cá tép dầu khô sông Đà vào 

danh mục điểm sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2019. Theo đó, để 

tạo thương hiệu cá sông Đà, tỉnh Sơn La 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 phẩm theo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 
 

10. M. A. MỘC CHÂU MILK TỔ CHỨC HỘI THI HOA HẬU BÕ SỮA NĂM 2019: THIÊN 

ĐƢỜNG BÕ SỮA TRÊN ĐẤT VIỆT / M. A // Lao động.- Ngày 17/10/2019.- Số 238.- 

Tr.8. 
 

Ngày 15/10, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã tổ 

chức Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm 2019 tại Thị trấn Nông trƣờng Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh những ngƣời nông dân chăn 

nuôi bò sữa, đồng thời cũng là một ngày hội truyền thống với nét đẹp văn hóa độc 

đáo của vùng đất Mộc Châu. 
TÔN VINH THIÊN NHIÊN - CON NGƢỜI MỘC CHÂU 

Phát biểu khai mạc Hội thi, Tổng Giám đốc Mộc Châu Milk - ông Trần Công 

Chiến - khẳng định: “Hội thi Hoa hậu Bò sữa là một truyền thống tốt đẹp, đặc biệt chỉ có 

ở Mộc Châu Milk và vùng đất cao nguyên Mộc Châu. Mục đích chính của hội thi là tôn 

vinh nghề mà chúng tôi và hàng trăm hộ gia đình nông dân Mộc Châu đang làm, qua đó 

khuyến khích động viên những người chăn nuôi bò sữa, tạo ra phong trào thi đua mạnh 

mẽ giữa những người chăn nuôi. Vượt lên trên cả ý nghĩa của một cuộc thi, Hội thi Hoa 

hậu Bò sữa đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc và là ngày hội được mong chờ nhất 

của vùng đất Mộc Châu”. 

Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm 2019 đánh dấu năm thứ 16 liên tiếp hội thi được tổ 

chức với sự góp mặt của 106 “thí sinh dự thi” đến từ đàn bò gần 25.500 con. 

Năm nay, hội thi có chủ đề Thiên đường bò sữa trên đất Việt, với ý nghĩa tôn vinh 

thiên nhiên và con người Mộc Châu. Bên cạnh đó, hội thi năm nay cũng đẩy mạnh việc 

phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo an toàn dịch bệnh, hướng tới 

thị trường xuất khẩu. 
CHÂN DUNG “HOA HẬU BÕ” 
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Tại vòng chung kết của Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm nay, có 106 cô bò sữa tham 

gia tranh giải ở các hạng mục: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê cai sữa và bê ăn sữa. 

Những tiêu chí nổi bật để lựa chọn những con bò đạt giải cao đó là phải hội tụ đầy đủ 

những đặc điểm đặc trưng của giống bò Holstein Friesian thuần chủng, có ngoại hình đẹp, 

cơ thể khỏe mạnh, kết cấu cơ thể cân đối hài hòa, bốn chân vững chắc, tầm vóc to lớn, đặc 

biệt các chỉ tiêu về sinh trưởng, sản xuất sữa phải nổi trội hơn các con bò khác. 

“Vương miện” Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu năm 2019 đã thuộc về “cô” bò sữa 

mang số hiệu 16316 của chủ hộ Lê Xuân Tiến, thuộc đơn vị chăn nuôi, tiểu khu 19/5. Bò 

sinh năm 2015 có nguồn gốc bố tinh phân định giới tính từ Mỹ, mẹ là Hà Lan Cuba. 

Thành tích của bò đạt được như sau: Trọng lượng cơ thể 738kg. Bò đã đẻ 3 lứa. Đẻ lứa 3 

vào tháng 6 năm 2019. Phối lứa 4 vào tháng 8 năm 2019. Sản lượng sữa sản xuất trong 

chu kỳ 305 ngày đạt 15.168kg. Xếp cấp ngoại hình, cấp sinh trưởng, cấp sản lượng sữa và 

tổng hợp đạt đặc cấp kỷ lục. Tổng giá trị giải thưởng dành cho hoa hậu lên tới gần 70 triệu 

đồng. 

Mộc Châu Milk có 3 trang trại chăn nuôi tập trung cùng 548 hộ nông dân chăn 

nuôi bò sữa liên kết với công ty, với quy mô tổng đàn bò gần 25.500 con, sản lượng sữa 

bình quân đạt gần 100.000 tấn/năm. 

Thông qua Hội thi Hoa hậu Bò sữa, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

khẳng định sự quan tâm, đồng hành cùng nông dân, trân trọng những nỗ lực lao động và 

đóng góp của những người nông dân cho xã hội. Bên cạnh đó, hội thi còn là nơi để các hộ 

nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và có cơ hội tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật, công 

nghệ chăn nuôi tiên tiến. 

Hiện Mộc Châu Milk sở hữu hệ thống phân phối trải dài từ Bắc vào Nam, đã và 

đang trao tận tay người tiêu dùng trên toàn quốc những sản phẩm sữa tươi thuần khiết mát 

lành và giàu dinh dưỡng. 
 

11. Xuân Trƣờng. HỘI CỰU CHIẾN BINH - CÔNG AN TỈNH SƠN LA: TUYÊN TRUYỀN 

PHÕNG CHỐNG TỘI PHẠM / Xuân Trƣờng // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 

17/10/2019.- Số 1302.- Tr.4.  
 

Nhận thức rõ hiểm họa của ma túy, huyện Thuận Châu, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Sơn La vừa phối hợp với Ban chỉ đạo 2968 của tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, 

chống tội phạm và ma túy cho 56 cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Thuận Châu.  

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên công an tỉnh truyền đạt những vấn đề 

cơ bản: Tình hình tội phạm trên địa bàn và những nội dung cơ bản về phòng, chống tội 

phạm; nhận thức chung về chất ma túy; tổ chức phòng, chống ma túy và tổ chức cai 

nghiện ma túy; nhận thức cơ bản về các chế tài hình sự; chủ trương của thế giới và của 

Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống ma túy; trách nhiệm của tổ chức hội cựu 

chiến binh các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên và nhân dân 

tích cực tham gia đấu tranh, tố giác, phát giác và phòng tránh có hiệu quả góp phần giữ 

vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và tổ 

chức hội vững mạnh.  

Các đại biểu đề xuất, kiến nghị các cấp, các ngành phát huy vai trò của tổ chức hội 

và hội viên tham gia tuyên truyền, vận động người thân cùng nhân dân phòng chống ma 

túy góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, giữ gìn cuộc sống 

bình yên cho nhân dân. 
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12. Bùi Thế Anh. GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI): NHIỀU Ý KIẾN 

THIẾT THỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG / Bùi Thế Anh // Lao động.- Ngày 

18/10/2019.- Số 239.- Tr.5.  
 

Mới đây, tại UBND tỉnh Sơn La, đồng chí Đinh Công Sỹ - Ủy viên Thƣờng 

trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La - đã chủ trì Hội 

nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). 
NÊN THỐNG NHẤT 40 GIỜ/TUẦN 

Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La - nêu ý 

kiến, hiện nay nhiều quốc gia tiên tiến đã giảm giờ làm xuống 7 giờ/ngày, hoặc áp dụng 

tuần làm việc từ 36 - 40 - 44 giờ. Do đó, ông đề nghị giờ làm việc nên thống nhất 40 

giờ/tuần, hoặc nhiều nhất là 44 giờ/tuần. 

“Thực tế không người lao động nào muốn tăng giờ, tăng ca nếu thu nhập bằng 

lương đủ nuôi sống họ và gia đình. Do đó, tôi đề nghị giữ nguyên như hiện nay. Và làm 

thêm cần trả tiền công lũy tiến 2 giờ đầu tính 150%, 2 giờ sau tính 200%, ngày nghỉ, lễ 

300%” - ông Xuấn nói. 

Về tuổi nghỉ hưu, ông Lường Minh Xuấn cũng đề nghị giữ nguyên như hiện tại. 

Nước ta đang là thời kỳ dân số vàng, số dân trong độ tuổi lao động đang thiếu việc làm 

vẫn còn rất lớn, tỷ lệ lao động trẻ cao nên phải cân nhắc thật kỹ. Đề xuất việc tăng tuổi 

hưu ở một số lĩnh vực, ngành nghề nhất định, một số lĩnh vực đặc thù cần xem xét giảm 

tuổi nghỉ hưu như: Công nhân môi trường, hầm lò, hóa chất, khai khoáng, nông nghiệp… 

Cũng tham gia vào đóng góp lần này, ông Bùi Thế Anh - Chủ tịch Công đoàn 

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La - đề nghị, thương lượng tập thể 

có thể tổ chức nhiều đợt, nhiều vòng, nhiều cuộc. Nhưng thỏa ước lao động tập thể tại 

doanh nghiệp nên chỉ có một thỏa ước do công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện người lao 

động (được pháp luật công nhận) làm đại diện đứng ra thương lượng, ký kết và giám sát 

thực hiện, được cấp có thẩm quyền quản lý Nhà nước về lao động phê duyệt. 

“Trường hợp thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia để thúc 

đẩy được quan hệ lao động, đảm bảo quyền lợi đối với cả người sử dụng lao động và 

người lao động thì Luật cần bổ sung những quy định ràng buộc để đảm bảo quyền đề nghị 

thương lượng. Đề nghị bổ sung quy định về nguyên tắc đảm bảo nghĩa vụ trong thương 

lượng, thiện chí trong quá trình thương lượng để có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia. 

Đề nghị bổ sung quy định về trường hợp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền đề 

nghị thương lượng nếu thấy cần thiết phải thương lượng hoặc khi được tập thể người lao 

động tại cơ sở yêu cầu” - ông Bùi Thế Anh nêu. 
GIẢM THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG 

Đại diện cho Công đoàn Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu tham gia góp 

ý về nội dung giải quyết các tranh chấp lao động và đình công. Theo đó, vị đại diện này 

cho biết, hội đồng trọng tài lao động thực tế chưa phát huy tác dụng, thiếu tiếng nói trong 

giải quyết tranh chấp lao động. Do vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức và cách thức hoạt 

động của hội đồng trọng tài lao động là cần thiết. Thực tế chưa có vụ việc tranh chấp lao 

động nào mà các bên tranh chấp đưa ra hội đồng trọng tài lao động giải quyết. 

“Rõ ràng phán quyết của hội đồng trọng tài lao động hiện tại chưa đủ sức để bắt 

buộc các bên tranh chấp phải thi hành bởi tính rủi ro khá cao khi chọn con đường đưa ra 

hội đồng trọng tài lao động” - đại diện cho Công đoàn Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve 

Mộc Châu cho hay. 
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13. B. T. SƠN LA: ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SƠN TRA / B. T // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 19/10/2019.- Số 251.- Tr.10.  
 

 Tỉnh Sơn La đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 1.000 tấn sơn tra tươi năm 2019. Tỉnh 

đã thu hút Công ty cổ phần Lavifood (Tây Ninh) lên khảo sát và xác định chất lượng sơn 

tra, phục vụ hoạt động chế biến của doanh nghiệp và sẽ làm đầu mối thu mua sơn tra tươi 

của Sơn La để xuất khẩu. Đây là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam đạt chuẩn Lead Silver của 

Mỹ, áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và vận hành.  

Tỉnh Sơn La hiện có gần 9.000ha cây sơn tra, tập trung chủ yếu tại 3 huyện: Bắc 

Yên, Mường La, Thuận Châu. 
 

14. Mai Phƣơng. SƠN LA: XÂY DỰNG XÃ, PHƢỜNG KHÔNG CÓ TỆ NẠN MẠI 

DÂM / Mai Phƣơng // Lao động và xã hội.- Ngày 20/10/2019.- Số 126.- Tr.10. 
 

Để giảm thiểu tệ nạn mại dâm cũng nhƣ hệ lụy của hoạt động mại dâm đối với 

đời sống xã hội, trong thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng trên trên địa bàn 

tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tệ 

nạn mại dâm. 
Cụ thể, năm 2019, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống mại 

dâm, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm 

của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công 

tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như triển khai đồng loạt, rộng khắp đến các xã, 

phường, thị trấn; lồng ghép công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm với tuyên 

truyền phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Đẩy 

mạnh công tác đấu tranh tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm; đấu tranh, triệt phá các tệ 

nạn xã hội, giảm tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; giảm tác hại của hoạt động mại dâm. 

Thực hiện tốt việc triển khai công tác hỗ trợ về pháp lý, y tế, đảm bảo quyền bình 

đảng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp họ hòa nhập 

cộng đồng bền vững. Triển khai các chương trình hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm 

cho người bán dâm hoàn lương; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm 

xóa đói, giảm nghèo của địa phương. 

Cụ thể, trong năm 2019, tỉnh Sơn La phấn đấu 90% số xã, phường, thị trấn tổ chức 

ít nhất được 1 lần các hình thức tuyên truyền phòng ngừa mại dâm. Tổ chức thống kê các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm để phát sinh tệ nạn mại dâm thuộc địa bàn các huyện, 

thành phố theo định kỳ 6 tháng và năm. 

Tiếp tục duy trì 193/204 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; 

100% số xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có 

tệ nạn mại dâm năm 2019 và các năm tiếp theo. Duy trì các mô hình phòng, chống mại 

dâm từ xã, phường, thị trấn tại 3 phường và 7 thị trấn theo Quyết định số 1503/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc chọn địa bàn triển khai duy trì mô hình xã, 

phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2015. Xây dựng mới mô hình 

phòng ngừa mại dâm từ xã, phường, thị trấn. 

Toàn tỉnh hiện đang duy trì hoạt động của 17.493 nhóm tự quản về an ninh trật tự, 

3.206 tổ an ninh nhân dân, 3.315 tổ hòa giải, 7 ban bảo vệ dân phố, 102 tổ bảo vệ dân 

phố... 
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Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố thường xuyên chỉ đạo, triển khai các xã, 

phường, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; lồng ghép chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; triển khai các mô 

hình thí điểm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; tổ chức 

cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết không xảy ra hoạt động mại dâm. 

Rà soát, quản lý tốt công tác tạm trú, tạm vắng tại địa bàn; nắm bắt dư luận nhân 

dân về những vấn đề liên quan đến hoạt động mại dâm; tuyên truyền nâng cao nhận thức 

cho nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn mại dâm tại cơ sở; phát động các đợt 

phát giác, tố giác những cơ sở và đối tượng có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm 

trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để hoạt động mại dâm phát sinh. 

Thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp 

với các cơ quan chức năng tham mưu, trình UBND tỉnh xây dựng và ban hành hệ thống 

văn bản phòng, chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là phòng, chống tệ nạn mại dâm; tiếp tục làm 

tốt công tác giáo dục, chữa trị, dạy nghề, dạy văn hóa; triển khai các dịch vụ hỗ trợ về y 

tế, pháp luật, tạo sinh kế cho người bán dâm hoàn lương và nhóm người có nguy cơ cao 

tại cộng đồng. 

Hướng dẫn và xây dựng các mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ 

nạn mại dâm. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

trong phòng, chống tệ nạn mại dâm; quản lý chặt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng 

để hoạt động mại dâm... 
 

15. Thanh Thuận. NHỮNG “ĐỐM LỬA HỒNG” DU LỊCH Ở SƠN LA / Thanh 

Thuận // An ninh biên giới.- Ngày 20/10/2019.- Số 42.- Tr.22. 
 

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, nhƣng mô hình du lịch cộng đồng 

đã và đang khẳng định đƣợc sức hút đối với du khách thập phƣơng khi đến với địa 

phƣơng 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.  
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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, 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 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. 
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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. 

Chị Lèo Minh Châu, chủ homestay Minh Châu cho biết: “Làm du lịch cộng đồng 

đỡ vất vả hơn so với làm nương, ruộng, mà thu nhập lại khá hơn nhiều. Hơn thế nữa, làm 

du lịch thì nhà cửa, ngõ xóm lúc nào cũng sạch sẽ, nhà cửa đẹp lên trông thấy. Do đó, du 

khách cũng đến với homestay của tôi ngày một nhiều hơn”. 
 

16. Chờ La - Quang Quyết. TRẢI VÀNG NHỮNG “BẬC THANG LÊN TRỜI” Ở 

BẮC YÊN / Chờ La - Quang Quyết // Kinh tế nông thôn.- Ngày 25/10/2019.- Số 43.- 

Tr.8.  

Huyện Bắc Yên (Sơn La) không chỉ nổi tiếng về các sản phẩm đặc trƣng nhƣ 

chè Tà Xùa, táo sơn tra (táo mèo), rƣợu Hang Chú... mà còn vẻ đẹp hoang sơ của 

những thửa ruộng bậc thang ở vùng cao. 

Bắc Yên có hơn 2.000ha lúa ruộng, trong đó có trên 1.000ha lúa mùa canh tác trên 

ruộng bậc thang chỉ làm một vụ ở các xã vùng cao. Mùa thu hoạch này, do thời tiết thuận 

lợi và được đầu tư nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nên năng suất lúa cao hơn 

mọi năm, bà con các xã vùng cao của huyện rất phấn khởi. 

Các xã có nhiều diện tích lúa ruộng bậc thang là Hang Chú, Xím Vàng, Làng Chếu 

và Tà Xùa. 

So với sản xuất cây lương thực trên nương thì lúa ruộng hiệu quả và năng suất cao 

hơn. Đa số diện tích lúa nương hiện nay canh tác ở độ dốc lớn, đất sử dụng lâu năm bị rửa 

trôi nhiều, nên trồng lúa không hiệu quả. Với ruộng bậc thang, không làm ảnh hưởng đến 

đất canh tác mà còn giữ được độ màu mỡ, đất không bị rửa trôi, có diện tích ruộng sử 

dụng từ bao đời nay, chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác mà vẫn giữ được nguyên vẹn 

giá trị. 

Ruộng bậc thang không chỉ là nguồn cung cấp lương thực chính và ổn định cho 

người dân mà còn là tài sản có giá trị mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào 

vùng cao từ bao đời nay. 

Những thửa ruộng nằm ngoằn ngoèo quanh những ngọn núi cao, sườn đồi, vào mùa 

lúa chín vàng tạo nên một kiệt tác thiên nhiên tuyệt đẹp. Những năm gần đây, do có chính 

sách hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang và đầu tư công trình thủy lợi nên diện tích ruộng 

bậc thang ở các bản vùng cao không ngừng tăng thêm. 

Xác định ruộng bậc thang là nguồn cung cấp lương thực chính cho vùng cao, Bắc 

Yên đã và đang quan tâm xây dựng kế hoạch, quy hoạch vùng khai hoang, đầu tư nhiều 

công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất, từ đó đảm bảo đủ lương thực, góp phần ổn định 

đời sống, giảm số hộ đói, hạn chế di cư tự do, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xóa  

đói giảm nghèo. 

Cuối tháng 9 đầu tháng 10, tại Bắc Yên, những ruộng lúa chín vàng trên các triền 

đồi tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn, nối tiếp nhau tạo nên phong cảnh hữu tình say 

đắm lòng người… 
 

17. Minh Huệ. KHUYẾN NÔNG ĐỔI MỚI ĐỂ TỒN TẠI / Minh Huệ // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 26/10/2019.- Số 257.- Tr.11.  
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 Ngày 25/10, tại Yên Bái, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp 

Phát triển nông thôn) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến nông phía Bắc 

năm 2019, với sự tham gia của đại diện 29 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở 

ra. Nhiều ý kiến đã bày tỏ sự băn khoăn trƣớc những yêu cầu phải thay đổi của lực 

lƣợng khuyến nông… 
… TÌM HƢỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG 

 …Còn bà Hoàng Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Sơn La băn 

khoăn, lo lắng khi từ năm 2018, tỉnh Sơn La đã có chủ trương sáp nhập một số đơn vị như 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn thành 2 

phòng thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, còn Trung tâm Khuyến nông và Trung 

tâm Giống sáp nhập làm một để phù hợp với các đơn đặt hàng giai đoạn mới. Hiện, ở cấp 

huyện đều đã chuyển đổi sang trung tâm dịch vụ, khiến vai trò của khuyến nông viên, nhất 

là khuyến nông thôn bản bị ảnh hưởng, nông dân cũng bị thiệt thòi theo. Đặc thù Sơn La 

là tỉnh miền núi biên giới, đời sống nông dân còn khó khăn nên không phải ai cũng sẵn 

sàng bỏ tiền ra để thuê dịch vụ tư vấn.  

“Thu nhập của khuyến nông viên rất thấp, trung bình chỉ 2-3 triệu 

đồng/người/tháng, nhưng vì yêu nghề, thương nông dân nên anh em vẫn cố gắng lặn lội 

đến các vùng sâu, xa, biên giới để hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, xây 

dựng mô hình… Do đó, tôi cho rằng các tỉnh nên xem xét tùy vào điều kiện thực tế để sắp 

xếp, cơ cấu lại bộ máy phù hợp, đặc biệt là đối với những tỉnh miền núi đặc thù như Sơn 

La” - bà Hiền nói… 
 

18. PV. PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÕNG THỊ PHÓNG CHỦ 

TRÌ LỄ KÝ BIÊN BẢN KẾT NGHĨA GIỮA TỔ ĐẢNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC 

HỘI TỈNH SƠN LA, CHI BỘ VĂN PHÕNG ĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI, CHI BỘ 

VĂN PHÕNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA VÀ ĐẢNG BỘ XÃ 

XUÂN NHA / PV // Đại biểu nhân dân.- Ngày 27/10/2019.- Số 300.- Tr.1, 3.  
 

Chiều 26/10, tại Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội 

Tòng Thị Phóng đã chủ trì Lễ ký Biên bản kết nghĩa giữa Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu 

Quốc hội tỉnh Sơn La với Đảng bộ xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). 

Lễ ký kết nghĩa là hoạt động nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, việc ký kết giúp Đảng bộ xã 

Xuân Nha củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 

nghèo; thực hiện các chính sách dân tộc, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội... 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn 

mạnh, việc kết nghĩa giữa Tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn 

phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La với 

Đảng bộ xã Xuân Nha là rất ý nghĩa, hướng về cơ sở. Bởi vì hiện nay Vân Hồ là một trong 

bốn huyện khó khăn nhất của tỉnh Sơn La với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, có biên 

giới, có vùng lòng hồ sông Đà và có di dân tái định cư. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đơn vị phối hợp, vận động các tổ 

chức, cá nhân hỗ trợ để giúp xã Xuân Nha thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát 

triển sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm nghèo bền vững. 

+ Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và 
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làm việc tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ. 

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Về các vấn 

đề xã hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh; Ủy viên Ủy 

ban Về các vấn đề xã hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Trần Thị Hiền; Ủy viên Thường 

trực Ủy ban Đối ngoại Đinh Công Sỹ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Quốc 

Khánh; lãnh đạo huyện Vân Hồ và xã Xuân Nha. 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo xã Xuân Nha đã báo cáo với Đoàn công tác về tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo 

trên địa bàn xã. Theo đó, 9 tháng năm 2019, xã Xuân Nha đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. Nổi bật như diện tích ngô 

xuân hè, sắn, trồng cỏ chăn nuôi đều đạt trên 100% chỉ tiêu kế hoạch; mô hình nuôi bò 

nhốt chuồng kết hợp trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm phát triển tốt. Hệ thống đường giao 

thông từ trung tâm xã đến trung tâm các bản dài hơn 33km đã được cứng hóa. Công tác 

xóa đói, giảm nghèo được xã đặc biệt quan tâm, các chế độ chính sách đối với người 

nghèo được triển khai kịp thời đầy đủ, như: 100% hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số 

vùng đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 55 hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ làm 

nhà ở. 

Xuân Nha kiến nghị với Đoàn công tác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Sơn La và huyện Vân Hồ xem xét quảng bá, thu hút và hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng để gắn 

kết với Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu; hỗ trợ giống cây ăn quả, kinh phí làm vườn ươm 

giống cây tre bản địa; đầu tư xây dựng nhà làm việc, các trang thiết bị cho các ban, ngành, 

đoàn thể và bộ phận một cửa của xã... 

Các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề về khó khăn trong thực hiện một số 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn xã; công tác xóa 

đói, giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động địa phương... 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy 

Anh chúc mừng những thành tích mà xã Xuân Nha đạt được trong phát triển kinh tế, xã 

hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời, đề nghị xã Xuân Nha nói riêng, huyện Vân 

Hồ nói chung nghiên cứu phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương xây dựng các mô 

hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp đã thành 

công để nhân rộng ra toàn xã, các xã lân cận, nâng cao đời sống nhân dân. Cán bộ địa 

phương tích cực học tập, nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ đạo, 

điều hành... 

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Quốc hội đã trao quà của Ủy viên Bộ Chính trị, 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng 

Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, gồm máy vi tính, áo ấm và các phần quà cho Trường 

Mầm non Xuân Nha, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Nha. 
 

19. Hà Hoàng. NUÔI BÕ SỮA BÀI BẢN, CHỊ XUYẾN THÀNH TỶ PHÖ / Hà 

Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 28/10/2019.- Số 258.- Tr.9. 
 

Nhờ chịu khó học hỏi và áp dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, chị 

Phạm Thị Xuyến ở đơn vị Vƣờn Đào 1, thị trấn Nông trƣờng Mộc Châu (huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La) đã có nguồn thu nhập cao từ việc nuôi bò sữa. Sau khi trừ chi 

phí, mỗi năm chị Xuyến thu lãi 500 triệu đồng. 

Với thiên nhiên ưu đãi, đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng với những thảo nguyên 

mênh mông quanh năm tươi tốt, từ lâu cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đã nổi tiếng với 
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nghề chăn nuôi bò sữa. Từ nuôi bò sữa, nhiều hộ nông dân ở đây có thu nhập hàng tỷ 

đồng. 
 LÀM ĂN LỚN, QUY CỦ 

Vượt màn sương mù dày đặc, chúng tôi tìm đến trang trại nuôi bò của chị Phạm 

Thị Xuyến. Khu nuôi bò của chị Xuyến rộng mênh mông, từng dãy chuồng được làm bài 

bản, hiện đại. Gần trăm bò sữa đang nhởn nhơ nhai cỏ. Chị Xuyến cũng đang tất bật 

chuẩn bị thức ăn cho đám bò. Người phụ nữ cao nguyên xinh đẹp khoác lên mình bộ trang 

phục công nhân gọn gàng, nom chị thật khỏe khoắn.  

Dưới đôi bàn tay chăm sóc của chị Xuyến, con bò nào cũng béo khỏe và cho nhiều 

sữa. Chị Phạm Thị Xuyến chia sẻ: “Tôi nuôi bò sữa được hơn chục năm nay. Để có đủ 

nguồn thức ăn cho đàn bò, tôi chuyển đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cỏ voi, mua 

thêm ngô non về ủ ướp làm thức ăn dự trữ cho đàn bò. Ngoài ra tôi còn mua máy vắt sữa, 

máy cắt cỏ, xây hầm chứa chất thải chăn nuôi để không ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh”. 

Để sữa đạt tiêu chuẩn và bảo đảm chất lượng, khâu phòng bệnh, chăm sóc bò được 

chị Xuyến đặc biệt quan tâm. Chị xây dựng chuồng trại khép kín, đạt chuẩn, điều tiết nhiệt 

độ mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Bên cạnh đó, chị còn lắp thiết bị đo nhiệt độ tại 

chuồng nuôi.  Chị còn lắp hệ thống phun sương làm mát chuồng bò. 
CHĂM BÕ NHƢ CHĂM… CON 

Nuôi bò sữa rất cầu kỳ, không giống như nuôi các loại vật nuôi khác, nếu không 

biết cách chăm sóc thì sản lượng sữa không đạt yêu cầu. Chị Xuyến chăm sóc đàn bò cầu 

kỳ và cẩn thận như chăm sóc... con. Cách cho bò ăn cũng là một vấn đề, vì mỗi ngày đàn 

bò sữa ăn rất nhiều. Nếu không có “mẹo” thì riêng việc chuẩn bị thức ăn cho bò cũng 

chiếm hết cả ngày. Để tiết kiệm sức lao động và thời gian, chị Xuyến sắm máy thái thức 

ăn có công suất lớn, xe vận chuyển thức ăn... Nếu như trước đây, chị phải mất cả ngày để 

chuẩn bị thức ăn cho đàn bò, nay chị chỉ cần hơn 2 giờ là xong. 

Ngoài việc chuẩn bị thức ăn cẩn thận, việc cho bò ăn cũng cần đúng giờ. Chị 

Xuyến chia sẻ, bò ăn 3 bữa một ngày, trong đó có 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Bữa ăn phải 

đảm bảo đủ chất xơ, đường, muối, khoáng và đạm. Bên cạnh đó, việc vắt sữa bò cũng rất 

quan trọng, vắt sữa cũng phải đúng giờ, đúng địa điểm và cố định người vắt. Sau khi vắt 

sữa xong, chị tiến hành vệ sinh sạch sẽ, mát xa đầu vú của từng con bò để kích thích bò 

tiết nhiều sữa.  

Hiện tại, chị Xuyến nuôi 80 con bò sữa và ký kết với Công ty cổ phần Giống bò 

sữa Mộc Châu thu mua sữa. Chị cho hay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm ước tính chị thu lãi 

500 triệu đồng. Hiện trang trại bò sữa của chị tạo công ăn việc làm cho 3 lao động với 

mức lương 5 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Trần Công Chiến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

cho biết: Chúng tôi liên kết chặt chẽ với các hộ chăn nuôi như chị Phạm Thị Xuyến từ con 

giống, kỹ thuật, đến bao tiêu sản phẩm sữa. Chúng tôi đảm bảo việc làm cho người lao 

động, thu mua hết sữa với giá ổn định cho người chăn nuôi, nhiều hộ đã có nguồn thu 

nhập rất cao từ việc nuôi bò sữa. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

liên kết giữa doanh nghiệp với bà con trong vùng; mở rộng thêm thị trường, nhất là thị 

trường xuất khẩu sản phẩm sữa Mộc Châu, khuyến khích các hộ gia đình kết hợp chăn 

nuôi và làm du lịch để tăng thu nhập. 
 

20. PV. TIN VẮN / PV // Thể thao Việt Nam.- Ngày 29/10/2019.- Số 86.- Tr.6. 
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Chào mừng 11 năm thành lập Thành phố Sơn La (26/10/2008 - 26/10/2019), từ 

ngày 21 đến ngày 24/10, tại sân thể thao Chiềng Lề, thành phố đã tổ chức Giải bóng đá nữ 

tranh Cup Lienviet Postbank lần thứ 2, năm 2019. Tham dự giải có 9 đội bóng với trên 70 

vận động viên đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các đội thi đấu trên sân mini, 

theo thể thức chia bảng tính điểm, chọn 4 đội cao điểm nhất vào thi đấu bán kết và chung 

kết. Sau 4 ngày tranh tài, với tinh thần thi đấu nhiệt tình, sôi nổi các nữ cầu thủ đã cống 

hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, kịch tính, kỹ thuật được đánh giá có trình độ chiến thuật và 

thể lực tốt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã 

trao giải Nhất cho Đội phường Quyết Thắng; giải Nhì Đội Chiềng An 1; 2 giải Ba thuộc 

về Đội Chiềng Cọ 1 và Chiềng Cơi 2. Đồng thời, trao 2 giải phụ cho các cầu thủ ghi nhiều 

bàn thắng và thủ môn xuất sắc nhất của giải. 
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