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01. Phạm Quỳnh. ĐỀ ÁN ĐOẠT GIẢI NHÌ VÀ Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
LAN TỎA Ở XÃ MƯỜNG TRAI / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 
10/2019.- Số 39.- Tr.30-31. 
 

Từ ngày thủy điện hoạt động, nước dâng làm xã có thêm 1.332ha diện tích 
mặt hồ. Để thích nghi với môi trường sống thay đổi cũng như chung tay bảo vệ môi 
trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đoàn Thanh niên xã Mường Trai đã có 
nhiều cách làm sáng tạo như xây dựng lò đốt rác, trồng hoa ban, nuôi dê nhốt 
chuồng, nuôi cá lồng bè, phát triển du lịch lòng hồ. 

XÂY LÒ ĐỐT RÁC THỦ CÔNG 

Mường Trai là xã vùng 2 của huyện Mường La (tỉnh Sơn La), thuộc vùng di dân 
tái định cư Thủy điện Sơn La. Trước kia, 2.075 người dân trong xã chủ yếu là dân tộc 
Thái và La Ha sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi (trồng ngô, sắn và nuôi trâu, bò). 

Từ ngày thủy điện hoạt động, nước dâng làm xã có thêm 1.332ha diện tích mặt hồ. 
Để thích nghi với môi trường sống thay đổi cũng như chung tay bảo vệ môi trường và ứng 
phó với biến đổi khí hậu, Đoàn Thanh niên xã Mường Trai đã có nhiều cách làm sáng tạo 
như xây dựng lò đốt rác, trồng hoa ban, nuôi dê nhốt chuồng, nuôi cá lồng bè, phát triển 
du lịch lòng hồ. 

Năm 2017, khi Trung ương Đoàn phát động Cuộc thi “Xây dựng ý tưởng, Đề án 
Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, từ thực tiễn hoạt 
động Đoàn xã Mường Trai đã đăng ký tham gia và đoạt giải Nhì cuộc thi, được Trung 
ương Đoàn tặng bằng khen. 

Được Tỉnh đoàn Sơn La thông tin, 3 giờ chiều chúng tôi vội rời Thuận Châu, vượt 
gần 100km đường đèo dốc, nhiều đoạn xuống cấp khó đi để kịp có mặt ở Mường Trai tác 
nghiệp trước khi trời tối. 

Lò Văn Bước - Bí thư Đoàn xã - người có sáng kiến xây dựng lò đốt rác đầu tiên 
tại xã và trồng hoa ban bảo vệ môi trường, vui vẻ đón chúng tôi tại khu bến thuyền cho 
biết: Sau khi tự chế lò đốt rác thủ công của gia đình từ vỏ thùng nhựa đường vào tháng 
2/2017, đến nay Ban Thường vụ Đoàn xã triển khai xây thêm được 03 lò đốt rác lớn hơn 
đặt gần khu vệ sinh trụ sở UBND xã và Trường Mầm non, Trường Tiểu học - Trung học 
cơ sở Mường Trai. Đặc biệt mô hình của đoàn xã đã lan tỏa đến 8/10 bản, bà con các bản 
phấn khởi bảo nhau xây chung mỗi bản 01 lò đốt rác để cho đẹp nhà, sạch bản. 

Do địa bàn cư trú của bà con cao, dốc lại nằm gần khe, suối và hồ, nên mỗi khi 
mưa to mọi thứ rác trong quá trình sinh hoạt đều dễ dàng bị cuốn trôi xuống dòng sông, 
khe suối, lòng hồ; tác động xấu đến cảnh quan, môi trường, làm suy giảm chất lượng, hiệu 
quả nuôi cá lồng bè và phát triển du lịch lòng hồ của địa phương. Đây cũng chính là trăn 
trở, suy nghĩ để Lò Văn Bước nảy sinh ý tưởng vận động đoàn viên thanh niên và bà con 
nhân dân trong xã xây dựng lò đốt rác, gìn giữ vệ sinh môi trường. 

TRỒNG HOA BAN, GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

Còn lý do chọn trồng cây hoa ban, bởi Mường Trai trước đây là một nơi có nhiều 
hoa ban, có nhiều bản, khu vực gọi tên Hoa Ban, Khâu Ban, Bó Ban...; hơn nữa, hoa ban 
dễ trồng, chi phí thấp (có thể tự ươm giống hoặc tìm giống ở rừng), đặc biệt hoa ban rất 
đẹp khi nở hoa, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng và còn là món ăn ngon, bản sắc văn hóa 
độc đáo riêng có của núi rừng Tây Bắc. 

Theo đó, năm 2017 đoàn xã đã tổ chức trồng và chăm sóc thí điểm 200 cây hoa 
ban đỏ xen trắng tại trụ sở UBND xã, dọc tuyến đường từ trạm y tế xã đến bản Phiêng Xe 
(dài 700 mét), khu chợ của xã. Sau đó, các chi đoàn được giao tự kiếm hạt, ươm cây 
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giống, đến mùa trồng đại trà dọc các tuyến đường nội xã, nội bản và ven hồ Thủy điện 
Sơn La trên địa bàn xã. Đồng thời, huy động đoàn viên thanh niên đóng góp vật liệu, góp 
công làm lò đốt rác tại UBND xã, trường học và các bản trên địa bàn xã, gương mẫu trong 
bảo vệ môi trường; đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản với phương châm 
“xanh - sạch - đẹp”. 

Là xã nằm trong quy hoạch phát triển du lịch của huyện, với cảnh quan lòng hồ 
khá đẹp, văn hóa phong phú, đa dạng, người dân mến khách, chịu khó, trình độ dân trí khá 
cao so với các xã trong huyện, nên ban thường vụ đoàn xã đã đi tiên phong trong việc xây 
dựng các mô hình kinh tế. Đó là, mô hình nuôi cá lồng của gia đình Lèo Thị Pha (Phó Bí 
thư Đoàn xã) với diện tích 216m2; mô hình trồng cỏ chăn nuôi dê nhốt chuồng, vừa cho 
hiệu quả kinh tế vừa giữ gìn vệ sinh môi trường của Cầm Văn Hải (Ủy viên Thường vụ 
Đoàn xã). Đặc biệt là mô hình du lịch lòng hồ kết hợp với nhà nổi thưởng thức ẩm thực 
bản địa trên mặt hồ của Bí thư Đoàn xã Lò Văn Bước đã bám sát quy hoạch, kết nối tiêu 
thụ nông sản cho bà con địa phương và nâng cao ý thức giữ gìn môi trường để phát triển 
du lịch, cải thiện đời sống trong cộng đồng thôn bản. 

Ngoài tín hiệu mới lan tỏa của mô hình xây dựng lò đốt rác, thì những cách thức 
triển khai bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu của Đoàn xã Mường Trai có thể 
không mới, nhưng với cách làm bài bản thu hút được sự hưởng ứng và làm theo của bà 
con các bản trong toàn xã, thì một ngày không xa cảnh quan môi trường và diện mạo nông 
thôn mới ở xã sẽ có chuyển biến tích cực - Mường Trai sẽ trở thành địa chỉ của du lịch 
sinh thái với hồ nước trong xanh, những con đường đẹp đẽ xanh thắm sắc hoa ban bên 
những nếp nhà gọn gàng, vườn tược sạch sẽ. 
 

02. Quỳnh Ngọc. TÌNH NGUYỆN VIÊN - CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA HỘI / Quỳnh 
Ngọc // Nhân dân.- Tháng 10/2019.- Kỳ 1+2.- Tr.18. 
 

5 năm qua (2014 - 2019) lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn 
La phát triển cả số lượng và chất lượng. Hình ảnh tình nguyện viên đã góp phần 
khẳng định nhiều cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào hội chữ thập đỏ địa 
phương. 

Bà Cầm Thị Hồng Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Luôn coi tình 
nguyện viên là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động của hội. Hàng năm, hội có kế 
hoạch chỉ đạo các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc củng cố, kiện toàn và phát triển đội 
ngũ tình nguyện viên trong các lĩnh vực; quan tâm đào tạo, tập huấn cho các tình nguyện 
viên. Thông qua 2 dự án “Y tế Việt Nam” và “Giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng 
đồng có lồng ghép giới tại các vùng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc Việt Nam” đã tập huấn 
nghiệp vụ và thành lập các đội tình nguyện viên cấp xã. Đến nay, đội ngũ tình nguyện 
viên ngày một lớn mạnh với 3.659 người tham gia. 

Hội đã thường xuyên cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động của hội cho tình 
nguyện viên chữ thập đỏ nắm bắt kịp thời. Tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc sức 
khỏe cộng đồng; phòng ngừa ứng phó thảm họa cho các tình nguyện viên thông qua 2 dự 
án. Từ năm 2017 đến nay, nhiều mô hình hoạt động tình nguyện viên với cách làm hiệu 
quả, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Điển hình như “Đội 
thầy thuốc tình nguyện” tỉnh Sơn La với 29 thành viên trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 
Hằng năm, đội khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi, 
trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, thảm họa. Câu lạc bộ 
“Hành trình đỏ” với 41 thành viên, trực tiếp tham gia hiến máu khi xảy ra trường hợp cấp 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 21 năm 2019 3

cứu cần truyền máu. Khối đơn vị trực thuộc hội cũng có 3 đội tình nguyện viên thuộc 
Trường Cao đẳng Y tế Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La với 
hơn 490 thành viên tham gia hiến máu tình nguyện và cứu trợ xã hội. Xã Chiềng La, 
Chiềng Ngàm, Bản Lầm (Thuận Châu); Chiềng Lao và Chiềng San (Mường La); Phường 
Chiềng Lề (Thành phố Sơn La) là những địa bàn có hoạt động tình nguyện viên hiệu quả. 
Trao đổi về tình nguyện viên, ông Hờ A Pó Ly, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện 
Thuận Châu cho biết: Huyện có 568 chi hội cơ sở, hàng nghìn tình nguyện viên hoạt 
động, sẵn sàng có mặt bất cứ nơi nào, tình huống thiên tai, thảm họa, cứu trợ nhân đạo. 

Cô giáo Cầm Thị Phước, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường Đại học Tây Bắc 
cho biết: Trường có 126 chi hội với hơn 4.200 hội viên, trong đó 200 tình nguyện viên. Từ 
năm 2013 đến nay, đội ngũ hội viên, tình nguyện viên nhiệt tình tham gia các hoạt động 
tình nguyện vì cộng đồng, nhất là các đợt vận động hiến máu tình nguyện. 

Riêng 7 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sơn La đã tuyên truyền, vận động trên 6.000 
tình nguyện viên hiến máu tình nguyện và đã tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị máu. “Hành 
trình đỏ” 2019 tại Sơn La được tổ chức năm thứ 4 rất ấn tượng về công tác chuẩn bị chu 
đáo cũng như tinh thần, nhiệt huyết của gần 2.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu 
tình nguyện. Kết quả, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tiếp nhận hơn 1.000 đơn 
vị máu. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện viên trong thời gian tới, Hội Chữ thập 
đỏ tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tuyên dương tình nguyện 
viên tích cực; cổ vũ, khuyến khích câu lạc bộ tình nguyện viên chữ thập đỏ. 
 

03. Nguyễn Thu Hương. SƠN LA: TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ VỐN VAY TỪ QUỸ 
QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM / Nguyễn Thu Hương // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16 - 31/10/2019.- Số 609.- Tr.82-83. 
 

Thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2017 của Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm và Thông tư số 
45 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về 
Quỹ Quốc gia về việc làm, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện kịp 
thời, nghiêm túc các cơ chế, chính sách mới về tín dụng ưu đãi để giải quyết việc làm 
tới cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân. 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã xây 
dựng kế hoạch vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vốn vay ưu đãi 
đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động từ Quỹ Quốc gia giải 
quyết việc làm. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo triển 
khai xây dựng kế hoạch, tổ chức giải ngân dự án vốn vay Quỹ Giải quyết việc làm; theo 
dõi đôn đốc các huyện, thành phố và hội đoàn thể đẩy mạnh tiến độ cho vay và thực hiện 
cho vay đúng quy chế, đúng đối tượng; hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai 
thực hiện cho vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, đảm bảo theo quy định. Đồng 
thời xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát và đánh giá hiệu quả chương trình cho vay vốn 
giải quyết việc làm. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nguồn vốn từ Quỹ Giải quyết việc làm đã cho vay 
tổng số tiền là 26.233 triệu đồng với 608 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 876 lao động. 
Trong đó: Nguồn vốn Trung ương về giải quyết việc làm cho vay tổng số tiền là 7.426 
triệu đồng với 185 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 274 lao động (nguồn vốn do hội đoàn 
thể, tổ chức chính trị xã hội quản lý là 653 triệu đồng với 23 dự án vay vốn, tạo việc làm 
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cho 43 lao động, trong đó có 27 lao động là nữ, 2 lao động là người khuyết tật, 14 lao 
động là người dân tộc thiểu số; nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý là 6.773 triệu đồng với 
162 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 231 lao động, trong đó có 103 lao động là nữ, 60 lao 
động là người dân tộc thiểu số); nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng 
chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm đã cho vay tổng số tiền là 18.807 triệu đồng 
với 423 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 602 lao động (trong đó có 246 lao động là nữ, 1 
lao động là người khuyết tật, 189 lao động là người dân tộc thiểu số). 

Ước thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nguồn vốn Quỹ Giải quyết việc làm là 
20.831 triệu đồng với 417 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 974 lao động. Trong đó: 
Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm cho vay tổng số tiền là 7.831 triệu đồng 
với 152 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 329 lao động; nguồn vốn Quỹ Giải quyết việc 
làm tỉnh cho vay tổng số tiền là 13.000 triệu đồng với 265 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 
645 lao động. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
tỉnh Sơn La: Chương trình vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động và chương 
trình vay vốn ưu đãi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng luôn 
được HĐND, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo, giao chỉ tiêu 
kế hoạch. Thông qua chương trình hàng năm đã tạo điều kiện cho hơn một nghìn lao động 
có việc làm ổn định, tăng thu nhập, đời sống gia đình từng bước được cải thiện; chương 
trình đã có tác động tích cực đến việc sử dụng lực lượng lao động nông nhàn, thay đổi tập 
quán làm ăn cải thiện đời sống của người lao động. Nguồn vốn vay giải quyết việc làm có 
ưu thế lãi suất cho vay ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, nguồn vốn đáp ứng nguyện vọng cần 
thiết và phù hợp với người lao động thiếu việc làm và chưa có việc làm, thực sự tạo ra 
việc làm và tăng thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động tại địa 
phương. 

Nguồn vốn vay từ Quỹ Giải quyết việc làm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các hộ gia 
đình, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dự án vay vốn từ nguồn vốn Quỹ Giải quyết việc 
làm đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo ra nhiều việc làm mới, ổn định và mở 
rộng việc làm tạo ra các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, phục vụ đời sống cho gia đình 
và xã hội. Qua đó giảm tỷ lệ người thiếu việc làm, tạo việc làm ổn định cho những hộ gia 
đình có lao động chưa có việc làm, chất lượng cuộc sống của các hộ vay vốn được nâng 
lên, tăng thu nhập cho người lao động, cho nên công tác thu lãi, thu hồi vốn được thuận 
lợi đúng thời hạn. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình cũng gặp một số khó khăn 
nhất định như: Để phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và đảm bảo mục tiêu của 
chương trình đề ra, mức vay tối đa để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người 
lao động theo quy định đã tăng 20 triệu đồng/lao động lên 50 triệu đồng/lao động, do đó 
số lượng người lao động được vay nguồn vốn từ chương trình này giảm đi rõ rệt. Giai 
đoạn 2016 - 2020, tỉnh Sơn La phải giải quyết cho khoảng 85.000 người lao động có việc 
làm, trong khi ngân sách của tỉnh bổ sung cho nguồn vốn này rất hạn hẹp, vốn vay từ 
chương trình này mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ so với nhu cầu của người lao động đặc 
biệt là các đối tượng như: Học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp các trường nghề, các trường 
chuyên nghiệp; quân nhân xuất ngũ; dự án thanh niên khởi nghiệp; các dự án chuyển đổi 
cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mô hình, ngành nghề sản xuất, mở rộng kinh doanh, phát 
triển du lịch... do đó không đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Thêm nữa, quy mô các 
dự án chủ yếu là nhỏ, dự án trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời do điều kiện thời tiết khí hậu 
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của tỉnh tương đối khắc nghiệt như mưa, lũ, chênh lệch nhiệt độ ngày, đêm lớn... và tập 
quán chăn nuôi của người lao động nên ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm 
làm ra, dẫn đến hiệu quả và thu nhập từ nguồn vốn vay chưa cao. 

Trong năm 2020, kế hoạch cho vay từ nguồn vốn Quỹ Giải quyết việc làm là 
40.850 triệu đồng với 817 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 1.900 lao động. Trong đó: 

Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm cho vay tổng số tiền là 17.850 triệu đồng 
với 357 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 648 lao động; nguồn vốn Quỹ Giải quyết việc 

làm tỉnh cho vay tổng số tiền là 23.000 triệu đồng với 460 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 

1.252 lao động. Trên cơ sở căn cứ vào hiệu quả của các dự án thực hiện giải quyết việc 
làm và nhu cầu của người lao động trên địa bàn tỉnh, trung bình hàng năm Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã và sẽ tiếp tục bổ sung cho ngân sách địa 
phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm 4.000 - 
5.000 triệu đồng. Tuy nhiên nguồn vốn này mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ so với nhu 

cầu vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của người lao động trên địa 
bàn tỉnh. Do đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp bổ sung vốn vay giải quyết việc làm cho tỉnh Sơn La, cụ thể là: Năm 
2020 là 20.000 triệu đồng, trong đó 19.000 triệu đồng để cho vay tạo việc làm, duy trì và 
mở rộng việc làm cho người lao động; 1.000 triệu đồng để hỗ trợ cho người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung thực hiện 
nhóm các giải pháp trọng tâm sau: 

Một là, giải pháp cho vay vốn tạo việc làm: 

- Thực hiện tốt chương trình vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm 
và vốn vay ưu đãi đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, nâng 

cao chất lượng tín dụng. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án vay vốn nhằm phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời những thiếu sót để đảm bảo mục đích của chương trình. 

- Cho vay gắn với các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của từng vùng, 
từng cây, con chủ lực trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi mô hình, ngành nghề sản xuất, kinh 

doanh... 
- Tăng cường công tác chỉ đạo của ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong 

việc triển khai thực hiện chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm. 

Hai là, giải pháp xuất khẩu lao động: 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người lao động về chính 

sách của Nhà nước về xuất khẩu lao động. Xác định rõ xuất khẩu lao động là một giải 

pháp quan trọng trong giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần tăng thu 
nhập, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giới thiệu 
các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu đến tỉnh Sơn La để tuyển dụng lao động tham gia 
xuất khẩu lao động. 

- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền 
địa phương, đặc biệt là cấp xã, phường trong việc phối hợp với doanh nghiệp tuyển lao 

động đi xuất khẩu lao động và đưa lao động đi làm việc tại các tỉnh khác; phối hợp giáo 
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dục, quản lý lao động để khắc phục tình trạng lao động bỏ trốn, vi phạm pháp luật, tạo tâm 

lý tin tưởng cho người lao động tích cực tham gia xuất khẩu lao động. 
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ công tác xuất khẩu lao động, 

nhằm phòng ngừa tình trạng lợi dụng chính sách xuất khẩu lao động để đưa người lao 
động đi làm việc trái phép hoặc trục lợi từ người lao động. 
 

04. Mỹ Anh. SƠN LA: THẮT CHẶT QUẢN LÝ ĐỊA BÀN, TĂNG CƯỜNG THANH 
KIỂM TRA, GÓP PHẦN ĐẨY LÙI TỆ NẠN MẠI DÂM / Mỹ Anh // Tạp chí Lao 
động và xã hội.- Ngày 16 - 31/10/2019.- Số 609.- Tr.84-85. 
 

Trước những diễn biến phức tạp về tệ nạn xã hội, thời gian qua, tỉnh Sơn La 
đã thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, lập lại trật tự kỷ 
cương trong việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn 
mại dâm nói riêng, trong đó công tác quản lý địa bàn, thanh, kiểm tra là một trong 
những giải pháp quan trọng. 

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La có 1.512 cơ sở kinh doanh 
dịch vụ nhạy cảm có điều kiện, bao gồm: 755 cơ sở lưu trú khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, 
nhà cho thuê; 313 nhà hàng karaoke và cơ sở massage; 02 cơ sở vũ trường “bar” và 442 
cơ sở loại hình kinh doanh khác như nhà hàng ăn uống, quán cà phê, cắt tóc gội đầu thư 
giãn với 2.715 nhân viên làm việc trong các cơ sở này. Trong đó, số cơ sở nghi vấn có liên 
quan đến tệ nạn mại dâm là 15 cơ sở; 10 đối tượng nghi vấn liên quan đến việc chứa mại 
dâm; 01 đối tượng có nghi vấn môi giới mại dâm; số nhân viên nghi vấn liên quan đến 
hoạt động mại dâm 38 người. 

Theo đánh giá, mặc dù hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh Sơn La không có 
nhiều diễn biến phức tạp song đã có dấu hiệu hoạt động mại dâm với nhiều phương thức, 
thủ đoạn tinh vi. 

Để giảm thiểu tệ nạn mại dâm và hệ lụy của hoạt động mại dâm đối với đời sống 
xã hội, trong thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Về công tác 
quản lý địa bàn, năm 2018, các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND huyện, thành phố 
đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác 
quản lý và nắm chắc địa bàn, trong đó tập trung vào các địa bàn có tình hình phức tạp về 
tệ nạn xã hội và địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 
nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý địa bàn của chính quyền cấp xã, phường, thị 
trấn. Thường xuyên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện công tác rà soát nắm đối tượng 
hoạt động mại dâm hoặc đối tượng nghi hoạt động mại dâm trên địa bàn để phân loại, lập 
hồ sơ quản lý.  

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cấp xã đã rất chú trọng đến việc 
nâng cao vai trò trách nhiệm của đội tự quản tại các cụm bản, cụm dân cư trong công tác 
phòng, chống tệ nạn mại dâm; phối hợp chặt chẽ với tổ an ninh trật tự của tổ, bản, tổ chức 
tuần tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo các vi phạm, biểu hiện vi 
phạm pháp luật trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm để có biện pháp xử lý. Đồng 
thời thường xuyên rà soát quản lý tạm trú, tạm vắng tại địa bàn và quản lý những đối 
tượng có biểu hiện hoặc dư luận của nhân dân về liên quan đến hoạt động mại dâm, từ đó 
kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để hoạt động mại dâm phát sinh ở địa bàn quản lý; 
thường xuyên triển khai công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm 
dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký 
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cam kết không để xảy ra hoạt động mại dâm ở cơ sở kinh doanh dịch vụ của mình. 
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, năm 

2018, đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm của tỉnh, đội kiểm tra liên ngành 
huyện và lực lượng công an đã rà soát, thống kê, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm để xây dựng kế hoạch và 
tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất. Năm 2018, tiến hành kiểm tra trên 900 lượt cơ sở kinh 
doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tư, dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, trong 
đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Qua kiểm tra đã 
phát hiện và xử lý 66 trường hợp vi phạm, xử lý phạt hành chính nộp Kho bạc Nhà nước 
trên 110 triệu đồng. 

Ngoài công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, các ngành chức năng công an, văn 
hóa, thể thao và du lịch cũng tiến hành các đợt thanh, kiểm tra chuyên ngành tại các cơ sở 
kinh doanh, dịch vụ, qua công tác kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở cơ sở kinh 
doanh dịch vụ khắc phục, hoàn thiện đầy đủ những thiếu sót được nêu ra, nghiêm chỉnh 
chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. 

Qua công tác quản lý địa bàn và thực hiện công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan 
chức năng, các huyện, thành phố cho thấy, nhìn chung hoạt động mại dâm trên địa bàn 
tỉnh Sơn La không có nhiều diễn biến phức tạp, tại địa bàn thị trấn, thị tứ không hình 
thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp, các đường dây gái gọi, bảo kê và không có hiện 
tượng các đối tượng môi giới mại dâm, người bán dâm đứng đường hoặc tụ tập tại các cơ 
sở kinh doanh (nhà nghỉ, quán ăn, quán giải khát…) để mời chào khách mua dâm. 

Tuy nhiên, tại địa bàn trung tâm thành phố và tại một số thị trấn thuộc huyện, 
thành phố vẫn còn một số cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu hoạt động mại dâm với 
nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ (khách sạn, 
nhà nghỉ, dịch vụ karaoke, xông hơi massage, cafe...) để tuyển nhân viên vào làm việc và 
khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổ chức mua, bán dâm ngay tại cơ sở kinh doanh hoặc 
điều đến các địa điểm khác để thực hiện hành vi bán dâm. 

Công tác đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm cũng được thực 
hiện quyết liệt. Năm 2018, Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng chức năng và công an các 
huyện, thành phố điều tra, phân loại, lên kế hoạch rà soát truy quét, triệt phá các hoạt động 
liên quan đến tệ nạn mại dâm tại các địa bàn. Kết quả đã truy quét, triệt phá được 07 vụ 
với 22 đối tượng liên quan (giảm 11 vụ, 59 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017), trong đó 
đã thu giữ những tang vật gồm hơn 10 triệu đồng, 12 bao cao su, 03 điện thoại di động; 
khởi tố 02 vụ, với 02 bị can (01 bị can là chủ chứa và 01 bị can môi giới); xử lý hành 
chính 05 vụ, 20 đối tượng mua, bán dâm, nộp Kho bạc Nhà nước 6 triệu đồng. Trong năm 
2018, cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý và đưa ra xét xử 03 vụ liên quan đến tệ nạn 
mại dâm, với 05 bị cáo. 

Trong năm 2018, lực lượng công an các cấp cũng tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu 
quả 17.493 nhóm liên gia tự quản; 3.206 tổ an ninh nhân dân; 3.315 tổ hòa giải; 07 ban 
bảo vệ dân phố; 102 tổ bảo vệ dân phố trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. 
Đồng thời phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội các cấp triển khai thực 
hiện tốt công tác phối hợp giữa phòng, chống tệ nạn xã hội với phong trào toàn dân tham 
gia phong trào tố giác tội phạm. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng quan tâm đến triển khai 
các mô hình thí điểm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, 
nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn mại dâm 
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ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh công tác quản lý người tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; 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; quản lý chặt chẽ số người bán dâm, người nghi bán dâm tại địa bàn; 
triển khai ký cam kết không vi phạm pháp luật trong phòng, chống mại dâm tới tất cả các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Năm 2019, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu 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 trong năm 2019 và các năm tiếp 
theo, triệt phá 100% tụ điểm hoạt động mại dâm đã được phát hiện; điều tra, truy tố và xét 
xử 100% các vụ án liên quan đến tệ nạn mại dâm. 

Để thực hiện những mục tiêu này, một trong những giải pháp được thực hiện là 
Sơn La đã ban hành Kế hoạch Phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019; kiện toàn thành 
viên Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh; sửa đổi bổ sung quy chế 
hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh; Phê duyệt Kế hoạch 
kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019 của Đội Kiểm tra liên ngành 
phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh. 

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành 
liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc ngành hướng dẫn, đôn đốc các huyện, 
thành phố kiện toàn tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tiếp tục chỉ đạo 
các phòng chức năng phối hợp với huyện, thành phố, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiếp 
tục thực hiện việc ký cam kết với cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động 
mại dâm trong việc không để xảy ra tệ nạn mại dâm trong cơ sở kinh doanh, thực hiện 
việc khám sức khỏe định kỳ, ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định. Tăng cường 
công tác kiểm tra phòng ngừa các vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống tệ nạn 
mại dâm trên địa bàn huyện, thành phố. Mở các đợt rà soát, truy quét, triệt phá các hoạt 
động liên quan đến tệ nạn mại dâm... Chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các cơ 
quan chức năng, thực hiện công tác rà soát, thống kê các chỉ số trong công tác phòng, 
chống tệ nạn mại dâm nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, từ đó kịp 
thời tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ khó khăn, nâng 
cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, 
thuần phong mỹ tục trên mỗi địa bàn dân cư.  
 

05. Hữu Điệp. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: NỖ LỰC HỖ TRỢ HỘI VIÊN 
VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM / Hữu Điệp // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16 - 31/10/2019.- Số 609.- Tr.86-87. 
 

Là một trong 4 tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh Sơn La phối hợp với Ngân hàng 
Chính sách xã hội tỉnh thực hiện việc ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác, thời gian qua Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nỗ lực triển khai 
công tác hỗ trợ hội viên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình, ổn 
định cuộc sống. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La có 12 đơn vị cấp huyện, thành phố và 01 đơn vị 
Khối các cơ quan tỉnh, với hơn 44 nghìn hội viên. Trong đó 12/12 hội cựu chiến binh các 
huyện, thành phố (183/204 xã, phường) nhận ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội về 
thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hội đang 
triển khai 17 dự án được vay vốn tại 12/12 huyện, thành phố, chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò 
sinh sản; trồng cây ăn quả trên đất dốc; phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, giải quyết 
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việc làm được 15.916 lao động. 
Tính đến thời điểm ngày 31/8/2019, có 886 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 30.262 hộ 

vay, tổng số dư nợ 972.997 triệu đồng, với các chương trình cho vay, trong đó riêng cho 
vay giải quyết việc làm dư nợ 41.038 triệu đồng. Để triển khai hiệu quả công tác vay vốn 
giải quyết việc làm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ban hành các văn bản quan trọng, thực 
hiện tốt chế độ giao ban định kỳ, chỉ đạo hội cựu chiến binh cấp cơ sở phối hợp với ngân 
hàng chính sách xã hội cấp huyện tham gia đầy đủ các cuộc giao ban theo lịch giao dịch 
của ngân hàng chính sách xã hội tại xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho 
vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Thực hiện hợp đồng 
ủy thác, các cấp hội cựu chiến binh thường xuyên kiểm tra giám sát quy trình sử dụng vốn 
vay của các hộ hội viên, đồng thời vận động hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được 
vay vốn thực hiện nghiêm túc việc trả lãi theo đúng định kỳ và thu hồi vốn đúng hạn. 

Đến nay, có nhiều huyện, thành phố vận động được các tổ vay vốn hoạt động tích 
cực, hướng dẫn các thành viên làm ăn có hiệu quả, phát huy tác dụng tốt nguồn vốn, tạo 
thêm việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cải thiện đời sống, nhiều hộ vươn lên 
thoát nghèo từ vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội. Đồng thời Hội Cựu chiến binh 
tỉnh đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham 
gia hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 
22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo hội cựu chiến binh các đơn vị cấp huyện, xã tham gia 
viết bài dự thi đảm bảo số lượng và chất lượng, góp phần vào sự thành công của cuộc thi. 
Trong 9 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức được 11 lớp tập huấn về nội dung hoạt động ủy 
thác, với 765 học viên tham gia; thực hiện 4.139 lượt kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác, 
trong đó cấp tỉnh 96 lượt, cấp huyện 1.006 lượt và cấp xã 3.037 lượt. Ngoài ra, Hội Cựu 
chiến binh tỉnh còn hướng dẫn các cấp hội tự kiểm tra và tiến hành kiểm tra cơ sở và tổ 
tiết kiệm và vay vốn về thực hiện ủy thác cho vay của ngân hàng chính sách xã hội, các 
hội cựu chiến binh cấp cơ sở duy trì tốt việc thực hiện tự kiểm tra giám sát. 

Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách vay vốn giải quyết việc làm, hiện nay Hội Cựu 
chiến binh tỉnh Sơn La có tổng số 2.525 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Trong 
đó có 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ; 13 hợp tác xã; 1.356 mô hình kinh doanh dịch vụ; 
1.002 trang trại, gia trại. Hằng năm đều có hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất 
kinh doanh giỏi các cấp. Số hội viên đạt danh hiệu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2018 
có 40 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 236 hội viên đạt 
cấp tỉnh. Nhiều hội viên làm kinh tế giỏi, làm chủ doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, trang trại, gia trại. Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, nhiều hội viên có 
điều kiện kinh tế đã tự nguyện giúp hội viên còn khó khăn cùng phát triển kinh tế, ổn định 
đời sống bằng nhiều hình thức rất sáng tạo như: Giúp đỡ về giống vật nuôi, cây trồng, hỗ 
trợ thức ăn chăn nuôi, phân bón bằng cách cho ứng trước, khi có sản phẩm thu hoạch sẽ 
thanh toán sau không phải trả lãi; giúp nhau bao tiêu sản phẩm; nhiều mô hình vận động 
tổ chức góp công lao động giúp các gia đình hội viên khó khăn về nhân lực hoàn thành 
công việc đúng thời vụ. 

Ông Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La cho biết: Chương 
trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước thật sự thiết thực với những hộ nghèo và các gia đình 
chính sách trên địa bàn tỉnh. Thủ tục vay vốn thuận lợi, đơn giản, được bình xét công khai 
từ thôn, bản. Sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ của cán bộ ngân hàng chính sách xã hội, của 
ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn, của các tổ chức hội, đoàn thể đã tạo điều kiện thuận 
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lợi trong quá trình vay vốn đối với các hộ vay. Mặt khác, trong quá trình sử dụng vốn vay, 
các gia đình hội viên cựu chiến binh luôn phấn đấu tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ 
gia đình, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao, trả vốn và lãi đầy đủ, đúng kỳ hạn. Đối với tổ 
chức hội cựu chiến binh, hội viên cũng được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa 
học kỹ thuật do tổ chức hội cựu chiến binh phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và 
các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm tổ chức. Từ vốn vay của các chương trình hộ 
nghèo; hộ cận nghèo; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; giải quyết việc làm; học sinh, 
sinh viên... của ngân hàng chính sách xã hội, đến nay nhiều gia đình đã thoát nghèo, kinh 
tế phát triển, nhà cửa cũng được khang trang hơn, sắm sửa các tiện nghi trong gia đình 
đầy đủ hơn, con cháu có điều kiện được học hành cao hơn. Kết quả từ các chương trình 
cho vay, nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, hội viên cựu chiến binh 
nói riêng, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khó khăn, người 
dân nghèo đã được tạo cơ hội tối đa về vốn để phát triển sản xuất, cải thiện, nâng cao đời 
sống, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay có nhiều 
huyện, thành phố vận động được các tổ vay vốn hoạt động tích cực, hướng dẫn các thành 
viên làm ăn có hiệu quả, phát huy tác dụng tốt nguồn vốn, tạo thêm việc làm cho nhiều lao 
động, tăng thu nhập cải thiện đời sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo từ vốn vay của 
ngân hàng chính sách xã hội. Thống kê hiện nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La có 
14.490 hội viên quá tuổi lao động, chiếm 35,7%, 8.918 hội viên quá tuổi lao động nhưng 
còn khả năng lao động; 26.099 hội viên trong độ tuổi lao động và 4.013 hội viên trong độ 
tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động. Thông qua chương trình vay vốn giải 
quyết việc làm, số hội viên có việc làm thường xuyên là 20.754 người, chiếm tỷ lệ 51%; 
không có việc làm thường xuyên 4.072 người và thiếu việc làm 1.928 người. 

Cùng với đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, chăn nuôi có hiệu 
quả từ nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội, điển hình như: Hộ gia đình ông 
Trần Văn Bính, Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Chiềng Hưng, huyện Yên Châu. Năm 
2018, gia đình ông vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo, với mục đích sử 
dụng vào việc đầu tư trồng cây ăn quả. Từ số tiền vay, gia đình ông đã đầu tư giống, phân 
bón trồng 01ha diện tích cây mận hậu, tạo việc làm thường xuyên cho 04 lao động trong 
nhà, với thu nhập bình quân từ 90 - 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, hiện gia đình ông đã 
thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Hay như gia đình cựu chiến binh Hà Văn Yến, ở bản 
Văn Lùng, xã Chiềng Hắc, huyện Yên Châu, cũng với số vốn vay 50 triệu đồng năm 2017 
từ ngân hàng chính sách xã hội thông qua chương trình cho vay hộ nghèo, gia đình ông đã 
đầu tư trồng nhãn và xoài, trên diện tích 03ha. Hiện nay, gia đình đã thoát nghèo, có cuộc 
sống khấm khá, thu nhập bình quân từ 200 - 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường 
xuyên cho 04 lao động trong gia đình; cựu chiến binh Tòng Văn Tiện, ở bản Lót, xã Hát 
Lót, huyện Mai Sơn, năm 2018 đã mạnh dạn vay vốn 40 triệu đồng từ chương trình cho 
vay hộ nghèo. Gia đình ông sử dụng vốn vay đầu tư chăn nuôi dê lấy thịt, số lượng 20 
con, tạo việc làm thường xuyên cho 04 lao động trong gia đình, với mức thu nhập bình 
quân gần 100 triệu đồng/năm và đã thoát nghèo bền vững; ông Nguyễn Đình Tấn, Hội 
viên Cựu chiến binh xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, từ số tiền vay 30 triệu đồng năm 2015 
qua chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh, đã sử dụng vào việc kinh doanh hàng 
tạp hóa. Tổng số lượng mặt hàng kinh doanh đã đầu tư và phát triển đến nay lên đến hàng 
trăm triệu đồng. Hiện nay, gia đình đã thoát nghèo, thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu 
đồng/năm; ông Đinh Công Hùng, Hội viên Cựu chiến binh bản Bến Khúa, xã Song Khủa, 
huyện Vân Hồ vay vốn năm 2017 số tiền 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ sản 
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xuất kinh doanh, đã đầu tư vào mô hình kinh doanh nuôi cá lồng. Hiện nay gia đình có 04 
lồng cá, sản phẩm đầu tư đang đà phát triển tốt. Thu nhập năm 2018 là 250 triệu đồng, tạo 
việc làm thường xuyên cho 03 lao động trong gia đình. 

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cho vay vốn giải quyết việc làm đối với 
hội viên, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tăng cường tuyên truyền về các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người 
nghèo, các chương trình vốn vay ưu đãi; động viên hội viên cựu chiến binh phát huy bản 
chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, ý chí quyết 
tâm khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại. Chủ động khai thác 
các nguồn vốn, hướng dẫn, quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế. 
Chỉ đạo hội cựu chiến binh các huyện, thành phố phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng 
chính sách xã hội tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên cơ sở về hoạt động nhận ủy thác 
cho vay. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với 
hội cấp dưới, đặc biệt là cơ sở và các tổ tiết kiệm và vay vốn. Tham gia giao ban định kỳ 
với ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác 
cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh tại cơ sở... 
 

06. Hải Uyên. HỘI PHỤ NỮ TỈNH SƠN LA: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỐN VAY 
GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ / Hải Uyên 
// Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 31/10/2019.- Số 609.- Tr.88-89. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự 
nhiên 14.174km2, dân số hơn 1,2 triệu người, với 12 dân tộc anh em, trong đó có 11 
dân tộc thiểu số chiếm 81% dân số toàn tỉnh, số hộ nghèo trên địa bàn tính đến cuối 
năm 2018 là 71.798 hộ, chiếm tỷ lệ 25,42%. Trong đó, số hộ nghèo là người dân tộc 
thiểu số là 69.055 hộ, chiếm 96,18% tổng số hộ nghèo. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La là một trong 04 tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh 
Sơn La ký nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, có số dư nợ đứng thứ hai sau hội 
nông dân, chất lượng ủy thác tốt hiện đang là đơn vị dẫn đầu trong 04 tổ chức nhận ủy 
thác thông qua nguồn vốn vay tín dụng chính sách, trong đó có nguồn vốn Quỹ Quốc gia 
giải quyết việc làm (vốn 120), Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La đã giúp nhiều đồng bào dân tộc 
thiểu số nói chung, phụ nữ người dân tộc thiểu số nói riêng giải quyết việc làm, phát triển 
kinh tế xã hội, cải thiện đời sống. 

Hoạt động ủy thác của các cấp hội đã được triển khai tới 12 huyện, thành phố, 
doanh số cho vay và các đối tượng vay ngày càng tăng. Tổng dư nợ đến ngày 31/8/2019 là 
1.109,2 tỷ đồng, trong đó dư nợ hộ dân tộc thiểu số 900,6 tỷ đồng, chiếm 81,2% dư nợ ủy 
thác. Năm 2018, hội đã giải ngân vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm 1,2 tỷ đồng; 6 
tháng đầu năm 2019 giải ngân vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm 300 triệu đồng. Nợ 
quá hạn chỉ có 365 triệu đồng chiếm 0,03% so với số dư nợ hội quản lý. Có 975 tổ tiết 
kiệm và vay vốn với 33.986 hộ vay vốn, bình quân dư nợ 32,6 triệu đồng/hộ vay. Thông 
qua hoạt động ủy thác trong nhiều năm qua, các cấp hội luôn quan tâm bình xét cho vay 
đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số... Thông qua các chương trình tín 
dụng chính sách, nhiều tổ chức hội cơ sở đã có những hoạt động năng động hơn, nhiều chị 
em phụ nữ được vay vốn, được tham gia sinh hoạt hội, sinh hoạt nhóm, tham gia các 
chương trình tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi cách làm ăn, nhiều chị em 
chịu khó sản xuất làm ăn có lãi, đời sống ngày càng được cải thiện. 

Hội đã tích cực phối hợp, triển khai tới các cấp hội các văn bản hướng dẫn của 
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Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, của các ngành chức năng, thành lập ban 
quản lý chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách cấp tỉnh và cấp huyện, xã, phường, 
thị trấn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý cho vay, chuyển giao khoa học công nghệ, 
xây dựng phương án sản xuất, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc thỏa 
thuận với ngân hàng chính sách xã hội trong các cấp hội. 

Để cùng ngân hàng chính sách xã hội đưa nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, đặc 
biệt là tập trung ưu tiên cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách ở các huyện nghèo và sử 
dụng đồng vốn đạt hiệu quả, các cấp hội phụ nữ cơ sở luôn gắn vốn vay của các chương 
trình phát triển kinh tế với công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề phù 
hợp, các chương trình dạy nghề, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, định 
hướng thị trường... Các cấp hội đã phối hợp với trạm khuyến nông tổ chức được 889 lớp 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành viên vay vốn, tập huấn về áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thay đổi cây con giống, cây giống mới vào sản xuất và chăn 
nuôi chất lượng cao với 64.195 thành viên tham gia. 

Thông qua hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, các cấp hội đã phát 
huy vai trò trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho phụ nữ, nhất là hộ gia đình phụ nữ người 
dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn vay thuận lợi, giúp chị em phát 
huy được tính tự chủ trong việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm góp phần phát triển 
phong trào của hội, gắn hội viên với hội và với chính quyền địa phương. Nguồn vốn 120 
ủy thác qua hội phụ nữ đã giúp giải quyết việc làm cho hơn hàng trăm lao động. 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La còn chủ động phối hợp với ngân hàng chính 
sách xã hội tập huấn cho đội ngũ cán bộ hội phụ trách hoạt động ủy thác và ban tiết kiệm 
và vay vốn về kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý tín dụng, kiểm tra giám sát nhằm phát 
hiện và phòng ngừa rủi ro, hướng dẫn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng 
vốn vay đúng mục đích, áp dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả 
đồng vốn, bảo toàn nguồn vốn. Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao chất 
lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, ngăn chặn kịp thời hiện tượng lợi dụng 
vốn tín dụng chính sách trong quá trình thực hiện. 

Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, Hội Phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo và 
phối hợp kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn và ban quản lý tổ theo quy định của ngân hàng 
chính sách xã hội. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội rà soát, sắp xếp lại tổ 
tiết kiệm và vay vốn theo địa bàn dân cư, quy định mỗi tổ tối đa không quá 60 thành viên 
để thuận tiện trong việc bình xét, giám sát cho vay, thu nợ, thu lãi. Việc thành lập các tổ 
tiết kiệm và vay vốn được tổ chức đúng theo quy định như bầu ban quản lý tổ tiết kiệm và 
vay vốn do các tổ viên bầu ra, là những người có uy tín, kinh nghiệm hoạt động tham gia 
quản lý đảm bảo yêu cầu của hoạt động ủy thác; bình xét đối tượng vay, thông báo kết quả 
những thành viên được vay vốn, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện giải 
ngân đúng danh sách được phê duyệt của ban chỉ đạo giảm nghèo niêm yết tại xã. Ban 
quản lý tổ lưu giữ đầy đủ các giấy tờ, sổ sách như hợp đồng ủy nhiệm giữa ngân hàng 
chính sách xã hội với tổ tiết kiệm và vay vốn, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và đôn 
đốc người vay trả gốc lãi đúng hạn. 

Để tăng cường nguồn vốn cho vay, đồng thời tạo ý thức thói quen dành tiền tiết 
kiệm cho hội viên, hội liên hiệp phụ nữ các cấp ở Sơn La đã phối hợp với ngân hàng 
chính sách xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ viên làm tốt việc thực hành tiết 
kiệm mỗi tháng từ 10 ngàn đến 50 ngàn đồng để gửi tiền vào ngân hàng chính sách xã hội. 
Kết quả hàng tháng có 99% hộ nghèo và các đối tượng chính sách tham gia gửi tiền tổ 
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viên thông qua 975 tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư tiền gửi đạt 38 tỷ đồng, bình quân 
mỗi hộ có số dư tiền gửi gần 1,1 triệu đồng. 

Hàng năm, hội chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp chặt chẽ với 
ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp và chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động cho 
người dân trên địa bàn hiểu về các chế độ, chính sách tín dụng của Nhà nước. Kịp thời 
phối hợp xử lý các trường hợp chây ì, nợ quá hạn. Thường xuyên đôn đốc các tổ trưởng tổ 
tiết kiệm và vay vốn chấp hành quy định thu lãi theo tháng, tuyệt đối không được thu nợ 
gốc từ các hộ vay và yêu cầu các hộ đến trả trực tiếp cho ngân hàng chính sách xã hội tại 
điểm giao dịch xã. 

Đi đôi với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong những năm qua, Hội 
Liên hiệp phụ nữ Sơn La các cấp đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp tổ 
chức được 331 lớp tập huấn cho 14.527 học viên tham gia, trong đó có 11.912 học viên là 
người dân tộc thiểu số. Nội dung tập huấn là nâng cao năng lực cho cán bộ hội liên hiệp 
phụ nữ cơ sở làm công tác giảm nghèo; công tác kiểm tra, giám sát cách ghi chép theo dõi 
sổ sách, quản lý hồ sơ vay vốn; quy trình kiểm tra giám sát cho hội liên hiệp phụ nữ cấp 
xã, phường, thị trấn, ban quản lý, tổ trưởng, tổ phó, tổ tiết kiệm và vay vốn và một số 
thành viên vay vốn. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình luôn được Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh quan tâm chỉ đạo. 

Đối với một địa phương khó khăn như tỉnh Sơn La thì kênh tín dụng chính sách là 
vô cùng quan trọng và thời gian qua đã đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn, góp phần đáng kể vào công tác giải quyết việc làm, thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy những kết quả đạt được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sơn La đề ra một số 
giải pháp để phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách trong thời gian tới, 
đó là: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo, kịp thời phổ biến các chính sách của 
Nhà nước về tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác, Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. 

Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ 
hội các cấp, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nắm bắt kịp thời và xử lý tốt các 
nghiệp vụ phát sinh, nâng cao năng lực quản lý, trách nhiệm với hoạt động ủy thác. 

Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và chính quyền cơ sở, xử lý các trường 
hợp nợ chây ì, nợ quá hạn, xâm tiêu tại các địa bàn có nợ quá hạn cao, đôn đốc các tổ tiết 
kiệm và vay vốn thu lãi theo tháng, tiếp tục quán triệt nguyên tắc tuyệt đối không thu nợ 
gốc từ hộ vay và yêu cầu các hộ đến điểm giao dịch xã để trả nợ. Phấn đấu tăng trưởng dư 
nợ tín dụng hàng năm trên 10%. 

Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản liên tịch, 
văn bản thỏa thuận đã ký với ngân hàng chính sách xã hội, hoạt động của tổ tiết kiệm và 
vay vốn, các đối tượng thuộc diện vay vốn ưu đãi, việc bình xét lập danh sách đề nghị vay 
vốn. Thực hiện tốt chương trình, kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị 
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. 

Tiếp tục tuyên truyền, huy động tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn để tổ 
viên thực hành tiết kiệm; duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình sản xuất hoặc chăn 
nuôi trên địa bàn (mô hình có sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội), 
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đồng thời thực hiện báo cáo tổng kết đánh giá và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả. 

Kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên những đơn vị, cá nhân có nhiều thành 
tích trong hoạt động ủy thác và thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Đưa 
chỉ tiêu chất lượng hoạt động ủy thác vào tiêu chí đánh giá bình xét xếp loại thi đua hàng 
năm đối với các huyện, thành hội. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, duy trì công tác giao ban hàng 
quý, 6 tháng và đánh giá kết quả thực hiện ủy thác hàng năm giữa Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh với ngân hàng chính sách xã hội. 

Để có thêm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ 
tỉnh Sơn La kiến nghị cơ quan chức năng hàng năm cần bổ sung thêm nguồn vốn vay ưu 
đãi, vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để hỗ trợ các cơ sở sản xuất thiếu vốn mở rộng 
sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động địa phương, nhất là người lao động 
là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 
 

07. Thảo Lan. VỐN VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM: GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN QUỲNH NHAI / Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16 - 31/10/2019.- Số 609.- Tr.90-91. 
 

Cách trung tâm Thành phố Sơn La 62km về phía Tây Bắc, huyện Quỳnh 
Nhai là một trong 5 huyện nghèo của tỉnh Sơn La, nằm trong 64 huyện nghèo của cả 
nước được thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 30a/CP. Huyện có 63,4 nghìn 
nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào các dân tộc 
thiểu số chiếm hơn 95%; đường giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí chưa 
đồng đều giữa các vùng, phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu, hạn hán, 
mưa lũ, sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi xảy ra thường xuyên làm ảnh hưởng lớn 
đến việc sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt của người dân. Đời sống của nhân dân còn 
nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ 
lệ hộ nghèo ở huyện còn cao, năm 2016 là 24,9%. 

Với những khó khăn trên, huyện Quỳnh Nhai luôn xác định giải quyết việc làm, 
giảm nghèo là một chương trình có tính kinh tế - xã hội, nhân văn sâu sắc, một nhiệm vụ 
quan trọng của huyện ủy, UBND huyện nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn địa phương. 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Giải quyết 
việc làm và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện với 
mục tiêu đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp 
cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, các chính sách 
tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện. Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo tập 
trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo, trong đó đẩy mạnh thực hiện các Chương trình 
30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, các chính sách dành cho 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Cùng với đó, huyện cũng tăng cường lồng ghép nhiều 
chính sách góp phần giải quyết tình trạng thiếu vốn, chậm vốn, tập trung vốn để ưu tiên 
đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển sản xuất, góp phần thực hiện tốt mục 
tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương; thực hiện tốt các chương trình, dự 
án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Tập trung đầu tư cho những vùng khó khăn nhất để giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh các 
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mô hình giảm nghèo bền vững. 
Có chức năng, nhiệm vụ triển khai các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của 

Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, thời gian 
qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai là đơn vị đã tổ 
chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tham mưu tích cực cho 
Thường trực Huyện ủy - Hội đồng Nhân dân - UBND huyện dành một phần từ tăng thu 
tiết kiệm chi chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay đối với 
hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Kết quả đến nay, 
UBND huyện đã chuyển nguồn ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội hơn 1,2 tỷ đồng 
để thực hiện cho vay các đối tượng theo quy định. 

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 được giao tại các xã, Phòng giao dịch 
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với các tổ chức chính trị - 
xã hội nhận ủy thác hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn họp xét, lập hồ sơ đúng quy 
định và tổ chức giải ngân tại các phiên giao dịch xã. Doanh số cho vay của phòng giao 
dịch đạt hơn 349,2 tỷ đồng với 11.647 lượt khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 
180,9 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách của huyện là 264,8 tỷ 
đồng, so với đầu năm 2016 tăng 136,3 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 223,3 triệu đồng, 
chỉ chiếm 0.08% tổng dư nợ. Nợ khoanh là 303 triệu đồng, chiếm 0,11 % tổng dư nợ, 
giảm so với cuối năm 2015 là hơn 1 tỷ 60 triệu đồng. Chính sách ưu đãi tín dụng đang 
thực hiện tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với 15 chương trình tín dụng như: Cho 
vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay giải 
quyết việc làm, cho vay học sinh - sinh viên, cho vay đi xuất khẩu lao động, cho vay nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất 
kinh doanh vùng khó khăn, cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi, cho vay 
phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số, cho vay hỗ trợ sau cai nghiện... 

Chất lượng hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách 
Xã hội huyện ngày càng được nâng cao. Hiệu quả, phương thức ủy thác cho các tổ chức 
chính trị - xã hội ngày càng được nâng cao, thực hiện tốt việc công khai hóa, xã hội hóa 
hoạt động tín dụng chính sách, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của tổ chức 
hội, đồng thời củng cố hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở. Việc bình xét hộ vay vốn công 
khai, dân chủ, đảm bảo đưa vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục 
đích, phát huy hiệu quả cao. Mặt khác, việc ủy thác giúp đối tượng thụ hưởng tiếp cận dễ 
dàng, hiệu quả với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của ngân hàng chính sách xã hội. 

Chất lượng hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội tại các 
điểm giao dịch cấp xã ngày càng được nâng cao, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi với tín dụng chính sách. Công tác tuyên truyền, 
phổ biến và công khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các 
đối tượng chính sách khác; Tiếp nhận hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiết 
kiệm và thực hiện quy trình xử lý nợ, họp giao ban với đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính 
quyền, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác và tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn được tổ 
giao dịch lưu động của ngân hàng chính sách xã hội thực hiện ngay tại điểm giao dịch xã 
nhằm phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực 
hiện chức năng phản biện xã hội, tạo mối quan hệ gần gũi giữa nhân viên ngân hàng với 
cấp ủy, chính quyền và người dân. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại phòng giao dịch 
ngân hàng chính sách xã hội được xây dựng khang trang, thuận lợi cho các hoạt động tác 
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nghiệp và người dân có thể tiếp cận dễ dàng với các chế độ, chính sách của Nhà nước về 
tín dụng chính sách. 

Hàng năm, UBND huyện quan tâm chỉ đạo công tác rà soát và ban hành quyết định 
phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc 
thiểu số đặc biệt khó khăn, hộ nghèo cần được hỗ trợ về nhà ở, vốn vay… làm cơ sở để 
ngân hàng chính sách xã hội thực hiện rà soát cho vay kịp thời. Bên cạnh sự đầu tư của 
Nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách nói chung, vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc 
làm nói riêng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế hộ 
gia đình dân tộc thiểu số nói riêng và hộ nghèo trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai nói chung 
thông qua việc tạo việc làm, phát triển sản xuất, tăng thu nhập..., giúp các hộ nghèo, đồng 
bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý tài chính từng 
bước vươn lên thoát khỏi khó khăn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp 
phần đẩy lùi và ngăn chặn nạn tín dụng đen ở địa phương. 

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6/2019, vốn vay tín dụng chính sách xã hội 
ở Quỳnh Nhai đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động, 
giúp các hộ nghèo và đối tượng chính sách phát triển đàn trâu hơn 13 nghìn con, đàn bò 
21.690 con; 33.567 con lợn. Diện tích trồng cây công nghiệp trên địa bàn đạt gần 1.120ha, 
cây công nghiệp lâu năm 1.035ha; diện tích mặt nước nuôi cá trên địa bàn huyện là 275ha. 
Một số mô hình sản xuất hiệu quả đang được triển khai nhân rộng như: Trồng cây dược 
liệu (cây sa nhân), mô hình bò nhốt chuồng, mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản... Giá trị 
thu được bình quân trên 1ha đất trồng trọt ước đạt khoảng 25 triệu đồng (tăng 3 triệu 
đồng/ha). Giá trị sản phẩm thu được trên 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
huyện bình quân đạt 120 triệu đồng. Tổng số hợp tác xã có hoạt động sản xuất kinh doanh 
đạt 6.935 lồng. Đến nay, toàn huyện Quỳnh Nhai có 4/11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 
2/11 xã đạt 14/19 tiêu chí, 1 xã đạt 10/19 tiêu chí, 4 xã đạt 6 - 10 tiêu chí. 

Cùng với cho vay vốn, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được lãnh 
đạo huyện chú trọng. UBND huyện đã xây dựng và ban hành chương trình việc làm, kế 
hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao 
động trong các loại hình doanh nghiệp, kế hoạch đào tạo nghề theo nghị quyết của HĐND 
tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Sơn La năm 2018, kế hoạch điều tra, cung - cầu lao động; triển khai có hiệu quả chương 
trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và học sinh, sinh viên học nghề.... 

Công tác ứng dụng khoa học công nghệ được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo đẩy 
mạnh. Các hoạt động ứng dụng, đưa tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là các giống 
cây, con mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với sâu bệnh và có khả năng 
thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, các công nghệ và công cụ cho sản xuất nông 
nghiệp, thủy sản được triển khai mạnh mẽ. Khuyến khích và hỗ trợ nhân dân áp dụng các 
tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGap); ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ 
mới tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm chủ lực và là tiềm năng, thế mạnh của huyện; đưa 
nhanh các công nghệ tiến bộ sau thu hoạch vào áp dụng rộng rãi với quy mô phù hợp với 
từng yêu cầu bảo quản, chế biến của kinh tế hộ, kinh tế trang trại và các đầu mối chế biến, 
tiêu thụ đáp ứng yêu cầu của thị trường, đồng thời tăng giá trị sản phẩm. 

Với công tác chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ 
lực của người dân và các nguồn vốn tín dụng chính sách, vốn vay giải quyết việc làm, 
huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành xuất sắc Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
và xây dựng nông thôn mới. Trong 4 năm qua số hộ thoát nghèo trên địa bàn huyện giảm 
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905 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 10%, tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 
trên địa bàn huyện còn dưới 17,95%. Năm 2018, huyện Quỳnh Nhai đã được Chính phủ 
phê duyệt đưa ra khỏi huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018.\ 
 

08. PV. SƠN LA: MỔ NỘI SOI TUYẾN GIÁP THÀNH CÔNG TẠI BỆNH VIỆN 
TUYẾN HUYỆN / PV // An ninh Thủ đô.- Ngày 02/11/2019.- Số 5738.- Tr.4. 
 

 Ngày 1/11, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (Sơn La) đã thực hiện thành công ca 
phẫu thuật nội soi tuyến giáp cho em Hoàng Thị Ly (14 tuổi, trú huyện Yên Châu, Sơn 
La). Đây là kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện tuyến huyện của tỉnh 
Sơn La. Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Văn Dinh, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa 
khoa Mộc Châu - người trực tiếp phẫu thuật cho biết, ưu điểm của phẫu thuật nội soi 
tuyến giáp là mang lại tính thẩm mỹ cao và bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Tuyến cơ sở 
như Bệnh viện đa khoa Mộc Châu thực hiện được kỹ thuật này rất thuận lợi cho các bệnh 
nhân.  
  

09. Diệp Hương. SƠN LA: HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ / 
Diệp Hương // Nông thôn ngày nay.- Ngày 02/11/2019.- Số 263.- Tr.8. 
 

 Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và các ngành liên quan mở 7.530 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất thu hút 380.200 nông dân tham gia. Các hoạt động 
của hội đã hỗ trợ xây dựng trên 160 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, 30 mô hình chuyển đổi 
sản xuất, hỗ trợ cho các hộ nông dân giống cây trồng, vật nuôi, vật tư trị giá hơn 300 triệu 
đồng. Ngoài ra, hội đã xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân cho gần 1.400 lượt hộ 
nông dân vay vốn, xây dựng 182 mô hình phát triển kinh tế theo tổ, nhóm sản xuất, kinh 
doanh… 
 

10. PV. SƠN LA: CHUYỂN ĐỔI, TẠO VIỆC LÀM CHO HƠN 2.000 LAO ĐỘNG / 
PV // Lao động xã hội .- Ngày 03/11/2019.- Số 132.- Tr.2. 
 

 Trong 9 tháng năm 2019, Sơn La đã thực hiện công tác tư vấn chính sách lao động, 
học nghề, việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động có nhu cầu cho 10.042 
lượt người; đã đưa 90 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chủ yếu ở các thị 
trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập - Xê út, UAE… Trong đó, thị trường xuất 
khẩu lao động với các yêu cầu nghề có kỹ năng cao như Hàn Quốc, Nhật Bản có số lao 
động làm việc chiếm 77%. Từ kết quả trên cho thấy, chất lượng nguồn lao động của tỉnh 
đã được cải thiện đáp ứng được yêu cầu ngành nghề có kỹ năng cao. Chương trình việc 
làm trong tháng đã chuyển đổi việc làm và tạo việc làm, việc làm tăng thêm thu nhập cho 
2.066 lao động trên địa bàn; lũy kế đến ngày 14/9/2019 đã chuyển đổi việc làm và tạo việc 
làm, việc làm tăng thêm thu nhập cho khoảng 17.300 lao động trong tỉnh. 
 

11. PV. THÀNH PHỐ SƠN LA: KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO / PV // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/11/2019.- Số 
264.- Tr.13. 
 

 Hiện, tổng diện tích cây lâu năm của thành phố Sơn La ước đạt trên 9.100ha, tăng 
2,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, diện tích cây cà phê gần 4.900ha, diện tích cây 
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ăn quả trên 4.200ha, chủ yếu mận, xoài, chuối, nhãn… tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 
2018. 
 Thành phố Sơn La khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh xây dựng 
vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hoàn thành hỗ trợ cấp giấy chứng nhận 
VietGAP, xây dựng nhãn hiệu thông thường và hệ thống truy xuất nguồn gốc cho 5 hợp 
tác xã nông nghiệp an toàn với tổng kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng; tổ chức 12 lớp tập 
huấn cho nông dân về quy trình thực hành sản xuất các loại cây trồng theo tiêu chuẩn 
VietGap. 9 tháng năm 2019, tổng sản lượng cây ăn quả trên địa bàn thành phố đạt trên 
26.700 tấn, bằng 106,4% kế hoạch năm 2019. 
 

12. Văn Chiến. NGỦ NGON GIẤC VỚI CHIẾC CHĂN NGHĨA TÌNH / Văn Chiến 
// Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/11/2019.- Số 264.- Tr.6. 
 

Mùa đông này, các bé ở trường Mầm non Xuân Nha (xã Xuân Nha, huyện 
Vân Hồ, tỉnh Sơn La) sẽ ngon giấc hơn khi được ủ ấm trong những chiếc chăn thấm 
đượm nghĩa tình do báo Nông thôn ngày nay / Báo Điện tử Dân Việt và Quỹ Vì tầm 
vóc Việt trao tặng. 

Ngày 01/11, Đoàn từ thiện của báo Nông thôn ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và 
Quỹ Vì tầm vóc Việt đã vượt chặng đường dài hơn 200km từ Hà Nội, mang theo những 
chiếc chăn đông, áo ấm, gối ngủ… đến trường Mầm non Xuân Nha tặng cho các em học 
sinh nơi vùng khó này. 

Cô giáo Mùi Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Nha, cho biết:  
Năm học 2019 - 2020, trường Mầm non Xuân Nha có 8 điểm trường ở 8 bản, với tổng số 
309 học sinh. Phần lớn học sinh của nhà trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình 
các bé ít có điều kiện quan tâm, chăm lo cho các cháu. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu 
thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, song những năm qua, cô và trò trường Mầm 
non Xuân Nha luôn nỗ lực vươn lên, giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

“Những món quà của Đoàn từ thiện báo Nông thôn ngày nay/Báo Điện tử Dân 
Việt và Quỹ Vì tầm vóc Việt không chỉ giúp cho các em học sinh giảm bớt khó khăn trong 
cuộc sống, an tâm học tập, mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi trong toàn trường. Đặc 
biệt, những món quà còn khơi dậy cho các em học sinh lòng yêu thương con người, bè 
bạn và nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên trong học tập và 
cuộc sống” - cô giáo Huệ nhấn mạnh. 

Ông Nguyễn Minh Hoàng - đại diện Quỹ Vì tầm vóc Việt nói: “Đến với Trường 
Mầm non Xuân Nha, các thành viên trong đoàn từ thiện được hưởng bầu không khí ấm 
cúng và chân thành. Các cháu học sinh nơi đây rất ngoan và lễ phép. Quỹ Vì tầm vóc Việt 
là một quỹ xã hội từ thiện, được thành lập từ năm 2014, với mục tiêu góp phần cải thiện 
thể chất, tinh thần và tri thức cho trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường. Hiện 
nay, Quỹ Vì tầm vóc Việt đang triển khai 3 chương trình mục tiêu lớn, đó là: Gieo mầm 
tài năng, chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng học đường và chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang 
thai. Trong quá trình hoạt động, Quỹ Vì tầm vóc Việt luôn đồng hành với sự tài trợ của 
Tập đoàn TH”. 

Đoàn đã trao tặng cho cô và trò Trường Mầm non Xuân Nha 100 chiếc chăn, 145 
chiếc áo khoác, 310 đôi dép, hơn 300 chiếc gối ngủ, vườn rau dinh dưỡng và 5 suất học 
bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
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13. Minh Anh. GIẢI QUYẾT NHỮNG TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG 
CỦA NGƯỜI DÂN / Minh Anh, Diệp Vinh // Công an nhân dân.- Ngày 04/11/2019.- 
Số 5212.- Tr.1-2. 
 

Ngày 3/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm làm việc tại tỉnh Sơn La. 

Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 
Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 
tháng đầu năm 2019 và tình hình triển khai thực hiện Đề án “Ổn định dân cư, phát triển 
kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La” trong thời gian qua. 

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng 
trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ 
tầng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải 
thiện; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững; tăng cường 
công tác đối ngoại. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Trần Thanh Mẫn đáng giá cao những kết quả tỉnh Sơn La đạt được trong 9 tháng đầu 
năm 2019 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây Đảng và củng 
cố hệ thống chính trị; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc ổn 
định đời sống và sản xuất của người dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, là địa 
phương có vị trí chiến lược trong các tỉnh miền núi phía Bắc, thời gian qua, Sơn La đã có 
những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. Sơn La cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công cuộc xây 
dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý, thời gian tới, tỉnh 
Sơn La cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào 
dân tộc thiểu số theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tỉnh Sơn La cần tiếp tục phát 
huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, trong đó chú trọng tái cơ cấu nền nông nghiệp, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp, 
nhất là mặt hàng xuất khẩu. 

Mặt khác, tỉnh Sơn La tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đều đến với người dân và tạo 
sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính 
trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tăng 
cường đối thoại với nhân dân cũng như đi sâu, đi sát giải quyết những tâm tư, nguyện 
vọng chính đáng của người dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lưu ý, tỉnh Sơn La 
tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giữ gìn và phát huy 
truyền thống bản sắc văn hóa các dân tộc; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; quan 
tâm hơn nữa đến công tác phòng, chống tham nhũng. 

Tiếp thu những kiến nghị của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổng hợp 
để báo cáo Chính phủ và chuyển các bộ, ngành liên quan giải quyết. 
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Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao số tiền 
2,8 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hỗ trợ tỉnh Sơn La xây dựng 70 nhà Đại 
đoàn kết. 

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các 
Anh hùng Liệt sỹ và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc (Thành phố 
Sơn La). 
 

14. Lê Bền. NHỮNG “MỐI HỌA” Ở VÙNG CHANH LEO SƠN LA / Lê Bền, Minh 
Phúc // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 05/11/2019.- Số 221.- Tr.1, 3. 
 

Chỉ sau 3 năm đặt chân lên Sơn La, cây chanh leo đã nhanh chóng “làm mưa 
làm gió” vùng đất này. Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, tình trạng nông 
dân phá vỡ hợp đồng liên kết sản xuất với doanh nghiệp, ồ ạt bán chanh leo cho các 
tư thương để xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc đã khiến giá chanh 
leo lập tức dội chợ, giảm thê thảm kể từ khi bị phía Trung Quốc chặn đường tiểu 
ngạch.   

DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT 

Cũng như nhiều địa phương khác ở tỉnh Sơn La, năm 2017, cây chanh leo lần đầu 
tiên được Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc liên kết với nông dân đưa vào trồng ở xã 
Chiềng Lương. 

Các hợp tác xã trồng chanh leo được thành lập, thu hút hàng trăm nông dân tham 
gia. Phía Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc (Nafoods Tây Bắc) chịu trách nhiệm khảo sát 
vùng trồng, tập huấn và giám sát kỹ thuật, cung cấp giống và nhận bao tiêu 100% sản 
phẩm trong vòng mỗi chu kỳ 3 năm theo giá thị trường (thấp nhất là 5.000 đ/kg nhằm 
không để nông dân bị lỗ). 

Cuối năm 2018, chúng tôi về xã Chiềng Lương (huyện Mai Sơn, Sơn La) khi 
những vườn chanh leo ở đây còn lúc lỉu quả. Chỉ chưa đầy 2 năm đưa vào sản xuất, với 
mức giá bình quân được Nafoods Tây Bắc bao tiêu khoảng 15 - 20 nghìn đồng/kg, trừ chi 
phí, cây chanh leo đã lập tức cho thu trung bình 250 - 300 triệu đồng/ha. 

Những hộ đồng bào dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun... trồng chanh leo ở Chiềng 
Lương đã mơ về một cuộc đổi đời, bởi nhiều người cả đời chưa khi nào có nhiều tiền đến 
thế. Vậy nhưng giấc mơ đó nay đã bỗng trở nên xa vời. 
 Trở lại Chiềng Lương thời điểm này, chúng tôi không khỏi giật mình khi chứng 
kiến những vườn chanh leo xác xơ tiêu điều. Có những vườn chỉ còn lại trơ dàn cọc, lơ 
thơ những gốc chanh leo vàng úa, quả quắt queo. Ở Hợp tác xã Thành Đạt (xã Chiềng 
Lương), cả vùng chanh leo trên 60ha gần như bị xóa sổ. 

Ông Lò Văn Tiện, Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt buồn rười rượi kể: Mọi bi kịch 
bắt đầu kể từ khi những thương lái thu mua chanh leo xuất hiện ở Chiềng Lương. Không 
bao lâu sau khi cây chanh leo nổi lên, khoảng từ giữa năm 2018, bắt đầu xuất hiện một số 
thương lái, ban đầu là một vài thương lái đến từ huyện Mộc Châu lùng sục tới các bản 
trong xã thu mua chanh leo. 

Họ mua để bán đi đâu không ai rõ, chỉ biết rằng cánh thương lái luôn chọn những 
quả chanh leo đẹp nhất và mua với giá cao nhất. Giá chanh leo bình quân từ chỗ được 
phía Nafoods Tây Bắc thu mua ổn định từ 15.000 - 17.000 đ/kg, được các thương lái đẩy 
lên hơn 25.000 đ/kg đối với quả loại A. Sau dần nâng lên trên 30.000 đ/kg, rồi trên 35.000 
đ/kg... 
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Giá chanh leo càng tăng, hệ thống thương lái càng mọc thêm chân rết tới từng bản 
làng. Một phong trào mở rộng diện tích cây chanh leo ồ ạt nổ ra. Nếu như trước kia, việc 
trồng chanh leo ở đâu phải được kỹ sư của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc về khảo sát 
rất kỹ, từ chân đất, khí hậu, nhiệt độ, khả năng chủ động nước tưới... 

Thế nhưng từ năm 2018, khi giá chanh leo cao chót vót, người trong xã đổ xô đi 
mua giống chanh leo ở thị trường tự do, không rõ nguồn gốc về trồng ở bất cứ chỗ nào có 
đất trống. Và hậu quả là từ đầu năm 2019 đến nay, những vườn chanh leo bắt đầu bùng 
phát bệnh. 

Ban đầu, chỉ lác đác một số vườn có tỷ lệ rất ít gốc chanh leo có biểu hiện như 
xoăn lá, quả sần sùi teo tóp, rồi vàng lá, rụng lá, cây chột dần... Thứ bệnh ấy cứ lan nhanh 
như một cơn lốc. Nhiều người đã thử phun đủ loại thuốc những mong cứu vớt tình hình, 
nhưng nghe đâu đây là bệnh virus, nên vô ích. Đến nay, cả vùng chanh leo của xã Chiềng 
Lương với diện tích hàng trăm hecta (riêng Hợp tác xã Thành Đạt có 80 hộ, hơn 60ha) 
đều đã bị dính bệnh, trong đó một diện tích lớn đã bị xóa sổ hoàn toàn. Bản thân gia đình 
anh Lò Văn Tiện, Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt có 0,7ha chanh leo, năm 2018 thu hơn 
200 triệu đồng, thì tới giữa năm 2019, cả vườn chanh leo đã bị tàn lụi hoàn toàn, từ đầu 
năm 2019 đến nay chỉ còn vớt vát được những loại chanh còi cọc, giá chỉ 2.000 - 3.000 
đ/kg, chưa đủ bù chi phí... 

Không thể chạy theo giá thị trường tự do cao ngất ngưởng và lượng chanh nguyên 
liệu bị người dân tuồn hết cho thương lái, từ đầu năm 2019, Công ty Cổ phần Nafoods 
Tây Bắc buộc phải hủy bỏ hợp đồng liên kết với một số hợp tác xã. “Trước đây, hợp tác 
giám sát các vườn chanh hàng ngày. Khi có biểu hiện lạ thì lập tức thông báo và có cán bộ 
kỹ thuật của Công ty Nafoods lên kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên từ đầu năm 2019 đến nay, do 
không còn hợp đồng liên kết, nên dịch bệnh không kịp phát hiện và xử lý, càng lây lan 
chóng mặt. Một số vườn của các hợp tác xã khác trong xã còn giữ được, nhưng mới đây 
cũng đã bị lây bệnh” - ông Lò Văn Tiện cho biết.   

GIÁ TỤT 3 - 4 LẦN 

Những vườn chanh leo đẹp nhất, những lô chanh leo quả loại A được các thương 
lái lùng sục thu mua bằng hết. Phía Nafoods Tây Bắc ban đầu còn nâng được giá cho các 
hợp tác xã theo mức tăng giá của thị trường tự do, lên mức 20.000 đ/kg, rồi thì 25.000 - 
26.000 đ/kg, nhưng khi mà phía công ty nâng được một giá, thì cánh thương lái nâng thêm 
2 giá. 

Cứ thế, giá chanh leo năm 2018 ở Sơn La như ngựa bất kham, có giai đoạn nhảy 
lên tới trên 40.000 đ/kg. Thế nhưng kể từ cuối năm 2018, đầu năm 2019 đến nay, cùng với 
dịch bệnh bùng lên ở nhiều nơi, chanh leo ở Sơn La đã liên tục rớt giá thảm hại, mà 
nguyên nhân là do những thương lái không còn xuất khẩu được tiểu ngạch sang thị trường 
Trung Quốc. 

Bà H., chủ một cơ sở thu mua chanh leo rất lớn tại Tiểu khu 12, xã Tân Lập (huyện 
Mộc Châu) cho biết từ khi cây chanh leo “lên cơn sốt” ở Sơn La, gia đình bà đã nhãng hết 
các nghề buôn ngô bán sắn trước đây để chuyển sang đầu tư, thu mua chanh leo. Theo đó, 
nông dân sẽ được đầu tư vốn để mua giống, phân bón, cuối vụ bán lại sản phẩm cho cơ sở 
này. 

Bà H. tiết lộ năm 2018, mỗi ngày cơ sở này thu mua bình quân tới 50 - 60 tấn 
chanh leo, trong đó 70% sản lượng là chanh leo loại A được chuyển lên cửa khẩu Tân 
Thanh để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên kể từ đầu năm 2019 đến nay, 
việc xuất khẩu chanh leo sang Trung Quốc gần như đã bị chặn đứng, khiến giá chanh leo 
tại thị trường Sơn La bị đánh tụt theo. 
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Nếu như năm 2018, giá chanh leo loại A, B mà cánh thương lái tự do thu mua bình 
quân lên tới 22.000 - 26.000 đ/kg (có lúc bình quân trên 30.000 đ/kg), thì từ đầu năm 
2019, giá chanh bắt đầu xuống dốc không phanh, hiện chỉ còn dao động từ 7.000 - 8.000 
đ/kg đối với chanh loại A, B. Riêng những loại chanh xấu (chiếm từ 30 - 35% sản lượng), 
giá thời điểm này chỉ còn khoảng 2.000 - 4.000 đ/kg. 

Không còn xuất khẩu được chanh leo sang thị trường Trung Quốc, hiện nay, thị 
trường tiêu thụ buộc phải đảo chiều, 70% chanh leo được các thương lái ở Sơn La bán cho 
các nhà máy chế biến trong nước... 

“Chúng tôi chỉ chuyển lên biên giới Lạng Sơn, còn việc thông quan sẽ do các 
thương lái trên ấy lo. Năm ngoái, mỗi thùng chanh leo 30kg, chuyển sang bên kia biên 
giới Trung Quốc chỉ mất vỏn vẹn khoảng 40.000 đ/thùng về chi phí vận chuyển, thông 
quan, thì năm nay do Trung Quốc cấm đường tiểu ngạch, nên phải thuê người khuân vác 
qua biên giới, chi phí mỗi thùng lên tới 500.000 đ, không còn lời lãi gì nên chúng tôi cũng 
buộc phải hạ giá thu mua của người dân” - bà H. than thở. 

Tân Lập là xã thuộc diện đầu tiên được Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc đặt 
chân vào liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chanh leo phục vụ chế biến xuất 
khẩu. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm cây chanh leo phất lên, hàng loạt thương lái, chủ vựa thu 
mua đã mọc lên như nấm sau mưa, trực tiếp tranh mua nguyên liệu với chính Nafoods Tây 
Bắc. Năm 2019, nông dân ở xã Tân Lập đã chuyển nhiều diện tích trước đây trồng ngô, 
sắn, hoặc cây ăn quả như mơ, mận, đào... sang trồng chanh leo. Tuy nhiên, giá chanh leo 
đột ngột lao dốc khiến họ không khỏi lo lắng. 

Ông Nguyễn Văn Thiêm, một hộ dân ở Tiểu khu 12, xã Tân Lập từ cuối năm 2018 
đã phá bỏ hơn 1ha mận sang trồng chanh leo ái ngại: Đầu tư cơ bản để trồng chanh leo 
không quá lớn, nên mặc dù giá chanh leo từ 7.000 - 8.000 đ/kg như hiện nay, so với trồng 
ngô, sắn hoặc một số loại cây khác thì nông dân vẫn có lãi chấp nhận được. Tuy nhiên nếu 
so với những loại cây ăn quả và một số loại cây trồng có giá trị thì lại quá thấp. Vì vậy 
nếu giá chanh leo không tăng trở lại, rất khó để nông dân giữ chân cây trồng này. 

PHÁ VỠ QUY HOẠCH, PHÁ VỠ HỢP ĐỒNG 

Đối với cây chanh leo, Nafoods Tây Bắc cam kết phát triển theo chuỗi giá trị khép 
kín, cung ứng cây giống đầu vào đến hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Tuy 
nhiên trong 2 năm trở lại đây (2018 - 2019), tình trạng bà con du nhập các giống chanh 
leo trôi nổi, không phải do công ty cung cấp diễn ra rất phổ biến trên thị trường ở Sơn La, 
đặc biệt là tập trung ở huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn và Yên Châu, khiến nguy cơ 
bùng phát dịch bệnh đang rất nguy hiểm. Thời gian qua, bệnh virus chanh leo đã và đang 
phát triển trên diện rộng tại địa bàn tỉnh Sơn La. 

Sau 3 năm đầu tư, hiện công ty đã xây dựng được diện tích chanh leo của khu vực 
phía Bắc hơn 3.000ha. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, đã có tình trạng thương lái 
tranh mua sản phẩm quả chanh leo để xuất sang thị trường Trung Quốc bằng con đường 
tiểu ngạch. Nông dân mặc dù đã có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đối với công ty, tuy nhiên 
do nhận thức, lợi ích trước mắt nên sẵn sàng phá vỡ hợp đồng với công ty để bán cho 
thương lái... Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bố trí quy hoạch vùng nguyên 
liệu và chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn 2016 - 2021. Nhất là việc thường 
xuyên bị thiếu nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy chế biến đã hoạt động tại Mộc Châu 
(Sơn La) - Ông Mai Văn Quang, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc. 
 

15. Mai Hoa. DU LỊCH VÙNG LÒNG HỒ SÔNG ĐÀ LÀ SẢN PHẨM MỚI, HẤP 
DẪN CỦA SƠN LA / Mai Hoa // Thể thao Việt Nam.- Ngày 05/11/2019.- Số 88.- Tr.3. 
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Để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Sơn La đã khai thác 
hợp lý các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

Đã có, gần 1,8 triệu lượt khách đã đến tham quan du lịch, trải nghiệm trên địa bàn 
tỉnh Sơn La trong 10 tháng năm nay. Trong đó có 70.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh 
thu từ hoạt động du lịch của Sơn La ước tính đạt trên 1.200 tỷ đồng. 

Có được kết quả này là nhờ Sơn La đã tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá và 
xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng các dịch vụ, đẩy nhanh các dự án đầu tư du lịch; tổ 
chức thực hiện tốt các hoạt động liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh… Đồng 
thời, duy trì và khai thác hiệu quả các điểm du lịch cộng đồng, như: Bản Hua Tạt, bản Nà 
Bai (Vân Hồ); bản Áng xã Đông Sang (Mộc Châu); bản Lướt, xã Ngọc Chiến (Mường 
La); bản Bon, xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) và các hoạt động du lịch trải nghiệm “Thiên 
đường mây Tà Xùa”, “Sống lưng khủng long” xã Háng Đồng (Bắc Yên); du lịch vùng 
lòng hồ Thủy điện Sơn La... 

Để hoàn thành mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách trong năm nay; doanh thu dịch vụ 
du lịch xã hội đạt 1.900 tỷ đồng, ngành Du lịch Sơn La đang tiếp tục tập trung nhiều giải 
pháp, chú trọng việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển du 
lịch trong giai đoạn hiện nay. 

Được biết, Sơn La là tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch tự nhiên và du lịch văn hóa, 
lịch sử. Ngoài các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của 12 dân tộc, 
tỉnh ta còn có cảnh quan thiên nhiên đẹp của cao nguyên Mộc Châu, nhiều hang động, 
thác nước, đồng cỏ, du lịch vùng lòng hồ sông Đà là sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của 
tỉnh Sơn La. 

Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khai thác hiệu 
quả tiềm năng, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển du lịch tại các địa phương 
có tiềm năng. 
 

16. PV. SƠN LA KỶ LUẬT 83 ĐẢNG VIÊN CÓ SAI PHẠM TRONG KỲ THI 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 / PV // Nhân dân.- Ngày 
07/11/2019.- Số 314.- Tr.5, 8. 
 

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa ra Thông báo 208/TB-UBKTTU, ngày 
5/11/2019 về kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng và 83 
đảng viên liên quan sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh 
Sơn La. 
 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã 
buông lỏng lãnh đạo, để xảy ra việc nhiều đảng viên vi phạm pháp luật và vi phạm quy 
định của Đảng, Nhà nước. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xem xét, quyết định thi hành 
kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các 
cấp đã kiểm tra, xem xét theo thẩm quyền đối với 100 đảng viên có liên quan và quyết 
định thi hành kỷ luật 83 đảng viên; phê bình nghiêm khắc chín đảng viên; đang tiếp tục 
xem xét, xử lý theo quy định đối với sáu đảng viên; chưa xem xét theo quy định đối với 2 
đảng viên đang trong chế độ thai sản. Trong đó, kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi 
Đảng đối với nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Trần Xuân Yến 
và bảy đảng viên vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện 
nhiệm vụ. Số còn lại gồm những đảng viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, 
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cha mẹ học sinh được nâng điểm và đối tượng trung gia, đều bị kỷ luật theo các mức độ 
sai phạm đã được xem xét, kết luận. 

Trước đó, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh bằng hình thức cách tất cả các 
chức vụ trong Đảng; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm 
Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng hình thức cảnh cáo. 

Đối với những trường hợp cha mẹ học sinh có con được nâng điểm không phải là 
đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thông báo đến thủ 
trưởng đơn vị công tác, chính quyền địa phương xem xét, sử lý theo quy định pháp luật. 
 

17. PV. TỘI PHẠM MA TÚY / PV // Nhân dân.- Ngày 07/11/2019.- Tr.7. 
 

 Ngày 6/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm 
giam Tòng Văn Bó (Sinh năm 1975, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma 
túy. Bó bị bắt khi đang vận chuyển thuê hai bánh heroin và 2kg ma túy tổng hợp dạng đá 
từ tỉnh Sơn La về đến quận Đống Đa. Tòng Văn Bó có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài 
sản và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.  
 
18. Tú Linh. NGƯỜI THÁI Ở TÂY BẮC: GIỮ HỒN DÂN TỘC TRONG THỜI HỘI 
NHẬP / Tú Linh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 10/11/2019.- Số 314.- Tr.14. 

 

Văn hóa dân tộc Thái ở Tây Bắc nổi tiếng với biểu tượng hoa ban trắng, múa 
xòe, khăn piêu và những người con gái tươi tắn, khỏe mạnh như núi rừng Tây Bắc 
hùng vĩ nhưng cũng không kém phần duyên dáng, uyển chuyển như dòng sông Đà 
vắt qua đây, khiến biết bao lòng người say đắm. Tuy nhiên, nền văn hóa hội nhập 
hiện nay gặp không ít thách thức khi một số bộ phận lớp trẻ không còn thích mặc 
trang phục dân tộc, không biết đến những ngành nghề truyền thống. Vậy làm thế 
nào để gìn giữ cốt hồn, cốt túy của dân tộc mình trong thời kỳ hội nhập với “văn hóa 
ngoại lai”?  

“ÚP TAY THÀNH HOA ĐÀO NỞ, MỞ TAY NỞ BỪNG HOA GẠO” 

Từ nhiều đời nay, người Thái thường sử dụng các sản phẩm từ dệt, thêu thùa trong 
cuộc sống, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ sinh hoạt hàng ngày đến các lễ hội lớn. Ở 
Tây Bắc, thật không khó để bắt gặp những cỗ máy xe sợi, khung cửi dệt vải và những cô 
thiếu nữ ngồi cặm cụi thêu thùa, may vá bên nếp nhà sàn.  

Tục ngữ Thái có câu “nhinh hụ dết phải, trai hụ san he” có nghĩa là “gái biết làm 
vải, trai biết đan chài”. Ngay từ lúc lên sáu, lên bảy, các cô bé Thái đã được chỉ bảo, làm 
quen với việc nhặt bông, xe sợi và lớn hơn một chút thì bắt đầu dệt vải. Người phụ nữ 
Thái thường phải mất từ mười cho đến hàng chục năm để có thể nhuần nhuyễn kỹ năng và 
cho ra những sản phẩm đẹp, được đánh giá cao. Đó cũng chính là tiêu chuẩn để đánh giá 
phẩm chất đức hạnh và giỏi giang của một người con gái, là tiêu chuẩn để các chàng trai 
chọn vợ.  

Để dệt được một tấm vải đẹp thường phải trải qua rất nhiều công đoạn đòi hỏi sự 
khéo léo, kiên trì. Mất nhiều tháng để trồng bông, thu hoạch, cán bông, tách hạt ra khỏi 
bông, sau đó bật bông, cuộn bông thành những cuộn nhỏ rồi mới kéo sợi. Tiếp theo là hồ 
vải bằng cơm nấu nhão để cho sợi vải cứng, bền. Hồ vải xong mang đi phơi nắng, cho khô 
ráo rồi mới mang lên khung cửi để dệt. Quá trình nhuộm màu thường cầu kỳ hơn, từ việc 
tìm nguyên liệu từ cây cỏ, củ quả…để có được những màu sắc hấp dẫn như xanh, đỏ, tím, 
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vàng… Mỗi màu sắc kết hợp với nhau để dệt nên tấm thổ cẩm đều thể hiện sự tinh túy của 
đất trời. Màu đen tượng trưng cho đất, màu xanh cho cây cỏ, màu vàng biểu hiện cho sự 
kết hợp hài hòa giữa con người với thiên nhiên, màu đỏ tượng trưng cho sức sống mãnh 
liệt của con người. Được thêu dệt với nhiều hoa văn, họa tiết như hình quả trám, hình cây 
cối, hoa lá, chim muông hết sức độc đáo, tinh xảo. 

Theo phong tục, bắt đầu từ năm 13, 14 tuổi, những cô gái Thái đã phải chuẩn bị 
cho việc mình đi lấy chồng bằng cách họ phải tự tay chuẩn bị của hồi môn cho gia đình 
nhà chồng như gối, chăn đệm, khăn piêu, túi, quần áo…Mỗi đường chỉ, mỗi nét hoa văn 
đều là tinh hoa của mỗi cô gái là thể hiện tấm chân tình, khả năng vun vén của mình thông 
qua từng tấm vải thổ cẩm do mình dệt lên. Vào mỗi dịp có lễ hội, Tết cổ truyền hay các sự 
kiện của gia đình, ai ai cũng hân hoan với những chiếc khăn piêu tinh tế, những họa tiết 
trang trí hấp dẫn trên áo váy để khoe với mọi người thành quả bao ngày của mình. Để ca 
ngợi đôi bàn tay tài hoa và sự siêng năng của người phụ nữ Thái, tục ngữ Thái mới có câu: 
“Úp tay thành hoa đào nở/ Mở tay nở bừng hoa gạo”. 

BÀI TOÁN LƯU GIỮ TINH HOA DÂN TỘC 

Cuộc sống hiện đại đã thay đổi nhiều giá trị trong đời sống xã hội, những người trẻ 
con em dân tộc Thái cũng dần dần thoát ly khỏi cái cày, cái cuốc, thoát khỏi ruộng nương 
để đi làm ăn, học tập và trở thành những công dân toàn cầu. Chị em phụ nữ Thái ngày nay 
có nhiều người không có ai biết kéo sợi, dệt vải. Bên nếp nhà sàn của mỗi gia đình đã 
vắng bóng khung cửi dệt vải truyền thống ngày nào. Chỉ còn lại những bà, những mẹ ở 
vùng sâu, vùng xa vẫn ngày ngày đưa thoi, quay sợi, gảy hoa văn níu kéo truyền thống. 
Nghề dệt vải cũng vì thế mà trở nên manh mún, mai một trước sức ép, sự đa dạng của các 
sản phẩm dệt công nghiệp. Vài năm trở lại đây, chính quyền một số tỉnh Tây Bắc đã bắt 
đầu quan tâm đến du lịch - ngành công nghiệp không khói với nhiều dự án du lịch cộng 
đồng gắn với giới thiệu và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống là một tín hiệu đáng 
mừng. Điều đó đã góp phần thúc đẩy những nghệ nhân tiếp tục duy trì các cách dệt vải 
truyền thống và giúp lớp trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu giữ văn hóa dân 
tộc, quảng bá và thu hút khách du lịch cũng chính là góp phần tăng thêm nguồn lực kinh 
tế cho gia đình.  

Với tình yêu tha thiết dành cho nghề dệt thổ cẩm của dân tộc, lại là người có tri 
thức, bà Cà Thị Thỏa (Chủ nhiệm Hợp tác xã Nặm La, tỉnh Sơn La) nhận thấy những giá 
trị truyền thống của dân tộc mình, bà đã cùng các chị em trong bản thành lập Hợp tác xã 
Nặm La với mong muốn khôi phục lại nghề truyền thống của dân tộc, giới thiệu tới bạn bè 
trong nước và quốc tế những sản phẩm tinh hoa do bàn tay của những người phụ nữ Thái 
làm ra. Khởi đầu với 10 thành viên và 10 bộ khung cửi truyền thống, bà Thỏa cùng các 
thành viên đã lặn lội đi tìm nơi cung cấp các loại chỉ may và bông gạo chất lượng cao về 
làm nguyên liệu sản xuất. Các sản phẩm đều được dệt hoàn toàn thủ công, các họa tiết trên 
vải được thêu theo đúng phong cách hoa văn của người Thái. Tuy mất nhiều thời gian và 
đòi hỏi sự tỉ mẩn, khéo léo, kiên trì nhưng bà Thỏa xác định không chú trọng vào giá cả 
để tránh đối đầu với các sản phẩm dệt công nghiệp mà chú trọng vào nâng cao chất lượng, 
giá trị của sản phẩm, mẫu mã đa dạng  phù hợp với thị hiếu khách hàng, có thể sử dụng 
trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, bà mở thêm dịch vụ ăn uống ẩm thực là các món 
ăn của dân tộc kết hợp trưng bày các sản phẩm dệt truyền thống của các xã viên để thu hút 
thêm nhiều đối tượng khách hàng, đồng thời quảng bá được về đời sống, văn hóa của dân 
tộc Thái.  
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Chia sẻ về chuyến du lịch của mình, chị Nguyệt - một du khách đến từ Hưng Yên 
cảm thấy rất thích thú khi được bà Cà Thị Thỏa dạy cách dệt vải theo truyền thống của 
người Thái. Chị Nguyệt cho rằng bên cạnh phong cảnh núi non hùng vĩ, không khí trong 
lành, con người hiền hòa thì việc được trải nghiệm cách thức làm ra các sản phẩm truyền 
thống, thưởng thức ẩm thực dân tộc là một nét độc đáo, không phải điểm du lịch nào cũng 
có được.  

Không chỉ có bà Thỏa, hiện nay nhiều hộ gia đình tại các khu du lịch như Mai 
Châu - Hòa Bình, Mộc Châu - Sơn La đã chú ý phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, 
homestay kết hợp với trải nghiệm văn hóa dân tộc, kinh doanh các sản phẩm thủ công để 
thu hút khách du lịch. Việc trưng bày và sử dụng trong những hộ gia đình làm lưu trú tại 
bản bằng các sản phẩm truyền thống như rèm cửa, chăn, gối, đệm khiến du khách không 
chỉ cảm thấy gần gũi mà còn rất độc đáo. Dần dần, chị em còn nghiên cứu cải tiến mẫu mã 
và làm ra những sản phẩm như mũ, khăn, túi xách, hộp đựng đồ trang điểm, túi đựng ipad, 
máy tính... để bày bán cho du khách làm quà lưu niệm. 

Sự giao thoa về văn hóa bên cạnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần song 
cũng đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, bên cạnh một bộ phận giới trẻ còn thờ ơ với văn 
hóa truyền thống thì vẫn còn nhiều bạn trẻ năng động, có ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc. 
Họ mặc quần áo dân tộc, sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình trong đời sống hàng ngày, 
học nghề thủ công truyền thống và nỗ lực đem hình ảnh, bản sắc của dân tộc mình đến với 
bạn bè năm châu.  
 

19. Nguyễn Cường. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ 
PHÓNG DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI PHƯỜNG 
CHIỀNG CƠI, THÀNH PHỐ SƠN LA / Nguyễn Cường // Đại biểu nhân dân.- Ngày 
10/11/2019.- Số 314.- Tr.1, 3. 
 

 LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT TỈNH SƠN LA 

Tối 9/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổ đại biểu 
Quốc hội số 5 và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 
phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La. 

Chiềng Cơi có 9 tổ, bản với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đảng bộ phường có 
13 chi bộ trực thuộc, với tổng số 382 đảng viên. Những năm qua, nhân dân các dân tộc 
phường Chiềng Cơi đã tích cực học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần; hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và 
hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục - thể thao. 

Nổi bật, năm 2019, phường Chiềng Cơi đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với các tổ chức thành viên 
vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; vận động các hộ khá, giàu giúp 
đỡ các hộ khó khăn về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, 
vật nuôi phù hợp. Năm 2019, phường có 1.274/1.445 hộ được công nhận danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; có 5/9 tổ, bản đạt tiêu chuẩn “Tổ, bản văn hóa”. Công tác giám sát và phản 
biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện, giám 
sát việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. 

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương những kết 
quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nói chung và 
phường Chiềng Cơi nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch Thường trực 
Quốc hội nhấn mạnh, kết quả này có sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ 
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thành phố tới phường, các tổ, bản và sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân trên địa bàn.
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nói chung và phường Chiềng Cơi nói 
riêng tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính 
sách, người có công cũng như đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. 
Tiếp tục bảo vệ tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo, giáo dục 
thế hệ trẻ hơn nữa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên 
địa bàn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng Tổ đại biểu Quốc hội số 5 
và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trao quà tặng phường Chiềng Cơi; tặng quà các gia đình chính 
sách và hộ nghèo trên địa bàn. 

+ Chiều 9/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng và Tổ đại biểu Quốc hội số 5 đã thăm, làm việc tại tỉnh Sơn La. 

Tại buổi làm việc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La 
Nguyễn Hữu Đông đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng năm 2019. 

Theo đó, 10 tháng năm 2019, kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng; 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng; thực 
hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc 
phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội giữ vững; tăng cường công tác đối 
ngoại. Nổi bật, sản xuất nông nghiệp của địa phương tiếp tục chuyển dịch tích cực theo 
hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về 
sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 
70.769ha diện tích cây ăn quả, sản lượng ước đạt 250.000 tấn... 

Mặt khác, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước được nâng 
cấp và hoàn thiện. Sơn La đã tập trung triển khai đầu tư một số dự án quan trọng, tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La; tuyến tránh Quốc lộ 
6; cải tạo, nâng cấp Cảng Hàng không Nà Sản; triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu 
du lịch quốc gia Mộc Châu. Đến nay, tỉnh Sơn La đã có 187/204 xã có đường ô tô đến 
trung tâm xã được cứng hóa, đạt 91,67%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện ước đạt 94,5%; có 
27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với năm 2015, vượt 4 xã so với Nghị quyết 
Đại hội đến năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 24,95%... 

Cùng với đó, Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ công tác 
xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh 
đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Địa phương đã tập trung triển 
khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng 
các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung triển khai 
thực hiện 22/25 đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW 
ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tổ chức sắp xếp bộ máy hệ 
thống chính trị và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập... 
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Sơn La kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, Trung ương quan tâm, 
xem xét một số nội dung như: Sớm giao kế hoạch vốn bổ sung để hoàn thành và quyết 
toán tổng thể dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; giao đủ kế hoạch vốn của Đề án 
“Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà” xây dựng Thủy 
điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La; sớm cho chủ trương và giao kế hoạch vốn để triển khai 
thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối Quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với Quốc lộ 
279D (huyện Mường La) đi qua 5 xã tái định cư thủy điện; quan tâm cân đối vốn từ ngân 
sách Trung ương theo đề nghị của địa phương để thực hiện khởi công dự án đường cao tốc 
Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) vào năm 2020. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Sơn La đạt được trong 10 tháng năm 2019. Ghi nhận 
những kiến nghị của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, 
xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Sơn La cần tiếp tục đẩy mạnh sản 
xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng xây dựng thương hiệu; tăng 
cường hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp về sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp; nghiên cứu và tổng kết nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả; tìm 
đầu ra bền vững cho sản phẩm, chú trọng hướng xuất khẩu; tiếp tục thu hút đầu tư trên địa 
bàn; quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các chính sách về an sinh - xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm xã hội cho nhân dân và chăm lo đến các địa bàn khó khăn hiện nay của địa 
phương... 

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Tổ đại biểu 
Quốc hội số 5 và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng 
Liệt sỹ, thăm Nhà tù Sơn La và dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc 
(thành phố Sơn La); thăm Công ty bò sữa Mộc Châu và Khu du lịch rừng thông bản Áng, 
xã Đông Sang (huyện Mộc Châu)...  
 

'20. Vì Hiện. BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN MA TÚY / Vì Hiện // Biên phòng.- 
Ngày 13/11/2019.- Số 91.- Tr.6. 

 

Ngày 10 - 11, tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La, lực lượng phối hợp của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập; Phòng Phòng chống ma 
túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La và Công an huyện Mộc Châu; Chi cục Hải 
quan cửa khẩu Lóng Sập bắt quả tang 2 đối tượng: Thào A Lu, sinh năm 1981 và Mùa A 
Da, sinh năm 1989 (đều mang quốc tịch Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma 
túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 190g heroin, 118 viên ma túy tổng 
hợp. 

Tại cơ quan chức năng, Thào A Lu và Mùa A Da khai nhận, vận chuyển thuê số 
ma túy nói trên cho một người đàn ông khoảng 39 tuổi tên là Mua ở Lào mang sang thị 
trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La để bàn giao cho một người khác để lấy tiền công. Đồn Biên 
phòng cửa khẩu Lóng Sập đã khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho cơ quan 
chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 
 
21. Chí Viễn. SƠN LA GẶP KHÓ KHĂN TRONG THU GOM, XỬ LÝ CHẤT 
THẢI RẮN / Chí Viễn // Tạp chí Môi trường.- 2019.- Số 10.- Tr.32. 
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Theo số liệu thống kê từ Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La, tổng khối lượng 
chất thải rắn được thu gom, vận chuyển trên toàn tỉnh khoảng 271 tấn/ngày (trong đó, tại 
trung tâm các huyện, thành phố là 219,52 tấn; một số khu vực các xã lân cận được mở 
rộng địa bàn thu gom là 51,97 tấn/ngày). Tỷ lệ chất thải rắn tại đô thị được thu gom năm 
2018 đạt trung bình khoảng 88%, trong đó, tỷ lệ chất thải rắn được xử lý đảm bảo tiêu 
chuẩn về môi trường đạt khoảng 48%. 

Mặc dù tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý chất thải rắn, nhưng 
tỉnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn do địa bàn thu gom rộng, trong khi các khu dân cư thưa 
thớt, không tập trung, địa hình chủ yếu là đồi núi gây khó khăn cho công tác quy hoạch 
khu xử lý chất thải rắn tập trung. Công tác thu hút đầu tư đối với xử lý chất thải rắn cũng 
vướng mắc do điều kiện kinh tế khó khăn, giao thông không thuận lợi, ý thức của người 
dân về thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải rắn đúng nơi quy định còn hạn chế. 
Nguồn kinh phí thực hiện còn phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải trong thời gian tới, các huyện, thành phố 
trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông về' thu gom rác thải, 
bảo vệ môi trường, khuyến khích phân loại chất thải rắn tại nguồn. Đẩy mạnh thanh, kiểm 
tra, xử lý vi phạm trong quản lý chất thải rắn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và hoạt 
động thu gom, xử lý chất thải rắn. Cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết các thủ tục 
đầu tư dự án xử lý chất thải rắn, ban hành và hướng dẫn chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, 
tài chính cho các tổ chức, cơ sở đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn áp dụng 
công nghệ tiên tiến, hạn chế chôn lấp 
 

22. Linh Phượng. BỘ CÔNG AN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM 
ĐỐC CÔNG AN TỈNH SƠN LA VÀ TỈNH THÁI BÌNH / Linh Phượng // An ninh 
Thủ đô.- Ngày 14/11/2019.- Số 5748.- Tr.4. 
 

Sáng 13/11, tại Sơn La, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công 
an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn 
Ngọc Vân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám 
đốc Công an tỉnh Sơn La. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc 
mừng Đại tá Nguyễn Ngọc Vân và mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá 
Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của mình, nhanh 
chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát huy vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… 
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