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Lời giới thiệu 
 

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có vị trí chiến lược đặc biệt 
quan trọng về địa chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và trong quan hệ 

giao thương với nước bạn Lào. Trải qua hơn 120 năm thành lập và phát triển, 

thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhân dân các 

dân tộc Sơn La luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, vượt qua 

thách thức và nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều 

lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng… đưa Sơn La 

vươn lên hòa nhịp cùng cả nước trong công cuộc dựng xây, kiến thiết nước nhà. 

Kế thừa thành quả của 120 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, đặc biệt 
là thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, Đảng bộ tỉnh Sơn La không ngừng nâng 

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; 

phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công 

cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung phát triển kinh tế 

nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững, nâng cao 

đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh… 

Với những bước đi vững chắc và thận trọng cùng nhiều giải pháp mang tính đột 

phá Sơn La sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ; thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cùng cả nước đi lên trên con 

đường hội nhập. 

Với mục đích đem đến cho bạn đọc cái nhìn tổng quát về những tiềm năng 

và thế mạnh của vùng đất Sơn La, về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc đã đạt được trong tiến trình xây dựng và phát 

triển; Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và xuất bản Thư mục địa chí chuyên đề: 
“Sơn La - Hội nhập và phát triển”, góp phần tô điểm cho bức tranh toàn cảnh 

về kinh tế - xã hội của Sơn La hôm nay thêm sinh động, tạo nên sức thu hút và 

hấp dẫn các nhà đầu tư, bạn bè và du khách bốn phương. 

  Trân trọng giới thiệu! 

 

        BAN BIÊN SOẠN 
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Cầu Pá Uôn, cây cầu có trụ cao nhất Việt 
Nam: 29 (Tr.21) 
Cây cao su góp phần xóa đói giảm nghèo và 
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dụng trong sản xuất và bảo vệ môi trường: 
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139 (Tr.66) 
Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ, tỉnh 
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Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La sơ kết 
chương trình phối hợp: 141 (Tr.67) 

Hội hòa mình vào đời sống nông dân: 137 
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Hội Nông dân huyện Thuận Châu (Sơn 
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“Hội Nông dân thật sự là điểm tựa của 
nông dân”: 136 (Tr.65) 
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đồng thuận: 89 (Tr.49) 
Nông thôn mới Sơn La đạt thêm nhiều đích 
mới: 109 (Tr.57) 
Nông thôn Sơn La khởi sắc: 115 (Tr.58) 
Nơi đồng bào dân tộc chăn nuôi theo công 
nghệ: 24 (Tr.20) 
Nơi gửi gắm niềm tin của đồng bào Tây 
Bắc: 72 (Tr.42) 
Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La: Đổi 
mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện: 80 (Tr.46) 
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn 
La - Những nỗ lực trong phát triển du lịch 
tỉnh Sơn La: 42 (Tr.28) 
“Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” 
tại Mai Sơn: 112 (Tr.57) 
Người cao tuổi huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 
La: Các loại quỹ năm sau cao hơn năm 
trước: 129 (Tr.63) 
Người thợ điện Sơn La làm theo lời Bác: 13 
(Tr.12) 
Nhân lên niềm vui với người có công ở Sơn 
La: 54 (Tr.36) 
Nhiều tỷ phú từ nuôi bò sữa trên cao 
nguyên: 22 (Tr.19) 
Những chiến sỹ mang màu áo nắng trên 
mảnh đất vùng cao: 160 (Tr.76) 
Những điểm sáng xây dựng nông thôn mới 
ở Sơn La: 105 (Tr.56) 
Những người cha ở biên cương: 166 (Tr.79) 
Những tấm gương người có công tiêu biểu 
ở Sơn La: 51 (Tr.34) 
Những thành quả nông thôn mới ở “vùng 
đất khó” Mường La: 100 (Tr.54) 

 

P 
 

Phát huy thành tựu, kinh nghiệm tiếp tục 
phấn đấu vươn lên: 57 (Tr.37) 
Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng 
xây dựng lực lượng vũ trang Sơn La vững 
mạnh toàn diện: 154 (Tr.74) 
Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng 
vũ trang Sơn La vững mạnh toàn diện: 153 
(Tr.73) 
Phát triển cá lồng hiệu quả cao và bền 
vững: 27 (Tr.21) 
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Phiêng Hỳ đã có đường tốt, điện sáng: 32 
(Tr.22) 
Phong trào thi đua trong công nhân viên 
chức lao động: Động lực nâng cao đời sống, 
việc làm cho người lao động: 117 (Tr.60) 
Phỏng Lái cán đích nông thôn mới đúng 
hạn nhờ chung sức, chung lòng: 96 (Tr.52) 
Phỏng Lái, xã đầu tiên ở Thuận Châu đạt 
chuẩn nông thôn mới: 95 (Tr.52) 
Phối hợp vì bình yên biên giới: 165 (Tr.79) 
Phù Yên đồng thuận vươn lên: 97 (Tr.52) 

 

Q 
 

Quân dân một lòng xây dựng biên cương 
vững mạnh: 172 (Tr.84) 
Quyết tâm xây dựng Sơn La thành tỉnh 
phát triển khá vùng trung du và miền núi 
phía Bắc: 10 (Tr.7) 
 

S 
 

Sơn La “bứt phá” để xây dựng nông thôn 
mới ngày càng bền vững: 106 (Tr.56) 
Sơn La có xã đầu tiên cán đích nông thôn 
mới: 93 (Tr.50) 
Sơn La đánh thức tiềm năng: 177 (Tr.88) 
Sơn La đánh thức tiềm năng vững chắc cây 
công nghiệp, đột phá thủy sản: 178 (Tr.88) 
Sơn La đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho người 
có công: 50 (Tr.34) 
Sơn La - Đẩy mạnh phát triển nông sản 
hàng hóa: 17 (Tr.15) 
Sơn La: Đẩy mạnh phát triển ngành nông 
nghiệp theo hướng bền vững: 19 (Tr.16) 
Sơn La: Đưa điện lưới Quốc gia về nông 
thôn: 15 (Tr.14) 
Sơn La: 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
năm 2018: 113 (Tr.57) 
Sơn La - Hướng tới phát triển kinh tế toàn 
diện và bền vững: 11 (Tr.10) 
Sơn La khai thác thế mạnh du lịch: Phát 
triển Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu: 41 
(Tr.27) 
Sơn La 115 năm vinh quang một chặng 
đường phấn đấu: 175 (Tr.86) 
Sơn La: Nhiều giải pháp kích cầu nông 
thôn mới: 107 (Tr.56) 
Sơn La quyết liệt phòng, chống ma túy qua 
biên giới: 145 (Tr.70) 
Sơn La quyết tâm xóa đói, giảm nghèo đa 
chiều và bền vững: 09 (Tr.5) 

Sơn La sẽ có thêm 8 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới: 110 (Tr.57) 
Sơn La tăng cường thế trận quốc phòng 
toàn dân vững mạnh: 163 (Tr.78) 
Sơn La tăng cường vận động xây dựng Quỹ 
Đền ơn đáp nghĩa: 48 (Tr.33) 
Sơn La tiềm năng, đầu tư và phát triển = Son 
La potentials, investment and development: 
06 (Tr.2) 
Sơn La thực hiện tốt chính sách đối với 
người có công: 49 (Tr.34) 
Sơn La thực hiện tốt chính sách ưu đãi 
người có công: 53 (Tr.35) 
Sơn La triển khai nhiều giải pháp giải 
quyết việc làm cho người lao động: 55 
(Tr.36) 
Sử dụng công nghệ nuôi bò sữa bền vững: 
23 (Tr.19) 
Sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước 
ở tỉnh Sơn La: 46 (Tr.31) 
Sức dân trên những đường giao thông ở 
Mường Chùm: 33 (Tr.22) 

 

T 
 

Tiểu khu 3, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh 
Sơn La: Người cao tuổi nêu gương sáng 
trong cộng đồng: 121 (Tr.61) 
Tỉnh Sơn La: Đẩy mạnh các mặt công tác 
hội: 120 (Tr.62) 
Tỉnh Sơn La: Người cao tuổi bảo vệ chủ 
quyền an ninh biên giới: 133 (Tr.64) 
Tỉnh Sơn La: Người cao tuổi ngày càng gắn 
bó với tổ chức hội: 132 (Tr.63) 
Tuổi trẻ Sơn La và dấu ấn một nhiệm kỳ: 
142 (Tr.67) 
“Thế trận lòng dân” trong bảo vệ biên giới 
ở Sơn La: 161 (Tr.76) 
“Thỏi nam châm” cà phê ở Tây Bắc: 28 
(Tr.21) 
Thuận Châu chuyển mình: 94 (Tr.51) 
Triển khai công tác quản lý giao thông - 
vận tải năm 2015: 30 (Tr.22) 
Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đào tạo 
nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho địa 
phương: 76 (Tr.43) 
 

V 
 
 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng 
cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở 
tỉnh Sơn La hiện nay: 61 (Tr.38) 
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Vì bình yên trên biên giới Sơn La: 174 
(Tr.85) 
Vốn vay ưu đãi, đòn bẩy trong xây dựng 
nông thôn mới ở Sơn La: 84 (Tr.47) 

 

X 
 

Xã đầu tiên đạt nông thôn mới: 81 (Tr.47) 
Xã Mường Bon, huyện Mường La, tỉnh 
Sơn La: Người cao tuổi được chăm sóc chu 
đáo: 131 (Tr.63) 
Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn 
La: Người cao tuổi sôi nổi hoạt động văn 
nghệ, thể thao: 124 (Tr.62) 
Xây dựng chủ thể nông thôn mới: 111 
(Tr.57) 
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh 
Sơn La: 35 (Tr.23) 
Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh 
Sơn La (2001 - 2010): 44 (Tr.30) 
Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp: 92 (Tr.49) 
Xây dựng nông thôn mới ở một xã đặc biệt 
khó khăn: 98 (Tr.53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xây dựng nông thôn mới ở Sơn La: Những 
con đường của ý Đảng, lòng dân: 85 (Tr.48) 

 

Y 
 

Y tế Sơn La trên đà phát triển: 67 (Tr.40) 
Y tế tuyến huyện chuyện bây giờ mới kể: 
68 (Tr.41) 

 



AÛnh 8: Ñoàng chí Phaïm Hoàng Haø - Boä tröôûng 

Boä Xaây döïng trao Quyeát ñònh coâng nhaän 

ñoâ thò loaïi II cho thaønh phoá Sôn La.

(Nguoàn: sonlapc.vn)

CHÆ ÑAÏO BIEÂN SOAÏN

Hoà Thò Kim Dung

Phoù giaùm ñoác Thö vieän tænh Sôn La

 CHÒU TRAÙCH NHIEÄM NOÄI DUNG

Ñoaøn Thò Nguyeân

 Tröôûng phoøng Boå sung Xöû lyù taøi lieäu vaø Ñòa chí

TOÂÅ BIEÂN SOAÏN

Ñoaøn Thò Nguyeân 

TRÌNH BAØY

Löông Tuaán Cöôøng

Ñieâu Thò Phöôïng

AÛnh 9: Caùc löïc löôïng phoái hôïp 

tuyeân truyeàn veà coâng taùc an ninh traät töï 

taïi xaõ Naäm Laïnh, huyeän Soáp Coäp. 

(Nguoàn: baosonla.org.vn)

AÛnh 10: Thi theâu khaên Pieâu 

taïi Leã hoäi Muøa hoa Ban.

(Nguoàn: vov.vn)



THÖ MUÏC ÑÒA CHÍ CHUYEÂN ÑEÀ

 

SÔN LA - HOÄI NHAÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN

THÖ VIEÄN TÆNH SÔN LA

Toå 8, phöôøng Toâ Hieäu, thaønh phoá Sôn La, tænh Sôn La

ÑT: 0212 3852 044 / 3859 418

Email: thuviensonla@gmail.com

Website: thuviensonla.com.vn  TAØI LIEÄU KHOÂNG BAÙN                                                                      


