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01. Khánh Linh. ĐOÀN THANH NIÊN SƠN LA TĂNG CƯỜNG VỐN VAY GIẢI 
QUYẾT VIỆC LÀM CHO ĐOÀN VIÊN / Khánh Linh // Lao động và xã hội.- Ngày 
1 - 15/11/2019.- Số 610.- Tr.79-80. 
 

Đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, trong những năm 
qua, các cấp bộ đoàn ở Sơn La luôn chú trọng các hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp, tạo 
điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận vốn vay giải quyết việc làm và các nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi để phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập, cải thiện cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên. 

THỰC HIỆN TỐT HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CHO VAY VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI 

Tính đến tháng 6 năm 2019, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do tổ chức đoàn thanh niên 
Sơn La nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội là gần 990,2 tỷ đồng với 979 tổ tiết 
kiệm và vay vốn, cho vay 32.152 hộ gia đình. Là một trong 4 đơn vị thực hiện ủy thác cho 
vay với ngân hàng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La đã chỉ đạo các 
cấp bộ đoàn trong tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, Chỉ thị 40-CT/TW ngày 14/3/2016 của Ban Bí thư thư Trung 
ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, 
đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi mới của Nhà nước đến 
đoàn viên, thanh niên; thường xuyên tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa 
phương bám sát các tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo, rà soát danh sách những gia đình 
thuộc diện này để có căn cứ xác nhận theo tiêu chí quy định, đảm bảo các hộ nghèo, hộ 
cận nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội  theo đúng qui định. Phối hợp 
thực hiện nghiêm túc công văn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc 
củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. 

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau như: Qua phương tiện thông tin đại 
chúng, sinh hoạt chi đoàn, cuốn Bản tin Tuổi trẻ, Trang thông tin điện tử giúp các cấp bộ 
đoàn và hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La hiểu về chính sách 
tín dụng ưu đãi cũng như các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác; định hướng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống cho các hộ thuộc diện thụ hưởng. Trong 5 năm qua, Tổ chức đoàn 
ở Sơn La đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội  các cấp tổ chức 8 lớp tập huấn cấp 
tỉnh, trên 400 lớp tập huấn cấp huyện, xã. Các cấp bộ đoàn đã trực tiếp phối hợp với các 
đơn vị có liên quan tổ chức 500 khóa tập huấn “chuyển giao khoa học kỹ thuật” cho trên 
40.000 lượt đoàn viên, thanh niên thuộc các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ 
Quốc gia giải quyết việc làm và nguồn vay vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội 
về nghiệp vụ vốn ủy thác, qua đó năng lực quản lý, nghiệp vụ của cán bộ đoàn trong công 
tác ủy thác vay vốn được nâng cao, các tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố. Các hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến được đông đảo đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, tạo 
sức lan tỏa, qua đó có rất nhiều hộ gia đình, đoàn viên, thanh niên nghèo, cận nghèo ở tỉnh 
được tiếp cận, nắm bắt thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Nhiều 
hộ thanh niên nghèo, cận nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi đã có điều kiện phát triển 
chăn nuôi, trồng trọt, tạo thêm việc làm cho gia đình và thanh niên địa phương. Đặc biệt, 
một số hộ nghèo làm ăn nhỏ lẻ đã phát triển trở thành các chủ trang trại có quy mô lớn, 
thu hút nhiều lao động có việc làm ổn định và giúp được nhiều hộ thoát nghèo. 

Cũng trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La đã có nhiều giải pháp 
đồng bộ, tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, coi đây là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện công tác ủy thác vốn vay ưu đãi. Ban 
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Thường vụ Tỉnh đoàn đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ quản lý, nghiệp vụ tín dụng cho cán bộ theo dõi, quản lý nguồn vốn vay, đồng 
thời thường xuyên kiện toàn, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn. Thời gian qua, Tỉnh 
đoàn đã chủ trì tổ chức và phối hợp tham gia 44 cuộc kiểm tra, giám sát cơ sở, kịp thời 
phát hiện những vướng mắc trong quản lý, sử dụng nguồn vốn vay để tạo điều kiện cho 
đoàn viên, thanh niên có thêm nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách 
xã hội, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, đồng 
thời củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức đoàn, giảm thiểu tình trạng 
nợ quá hạn, nợ xấu. Tính đến cuối tháng 6/2019, nợ quá hạn của tổ chức đoàn Sơn La là 
711 triệu đồng, chỉ chiếm 0,07%. 

Qua thời gian thực hiện, các cấp bộ đoàn đã có nhận thức rõ ràng hơn về vai trò, vị 
trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền 
vững, giải quyết việc làm cho thanh niên, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn. Ngoài ra, với quy mô nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương 
chuyển sang ngân hàng chính sách xã hội để thực hiện cho vay, tổ chức đoàn các cấp cũng 
đã tích cực vào cuộc, cùng với ngân hàng chính sách xã hội quản lý việc sử dụng nguồn 
vốn tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách 
nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, 
các cấp bộ đoàn thanh niên Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội 
các cấp thực hiện giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, cũng như đối với việc 
triển khai các hoạt động tín dụng chính sách; Thực hiện các công việc được Ngân hàng 
Chính sách Xã hội ủy thác; lồng ghép các nội dung được ủy thác với các chương trình, 
phong trào vào các hoạt động thường xuyên; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng 
và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo 
và làm giàu chính đáng, xác lập các mô hình cho vay, quản lý vốn vay hiệu quả. 

NHIỀU MÔ HÌNH SỬ DỤNG VỐN VAY HIỆU QUẢ 

Xác định giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã theo dõi và nắm bắt chặt chẽ tình hình lao 
động - việc làm của thanh niên, nhất là lao động nông thôn, thiếu hoặc mất việc làm để có 
biện pháp giải quyết kịp thời. Cùng với đó, tổ chức đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ 
chức dạy nghề cho thanh niên nông thôn ở các vùng và những đối tượng khác nhau như 
vùng có đất giải toả làm khu công nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ, 
thanh niên xung phong, người sau khi cải tạo trở về địa phương... Đồng thời, các cấp bộ 
đoàn tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề 
nghiệp, việc làm; chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động 
“Thanh niên với nghề nghiệp” “Giúp bạn chọn nghề” “Thắp sáng ước mơ”..., mở lớp tập 
huấn, trao đổi kinh nghiệm ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, bảo vệ môi trường... 

Các cấp bộ đoàn thanh niên Sơn La đã hỗ trợ thành lập 32 câu lạc bộ thanh niên 
phát triển kinh tế; hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn và xây dựng phương án sản xuất kinh 
doanh; tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội giúp hơn 32 nghìn hộ tiếp cận nguồn vốn 
ưu đãi, giải ngân nhanh nguồn vốn 120 tạo việc làm mới cho hơn 20.000 lao động. Các dự 
án khuyến nông, lâm, ngư và hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm 
nghèo được đoàn thanh niên triển khai thực hiện có hiệu quả. Nguồn vốn này đã góp phần 
tích cực trong việc lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
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góp phần đáng kể vào việc giúp thanh niên tạo việc làm thông qua các nhóm thanh niên 
yếu thế như: Thanh niên khuyết tật, tàn tật; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên ở các 
vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp; thanh niên sau cai nghiện ma túy... 
Hoạt động trợ vốn giúp nhau lập nghiệp (còn gọi là góp vốn xoay vòng) được các cấp bộ 
đoàn tập trung chỉ đạo, các mô hình như: Hỗ trợ vốn giúp nhau; tổ trợ vốn, đổi công... 
được duy trì và phát huy hiệu quả. 

Bằng sự năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả của đoàn 
viên, thanh niên Sơn La đã xuất hiện như: Câu lạc bộ trồng cây sa nhân ở bản Phiêng Ban, 
xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) đạt lợi nhuận 700 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao 
động; mô hình sản xuất rau an toàn, chăn nuôi gia súc, gia cầm của đoàn viên Lò Văn 
Duyên, bản Lọng Khoang, xã Hát Lót (Mai Sơn) lợi nhuận 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm 
cho 20 lao động; mô hình kinh doanh, chế biến nông sản, chăn nuôi của đoàn viên Lò Văn 
Trọng, bản Lè B, xã Tông Cọ (Thuận Châu) lợi nhuận 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm 
cho 5 lao động... 

Theo giới thiệu của Huyện Đoàn Sông Mã, chúng tôi về bản C5, xã Chiềng 
Khoong thăm mô hình trồng cây ăn quả của chị Phạm Thùy Trang. Ở tuổi 27, chị Trang 
đã là chủ nhân của hơn 5ha cây ăn quả gồm nhãn, bưởi và cam canh, 1 cơ sở kinh doanh 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 1 cơ sở sơ chế nông sản thu lãi khoảng 600 triệu 
đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao 
động, vào vụ thu hoạch nhãn cơ sở sản xuất của chị Trang thuê từ 40 đến 60 nhân công 
thời vụ. Anh Phạm Tiến Đạt, nhân công vận hành máy trong lò sấy kể: Công việc của tôi 
là vận hành máy móc trong xưởng sơ chế, mỗi tháng thu nhập 9 triệu đồng. Đây là năm 
thứ 6, tôi làm việc cùng chị Trang, chị rất chăm chỉ, vui vẻ, hòa nhã, là tấm gương sáng 
trong phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp ở địa phương. 

Với mục tiêu tạo nhiều việc làm mới cho đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới, 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Sơn La tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La 
triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm, hỗ 
trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và các nguồn 
vốn tín dụng ưu đãi khác để mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết thêm nhiều việc 
làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho đoàn viên, thanh niên.  

 

02. Khánh Linh. CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI SƠN LA 
PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM/ Khánh 
Linh // Lao động và xã hội.- Ngày 1 - 15/11/2019.- Số 610.- Tr.81-82. 
 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La được thành lập và đi 
vào hoạt động tháng 4/2003, hiện có gần 170 cán bộ, nhân viên. Bộ máy điều hành 
tác nghiệp gồm Hội Sở Chi nhánh tỉnh và 11 phòng giao dịch ngân hàng chính sách 
xã hội cấp huyện. Trải qua hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Chi nhánh Ngân 
hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La luôn nỗ lực thực hiện những chức năng, nhiệm 
vụ quan trọng của mình, đó là: Triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín 
dụng ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 
trên địa bàn; thực hiện ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 
sách khác đối với các tổ chức hội đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã; thực hiện ủy nhiệm 
thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm và một số công việc khác trong quá trình cho vay của 
ngân hàng chính sách xã hội đối với tổ tiết kiệm và vay vốn; trực tiếp kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện hợp đồng tín dụng của cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ vay vốn đối 
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với các dự án vay vốn trực tiếp trên địa bàn; phối hợp với các ngành chức năng lồng 
ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với chương trình cho 
vay vốn trên địa bàn; chỉ đạo và tổ chức giao dịch tại điểm giao dịch xã, phường, thị 
trấn thông qua tổ giao dịch xã, phường, thị trấn... 

Trong quá trình triển khai các hoạt động nghiệp vụ, Chi nhánh Ngân hàng Chính 
sách Xã hội tỉnh Sơn La luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng. Chi nhánh đã chủ động tham 
mưu với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về xây dựng 
kế hoạch, chương trình hoạt động của đơn vị. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo 
điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức 
chính trị, xã hội trong tỉnh và các ngành có liên quan để tổ chức có hiệu quả chính sách tín 
dụng phục vụ phát triển nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, 
phát triển các ngành nghề, góp phần thực hiện công tác giải quyết việc làm và công cuộc 
xóa đói giảm nghèo của địa phương. 

Tính đến cuối tháng 6/2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội của Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn La khoảng 4.313 tỷ đồng, tăng 354 tỷ đồng so với năm 
2017. Cụ thể dư nợ từng chương trình như sau: Cho vay hộ nghèo 1.918 tỷ đồng, cho vay 
giải quyết việc làm 173 tỷ đồng; xuất khẩu lao động 2 tỷ đồng; cho vay hộ đồng bào dân 
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 99 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo về nhà ở 229 tỷ đồng; cho 
vay hộ cận nghèo 519 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo 205 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh 
doanh vùng khó khăn 628 tỷ đồng; hộ thương nhân vùng khó khăn 8 tỷ đồng; học sinh, 
sinh viên 9 tỷ đồng... Dư nợ của 4 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đạt 
1.280 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội. Bình quân dư 
nợ là gần 320 triệu đồng/huyện nghèo, số khách hàng còn dư nợ của ngân hàng là 135.642 
người. 

Tính từ năm 2014 đến tháng 6/2019 đã có 10.400 người lao động ở Sơn La được 
tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, có 35 người được vay vốn đi xuất khẩu lao 
động. Có 216.382 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân 
hàng chính sách xã hội, trong số đó có 44.957 hộ gia đình đã thoát nghèo; 1.038 học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, từ đó có cơ hội tìm được việc làm, 
thoát nghèo bền vững. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đã kịp thời tham mưu cho 
cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nhanh chóng các chủ trương, chính sách tín dụng 
ưu đãi của Chính phủ, tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ cơ sở, tổ chức 
chính trị xã hội, xã, phường. Việc tuyên truyền, phổ biến về quy trình thủ tục vay vốn 
cũng được thực hiện sâu rộng từ tỉnh, huyện đến tận xã, phường, thôn, bản và người dân 
trong toàn tỉnh, tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, người dân và các đối 
tượng thụ hưởng về hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh, cấp huyện đã 
làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi và 
giám sát thực hiện Nghị quyết của hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội tại địa 
phương. Định kỳ hàng tháng, lãnh đạo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tham 
gia các phiên họp giao ban của UBND tỉnh để chủ động báo cáo và làm công tác tham 
mưu cho UBND tỉnh và ban đại diện hội đồng quản trị; chủ động phối hợp với các sở, 
ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương để nắm bắt 
nhu cầu vay vốn, thủ tục, hồ sơ cho vay; điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, kế hoạch, phân bổ 
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 nguồn vốn, cân đối chuyển vốn, giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng. 
Xác định đối tượng phục vụ của hoạt động tín dụng chính sách xã hội là bà con 

vùng cao, vùng khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế và nhận thức không đồng đều, công 
tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách tín dụng ưu đãi đã được đa dạng hóa về 
nội dung, hình thức. Các thông tin về các chương trình tín dụng chính sách được phổ biến, 
tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, truyền hình, đài 
phát thanh Trung ương, địa phương, đài truyền thanh phường, xã, ngoài ra còn được đăng 
tải trên các bản tin, tập san, tờ rơi về hoạt động của ngân hàng, các hội, đoàn thể và được 
phát tới cán bộ hội cơ sở, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Nội dung về chính sách tín 
dụng xã hội còn được đưa vào các hội thi của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác 
cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Đặc biệt những nội dung trên đều được Chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh công khai cập nhật trên bảng thông tin treo tại trụ sở 
UBND xã, phường, thị trấn. 

Chi nhánh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai Nghị 
quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 4/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La, trọng tâm là tập 
trung nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cho vay đối với các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã ; 
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị của các hợp tác xã; rà soát, đổi 
mới quy trình, thủ tục vay vốn; tích cực tháo gỡ khó khăn của các hợp tác xã, thành viên 
hợp tác xã trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác 
nhận số tiền lãi của các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã đã trả cho các tổ chức tín dụng 
đối với khoản vay để thực hiện dự án, phương án thuộc diện được hỗ trợ đầu tư theo Nghị 
quyết số 76 của HĐND tỉnh Sơn La. 

Bên cạnh đó, chi nhánh đã phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục 
đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển 15 nghìn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp 
hoạt động hiệu quả đến năm 2020 nhằm góp phần phát triển sản xuất, giải quyết thêm 
nhiều việc làm cho người lao động, trong đó Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín 
dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn của các hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sản 
phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Sơn La cũng yêu cầu các tổ chức tín 
dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 
2020 (OCOP) với các nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung nguồn vốn đẩy mạnh cho vay các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất phục vụ phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông 
nghiệp, dịch vụ có lợi thế theo chuỗi giá trị góp phần hoàn thành mục tiêu của Chương 
trình OCOP; nghiên cứu đề xuất với ngân hàng cấp trên các chương trình cho vay với lãi 
suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với các hợp tác xã, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đối tượng của Chương trình OCOP... 

Để hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh đã tổ chức kiểm tra, 
giám sát tình hình hoạt động của ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã 
hội các huyện được giao phụ trách, trong 5 năm Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội 
tỉnh Sơn La đã tổ chức 6 cuộc kiểm tra đối với các huyện như Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh 
Nhai... Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo xử lý, 
thu hồi nợ tồn đọng, nợ xấu, nợ xâm tiêu thuộc nguồn vốn tín dụng chính sách. Tổ chức 
chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội tập trung củng cố, 
nâng cao chất lượng tín dụng. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xử lý nợ đến hạn, 
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chuyển nợ quá hạn để từ đó phân tích nguyên nhân, tìm các giải pháp xử lý nợ triệt để, 
từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Tính đến 30/6/2019, nợ quá hạn của 
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La là hơn 10,3 tỷ đồng, chiếm 0,24% 
tổng dư nợ. 

Những kết quả đạt được đã khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội là 
một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác giải quyết 
việc làm và Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông 
thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. 

Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng ưu đãi đối với phát 
triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa 
phương, xác định đó là nhiệm vụ có tính chiến lược nhằm nâng cao đời sống của các đối 
tượng thụ hưởng, đặc biệt là các đối tượng chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 
Xã hội tỉnh Sơn La đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng ưu đãi 
trên địa bàn tỉnh. Phát huy những tiềm năng, thế mạnh về công tác tín dụng trong nông 
nghiệp, nông thôn trên địa bàn, chi nhánh tiếp tục tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ tốc 
độ tăng trưởng tín dụng trong từng thời kỳ, đảm bảo phù hợp và an toàn với chỉ tiêu tăng 
trưởng tín dụng theo quy định của ngành. Đẩy mạnh cho vay đáp ứng nhu cầu phát triển 
sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần phát triển 
mạnh mẽ kinh tế - xã hội ở địa phương.  

 

03. Hữu Điệp. MÔ HÌNH CỰU CHIẾN BINH VAY VỐN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 
HIỆU QUẢ Ở SƠN LA / Hữu Điệp // Lao động và xã hội.- Ngày 1 - 15/11/2019.- Số 
610.- Tr.83-84. 
 

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm thông qua 
ngân hàng chính sách xã hội đã phát huy vai trò to lớn trong việc giúp các hộ gia 
đình cựu chiến binh tỉnh Sơn La mở rộng, phát triển các mô hình sản xuất kinh 
doanh, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. 

MÔ HÌNH TRANG TRẠI SỬ DỤNG NGUỒN VỐN VAY HIỆU QUẢ 

Cựu chiến binh Lò Văn Ó, sinh năm 1958, tại bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện 
Yên Châu nhập ngũ năm 1977, năm 1983 xuất ngũ trở về địa phương, ông được kết nạp là 
hội viên cựu chiến binh năm 1990, sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh bản Bó Phương, 
xã Yên Sơn. Trở về địa phương trong hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, với 05 
nhân khẩu, trong đó có 04 lao động chính làm nông nghiệp, phần lớn diện tích đất canh 
tác là đất dốc bạc mầu, thiên tai hạn hán mưa lũ thường xuyên xẩy ra, giá cả thị trường lên 
xuống bấp bênh làm ảnh hưởng đến kinh tế sinh hoạt đời sống. Gia đình ông luôn rơi vào 
tình trạng thiếu đói giáp hạt và là hộ nghèo của bản. 

Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Lò Văn Ó luôn trăn trở làm 
thế nào để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống mà không phụ thuộc vào thiên 
nhiên, khí hậu, phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống đưa gia đình thoát nghèo. Với khó khăn của gia đình là thiếu đồng vốn để 
đầu tư thay đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao, từ ý nghĩ đó, ông đã mạnh dạn 
vay mượn anh em, bạn bè nhưng số tiền không đủ. Năm 2010, ông đã được ngân hàng 
chính sách xã hội huyện cho vay số tiền 30 triệu đồng theo chương trình hộ nghèo để đầu 
tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi, 
trồng cây ăn quả với hướng đi phát triển bền vững. 

Ngay sau khi được tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện, gia 
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 đình ông đã đầu tư vào mô hình nuôi bò sinh sản với số lượng 4 con, sau 2 năm đàn bò 
tăng lên 8 con. Năm 2012, cựu chiến binh Lò Văn Ó được hội cựu chiến binh xã cử đi tập 
huấn và tham quan một số mô hình trên địa bàn huyện. Nhận thấy với hướng đi của gia 
đình là đúng nhưng chưa đạt hiệu quả kinh tế cao, từ những kinh nghiệm có được, cùng 
với kiến thức học hỏi thêm từ những mô hình kinh tế, ông đã mạnh dạn chuyển đổi theo 
hướng hiện đại. Năm 2013, cựu chiến binh Lò Văn Ó đã xây trang trại nuôi bò sinh sản 
với hình thức là nuôi nhốt và tận dụng thức ăn sẵn có là cỏ, mô hình đã đem lại hiệu quả 
kinh tế rõ rệt, đến năm 2014 tổng đàn bò của gia đình là 14 con. Từ số tiền lãi, gia đình 
ông đầu tư mua 50 đàn ong nhưng do chưa hiểu biết về đối tượng nuôi mới nên gặp rất 
nhiều khó khăn. Năm 2015, được sự hướng dẫn của trung tâm khuyến nông huyện trang 
bị cho kỹ thuật nuôi mới về đàn bò sinh sản và đàn ong như lên men thức ăn cho gia súc, 
cách phòng bệnh, đảm bảo chuồng trại, mô hình nuôi ong đã có được thành công bước 
đầu, giúp gia đình cựu chiến binh thoát nghèo, có cuộc sống ổn định và trả được nợ cho 
ngân hàng chính sách xã hội huyện đúng hạn. Lợi nhuận thu được, cựu chiến binh Lò Văn 
Ó tiếp tục đầu tư tăng đàn, năm 2016 đàn bò sinh sản là 10 con, đàn ong 70 đàn, lợn nái 5 
con, và đầu tư trồng 1ha cây ăn quả, thu nhập 300 triệu đồng. 

Năm 2018 mô hình nuôi ong đã tăng lên 150 đàn, thu hơn 3 tấn mật trị giá hơn 200 
triệu đồng và các sản phẩm nông nghiệp cũng như chăn nuôi khác ước tính mỗi năm thu 
nhập của gia đình đạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Từ những kết quả đạt được trong mô 
hình trang trại sử dụng nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội có hiệu quả, cựu 
chiến binh Lò Văn Ó được hội cựu chiến binh xã, Đảng ủy xã và huyện hội công nhận là 
mô hình kinh tế giỏi của hội cựu chiến binh các cấp và đến nay được Trung ương Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam công nhận là mô hình kinh tế giỏi cấp Trung ương; được ủy ban 
nhân dân các cấp và các cấp hội tặng nhiều giấy khen. 

Cựu chiến binh Lò Văn Ó chia sẻ: Nguồn vốn vay tạo việc làm từ ngân hàng chính 
sách xã hội rất có ý nghĩa với những người nông dân, vì muốn phát triển kinh tế thì phải 
có nguồn vốn vay ưu đãi, với thời hạn dài. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, nhiều người dân mạnh 
dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có cuộc sống ổn định. Bên 
cạnh đó, cấp ủy chính quyền và các cấp hội từ xã đến cơ sở đã tạo mọi điều kiện cho cán 
bộ, hội viên và nhân dân phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu trong tình 
hình mới. Bám sát vào Nghị quyết của Đảng bộ xã và của chi bộ về phát triển kinh tế - xã 
hội, đặc biệt là sự quan tâm của thường trực hội cựu chiến binh huyện, hội cựu chiến binh 
xã đã tổ chức cho hội viên đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm của đơn vị bạn về cách phát 
triển kinh tế có hiệu quả chất lượng cao. 

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI, GIÚP NHAU GIẢM 
NGHÈO 

Là một trong những cựu chiến binh thực hiện hiệu quả nguồn vốn vay tạo việc 
làm, ông Cầm Minh Lân, sinh năm 1963, ở bản Nguồn, xã Mường Lang, huyện Phù Yên 
đã trở thành hộ phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh Sơn La. Gia đình ông 
luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 
luôn hưởng ứng và tham gia nhiệt tình vào các phong trào của cơ sở. 

Cựu chiến binh Cầm Minh Lân cho biết: Sau khi xuất ngũ về địa phương, xuất 
phát từ hoàn cảnh kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn liếng, thiếu kiến 
thức sản xuất. Cùng với đó là thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà 
nước, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động phong trào “Cựu chiến binh phát triển, xây 
dựng mô hình kinh tế góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo”, bản thân ông 
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luôn suy nghĩ mình là một hội viên cựu chiến binh, được rèn luyện từ môi trường quân 
đội, luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vì vậy phải phấn đấu khắc phục 
khó khăn, đói nghèo để vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất sẵn có của gia đình, quê 
hương mình. Từ đó ông gây dựng nghề nghiệp cho bản thân, quyết tâm phải tìm cách phát 
triển kinh tế gia đình, khắc phục cái đói cái nghèo, học hỏi tìm hiểu những mô hình sản 
xuất có hiệu quả để áp dụng cho phát triển kinh tế gia đình. 

Xuất phát từ tình hình khó khăn ở trong bản, trong xã, sản phẩm nông sản bà con 
làm ra thường xuyên bị thương lái ép giá, giống và phân bón của các thương lái bán cho 
bà con giá cao hơn thị trường. Vì vậy qua nhiều năm trăn trở, chịu khó làm ăn tích góp, 
đến năm 2010 gia đình ông đã vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng, 
cộng với số tiền vay mượn từ bạn bè, anh em họ hàng, ông đã mạnh dạn đầu tư trên 200 
triệu đồng để xây dựng lò sấy nông sản và mua xe ô tô vận tải để thu mua bao tiêu sản 
phẩm cho bà con nhân dân địa phương. Từ khi xây dựng lò sấy, kinh tế gia đình dần được 
ổn định và khá giả hơn, luôn được cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm, động viên và bà 
con trong bản, trong xã tin tưởng. Sản phẩm nông sản của bà con nhân dân làm ra đều 
được gia đình ông đến thu mua tận nhà, với giá cả phù hợp, tạo điều kiện cho bà con 
không lo bị thương lái ép giá và phải mang đi xa để bán. 

Lò sấy nông sản của gia đình ông mỗi năm 02 mùa vụ: Mùa thu hoạch ngô sấy khô 
từ 800 - 900 tấn, sơ chế sấy khô bán ra thị trường, thu lãi về cho gia đình từ 180 - 200 
triệu đồng. Vụ thu hoạch sắn, gia đình thu mua sắn tươi từ 1.500 - 1.600 tấn về sấy khô 
bán ra thị trường thu lãi từ 90 - 100 triệu đồng; không những vậy gia đình ông còn đầu tư 
mua phân bón, giống ngô, giống lúa cung ứng tận nhà cho bà con với glá cả hợp lý, bằng 
hình thức trả chậm, đến khi thu hoạch sản phẩm mới thu tiền bà con nhân dân. 

Những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc trồng cây ăn quả, mà lợi 
thế của gia đình lại có đất vườn đồi, cựu chiến binh Cầm Minh Lân quyết định đi thăm 
quan học hỏi bà con một số nơi trồng cây cam, cây nhãn và bưởi trên đất dốc. Được sự 
quan tâm động viên của cấp ủy, chính quyền cơ sở và hội cựu chiến binh các cấp tin tưởng 
làm gương và là người đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vì bà con nhân dân 
và hội viên cựu chiến binh trong xã chưa có hộ nào dám mạnh dạn đầu tư chuyển đổi mô 
hình từ đất trồng ngô đã lâu năm năng suất thấp, do vậy gia đình cựu chiến binh quyết 
định đầu tư cải tạo 2ha vườn đồi trồng cây ăn quả có múi, chủ yếu là trồng nhãn chín 
muộn, trồng bưởi diễn. Hiện nay đã cho sản phẩm thu hoạch, hàng năm thu nhập trên 100 
triệu đồng và trồng thêm 2ha cây cam vinh, được 2 năm tuổi. Ngoài việc trồng cây, mở 
xưởng sơ chế và thu mua nông sản, gia đình ông còn đầu tư mở rộng ao cá với tổng diện 
tích 3.200m2 để cải thiện đời sống và tăng thêm thu nhập, hàng năm cho thu nhập trên 35 
triệu đồng.  

Từ những mô hình đã và đang phát triển của gia đình, đến nay kinh tế của gia đình 
cựu chiến binh Cẩm Minh Lân đã ổn định, trừ hết các chi phí hàng năm cho thu nhập trên 
400 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với mức thu nhập 6 
triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó, gia đình ông đã xây dựng được nhà ở kiên cố khang 
trang, con cái được học hành. Trong thời gian tới, gia đình ông sẽ tiếp tục mở rộng xưởng 
thu mua hàng nông sản, để thu mua từ các xã lân cận và khuyến khích, tuyên truyền cho 
bà con chuyển đổi dần cơ cấu cây trồng, từ trồng sắn, ngô sang trồng cây ăn quả có hiệu 
quả kinh tế cao, tạo điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo của địa phương.  
 

04. PV. TỬ HÌNH KẺ BUÔN BÁN MA TÚY / PV// Nhân dân.- Ngày 16/11/2019.- 
Tr.8. 
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Ngày 15/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo 
Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1975, thường trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
La về ba tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, giết người và tàng trữ, sử dụng trái 
phép chất ma túy, giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.  

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La, ngày 02/02/2019 Hoàng 
Văn Sơn mang 2kg ma túy đá đi tiêu thụ. Khi đến khu vực km 91+500 trên Quốc lộ 43 
thuộc tiểu khu 1, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu thì bị Công an huyện Mộc Châu phát 
hiện bắt quả tang. Sơn chống trả, rút chốt lựu đạn ném về phía tổ công tác, nhưng quả lựu 
đạn không nổ. 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Sơn mức án 15 năm tù giam về 
tội giết người; một năm tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 
mức án tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt, bị cáo 
Hoàng Văn Sơn chịu mức án tử hình. 

 

05. Linh Tâm. LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH HÀ NỘI - SƠN LA: HỢP TÁC ĐỂ KÉO 
GẦN KHOẢNG CÁCH / Linh Tâm // Hà Nội mới.- Ngày 16/11/2019.- Số 46.- Tr.11. 
 

Trong quá trình phát triển, Sơn La luôn xác định Hà Nội là thị trường du lịch 
trọng điểm, ngược lại, Hà Nội luôn coi Sơn La là điểm đến giàu tiềm năng. Chính sự 
liên kết, hợp tác ấy đã “kéo” khoảng cách giữa hai địa phương ngày một gần hơn. 

GIÀU TIỀM NĂNG NHƯNG VẪN Ở TỐP CUỐI 

Sơn La là một tỉnh miền núi Tây Bắc được thiên nhiên ban tặng hệ thống cảnh 
quan thiên nhiên hấp dẫn cùng khí hậu tuyệt vời, quanh năm mát mẻ. Cùng với đó là sự 
hình thành, bồi đắp các giá trị văn hóa truyền thống đa dạng, đặc trưng của 12 dân tộc anh 
em đã tạo nên sức hấp dẫn khó quên của vùng đất được coi là “mái nhà của Đồng bằng 
Bắc Bộ” này. 

Sơn La có 12 dân tộc cùng sinh sống, đông nhất là người Thái, Mông, Dao, 
Mường... nhưng vẫn bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Đó là 
các lễ hội và trò chơi dân gian gắn với các mùa vụ trong năm như: Dân tộc Thái có Lễ hội 
Hoa Ban tại Mộc Châu, Lễ hội Lồng Tồng (xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu), dân tộc 
Mông có Lễ hội Nào Sồng (Mộc Châu), Lễ hội Tu Su (Yên Châu), dân tộc La Ha có lễ hội 
Mừng cơm mới, người Kháng ở Quỳnh Nhai có Lễ hội Xen Pang Ả... Ẩm thực cũng là 
một thế mạnh nổi bật của Sơn La với những món ăn dân dã, mang hương vị đặc trưng của 
vùng Tây Bắc như gà nướng, pa pỉnh tộp, canh bon, cá giảng, xôi ngũ sắc, rượu men lá 
rừng... Được chế biến với những bí quyết riêng của mỗi dân tộc nên ẩm thực Sơn La luôn 
để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách. 

Về điểm du lịch, Sơn La nổi tiếng với các thắng cảnh như Cao nguyên Mộc Châu, 
đền vua Lê Thái Tông, tháp cổ Mường Và, hang A Phủ, Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù 
Sơn La, công trình Thủy điện Sơn La - lớn nhất Đông Nam Á, cầu Pá Uôn... Trong số đó 
phải kể đến cao nguyên Mộc Châu. Nằm ở độ cao 1.050m so với mực nước biển, nơi đây 
được ví như “cỗ máy điều hòa khổng lồ” của vùng Tây Bắc với những nét đặc trưng của 
bốn mùa trong một ngày. Những năm qua, Khu Du lịch quốc gia Mộc Châu đã trở thành 
điểm đến “hot” của du khách trong và ngoài nước, với các điểm “check-in” nổi tiếng như: 
Đồi chè trái tim, rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm, đỉnh Pha Luông... 

Với tiềm năng phong phú, đa dạng như vậy nhưng bao năm qua Sơn La vẫn bị coi 
là điểm trung chuyển khách từ Hà Nội lên Điện Biên, Lai Châu và các tỉnh lân cận bởi hệ 
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thống giao thông không thuận lợi; sản phẩm du lịch thiếu sự sắc nét; công tác quảng bá, 
xúc tiến kém; nguồn nhân lực thiếu và yếu; nhận thức về phát triển du lịch chưa được các 
cấp lãnh đạo cũng như người dân quan tâm đúng mức. Đấy là lý do vì sao việc phát triển 
du lịch của Sơn La hiện vẫn đang ở tốp cuối của các tỉnh vùng Tây Bắc... 

SẴN SÀNG KẾT NỐI 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, tỉnh Sơn La bước đầu đã có những thay 
đổi đáng kể, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các địa phương. Hà Nội là 
một trong những địa phương quan trọng mà Sơn La hướng tới, như Nghị quyết số 19-
NQ/TU ngày 01/4/2013 về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của 
Tỉnh ủy Sơn La đã nêu rõ: “Xây dựng chương trình hợp tác phát triển du lịch với một số 
tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, một số tỉnh Bắc Lào, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội - trung tâm du 
lịch lớn của cả nước”. Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch 
Sơn La khẳng định: “Trong những năm qua, thị trường khách đến Sơn La chủ yếu đến từ 
Hà Nội, chiếm khoảng 80%. Đây là nguồn khách quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển 
của du lịch Sơn La”. 

Là một doanh nghiệp thường xuyên đưa các đoàn khách lớn từ Hà Nội lên Mộc 
Châu, Sơn La, Giám đốc Công ty du lịch Tiên Phong Travel Phùng Xuân Khánh cho rằng, 
Mộc Châu nói riêng và Sơn La nói chung còn rất nhiều dư địa để phát triển du lịch. 
Nhưng muốn đi xa hơn nữa, cần có một tầm nhìn chiến lược, bài bản để thu hút các nhà 
đầu tư lớn tham gia trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực thấp, 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển là những “rào cản” khiến du lịch Sơn La chưa thể 
phát triển tương xứng với tiềm năng. 

Công tác xúc tiến, quảng bá đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh của 
điểm đến và địa phương, do vậy đây cũng là một trong những hoạt động được Sơn La đẩy 
mạnh trong thời gian gần đây. Nhiều sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch Sơn La tại Hà Nội 
đã được tổ chức như: Tuần Văn hóa - Du lịch Sơn La tại Hà Nội năm 2018; giới thiệu 
nông sản an toàn xuất khẩu, quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La... Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La cũng phối hợp, hỗ trợ Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Xúc 
tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các đoàn 
khảo sát, xây dựng tour, tuyến du lịch liên kết giữa Hà Nội với Sơn La và các tỉnh Tây 
Bắc... Tuy nhiên, theo ông Lương Duy Doanh, Trưởng ban Truyền thông Câu lạc bộ Lữ 
hành Hà Nội UNESCO, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch 
Năm Sao (Fivestar Travel), du lịch Sơn La cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền 
thông để lan tỏa nhưng thế mạnh sẵn có. Với gần 1.000 doanh nghiệp thành viên, câu lạc 
bộ sẵn sàng hỗ trợ, tổ chức các đoàn famtrip lớn đến Sơn La khảo sát, tạo ra các điểm du 
lịch phát triển song song với quảng bá tuyên truyền, đồng loạt đẩy các sản phẩm lên để 
cùng bán. Có như vậy mới tạo thành thương hiệu riêng cho du lịch Sơn La. 

Để sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội và Sơn La ngày càng hiệu 
quả, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho rằng: Hai địa phương 
cần phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho các công ty lữ hành, điểm đến có cơ hội liên 
kết, xây dựng những sản phẩm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của thị trường khách du 
lịch. Bên cạnh đó, hằng năm phối hợp tổ chức từ 1 - 2 sự kiện chung. Ngoài ra, hai địa 
phương cũng cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý du lịch, xây 
dựng sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác xây dựng môi trường kinh doanh du lịch 
chung trên nguyên tắc các bên cùng có lợi, cùng khai thác giá trị tài nguyên du lịch có trên 
địa bàn dựa trên định hướng phát triển chung của ngành. 
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06. Thanh Thuận. TÌNH NGHĨA VIỆT - LÀO BÊN DÒNG SÔNG MÃ / Thanh 
Thuận // An ninh biên giới.- Ngày 17/11/2019.- Số 46.- Tr.19. 
 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, Bộ đội Biên phòng Sơn La đứng 
chân trên địa bàn xã biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, giáp 
với bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Những năm qua, đơn vị đã phối 
hợp với chính quyền huyện Mường Ét làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên khu 
vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt nhằm giúp đỡ nhân dân nước bạn 
Lào ổn định cuộc sống, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị lâu đời, sắt son 
của hai nước Việt Nam - Lào. 

Huyện biên giới Sông Mã, nơi con sông Mã từ thượng nguồn đổ xuôi, đổi dòng 
chảy qua nước bạn Lào, uốn lượn như dải lụa hồng, từ lâu đã gắn kết, khắc ghi tình đoàn 
kết, hữu nghị của nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung, nhân dân 2 huyện Sông Mã - 
Mường Ét nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử của hai dân tộc... 

Nằm ở vị trí biên giới quan trọng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương quản 
lý và bảo vệ 25,5km đường biên giới, 14 cột mốc với nước bạn Lào và trực tiếp phối hợp 
với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
2 xã Chiềng Khương, Mường Sai của huyện Sông Mã, trong đó có 8 bản giáp biên giới. 
Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương luôn 
duy trì tốt hoạt động công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên trao đổi tình hình với 
chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới đối diện của nước bạn Lào như: Đại đội 
Biên phòng 212, công an, huyện đội Mường Ét, chính quyền cụm bản Đán, cụm Xiềng 
Khùn và Trạm Cửa khẩu Bản Đán trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, quản lý, 
kiểm soát xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phối hợp giải quyết 
tốt các vụ việc có liên quan đến hai bên biên giới... Qua những hoạt động đó, Đồn Biên 
phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã phát hiện ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội 
phạm vượt biên trái phép, buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. 

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương cũng thường xuyên phối 
hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tiến hành tuần tra đường biên, mốc giới, 
bảo vệ trật tự an toàn vùng biên. Cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân hai bên biên giới, đặc biệt là Hiệp định Quy 
chế biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào, nâng cao nhận thức, tạo điều kiện thuận lợi 
để nhân dân hai bên biên giới giao thương buôn bán và đi lại. 

Đại úy Khắc A Của, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng 
Khương cho biết: “Đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch tuần tra mốc giới định kỳ mỗi 
tháng 1 lần, hằng quý, phối hợp với Đại đội Biên phòng 212 của Lào tiến hành tuần tra 
song phương trên đoạn biên giới tiếp giáp. Qua tuần tra đã góp phần thắt chặt tình đoàn 
kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước”. 

Cặp Cửa khẩu Chiềng Khương - Bản Đán là điểm sáng của mối quan hệ, giao lưu 
giữa nhân dân hai bên biên giới huyện Sông Mã và huyện Mường Ét. Nơi đây từng diễn ra 
nhiều sự kiện quan trọng giữa hai nước Việt - Lào. Đến Cửa khẩu Chiềng Khương, dễ 
dàng bắt gặp người dân hai nước thường xuyên qua lại, trao đổi hàng hóa, thăm thân... Tại 
đây, công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại hai bên biên giới được Đồn 
Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đặc biệt chú trọng, thời gian làm thủ tục cho người 
dân xuất, nhập cảnh được rút ngắn. Trong 9 tháng của năm 2019, Trạm Kiểm soát liên 
hợp Chiềng Khương, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã làm thủ tục xuất cảnh 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 22 năm 2019 12 

cho 12.603 lượt người, nhập cảnh cho 12.030 lượt người, làm thủ tục cho gần 20.000 lượt 
phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh trên 19.000 lượt phương tiện.  

Thượng úy Nguyễn Duy Hiển, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Chiềng 
Khương cho biết: “Cuối năm, dự báo, tình hình địa bàn có những diễn biến phức tạp, tình 
trạng buôn bán và vận chuyển ma túy qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép gia tăng..., 
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các 
biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, không để bị 
động, bất ngờ trước những diễn biến phức tạp xảy ra ở biên giới; đẩy mạnh hoạt động tuần 
tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an 
ninh trật tự trên địa bàn biên giới”. 

Thiếu tá Vì Văn Chương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng 
Khương cho biết: “Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn thực hiện 
tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường”, đỡ đầu 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn, trong đó có cháu Thạo Phe của nước bạn Lào, mỗi tháng 500 ngàn đồng; giúp dân 
làm kinh tế, góp phần ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
tại địa bàn biên giới”.  

Dẫn chúng tôi đi thăm công trình kênh mương hữu nghị do nhân dân xã Chiềng 
Khương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương xây dựng cho người dân Lào, ông 
Xẻng Thoong Vông Pha Chăn, Cụm trưởng Cụm bản Đán, Bí thư Cụm bản Đán cho biết, 
công trình kênh mương hữu nghị đã cung cấp nước tưới cho hơn 100ha ruộng của cụm 8 
bản thuộc huyện Mường Ét và 15ha ruộng của 2 bản thuộc xã Chiềng Khương. “Ngày 
trước chưa có công trình kênh mương hữu nghị này, nhân dân huyện Mường Ét không 
trồng trọt được. Kể từ khi có công trình kênh mương này, bà con có điều kiện thuận lợi để 
làm ruộng và nuôi cá. Từ đó, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Chúng 
tôi biết ơn tấm lòng của nhân dân xã Chiềng Khương và Đồn Biên phòng Cửa khẩu 
Chiềng Khương nhiều lắm” - Ông Xẻng Thoong Vông Pha Chăn bày tỏ.  

Đến Chiềng Khương hôm nay có thể thấy được sự thay đổi rõ nét trong diện mạo. 
Những con đường bê tông đã được dẫn đến từng bản vùng cao, khiến cho bản làng sạch, 
đẹp, bớt xa xôi, heo hút. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Ở nơi biên cương của 
Tổ quốc, những việc làm của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương 
đã góp phần vun đắp tình quân dân và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa nhân dân hai 
nước Việt Nam - Lào bên dòng sông Mã. 
 

07. Bích Nguyên. NHỮNG BÔNG HOA TƯƠI THẮM CỦA TUỔI TRẺ DÂN TỘC 
THIỂU SỐ / Bích Nguyên, Thùy Trang // An ninh biên giới.- Ngày 17/11/2019.- Số 
46.- Tr.8. 
  

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu 
biểu năm 2019 diễn ra ngày 12/11, tại Hà Nội, là nơi quy tụ những gương mặt trẻ 
tuổi người dân tộc thiểu số với nhiều thành tích trong học tập và lao động sản xuất. 
Họ chính là niềm tự hào của nhiều bản làng xa xôi, hẻo lánh với những việc làm ý 
nghĩa, thành tích học tập xuất sắc. Báo Biên phòng giới thiệu một số gương mặt trẻ 
tuổi người dân tộc thiểu số đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, được vinh 
danh lần này. 

... MANG CON CHỮ ĐẾN VỚI BÀ CON DÂN BẢN 

Trung úy Vàng Lao Lừ, công tác tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, Bộ đội Biên 
phòng Sơn La là một trong số 6 thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên 
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dương lần này. Anh là người thầy thân thương của bà con dân bản vùng biên giới Mường 
Lạn. Từ thực tế, nhiều gia đình không quan tâm đến việc cho con em đến trường học đầy 
đủ, năm 2017, Trung úy Lừ chủ động tham mưu cho chỉ huy đơn vị phối hợp với chính 
quyền xã và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát mở 1 lớp xóa mù chữ tại 
bản Co Muông với 36 học sinh.  

Sau thành công của lớp học đầu tiên, anh tiếp tục đứng lớp giảng dạy cho 39 học 
sinh bản Nong Phụ. Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, Trung úy Lừ đã trực tiếp phát 
hiện, phối hợp, tham gia giải cứu thành công em Vàng Thị Sênh, sinh năm 2000, trú tại 
bản Co Muông, bị các đối tượng lừa, dụ dỗ về Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), chuẩn bị đưa 
lên Lào Cai để bán sang Trung Quốc... 
 

08. Hải Nguyên. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH SƠN LA THĂM VÀ TẶNG 
QUÀ HỌC SINH XÃ XUÂN NHA, HUYỆN VÂN HỒ / Hải Nguyên // Đại biểu nhân 
dân.- Ngày 18/11/2019.- Số 322.- Tr.2. 
 

Sáng 17/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tới thăm, tặng quà học sinh 
Trường Mầm non Xuân Nha và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Xuân Nha - xã đặc biệt 
khó khăn của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Đây là một trong những hoạt động thực hiện biên bản kết nghĩa giữa Tổ Đảng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Chi bộ Văn 
phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và Đảng bộ xã Xuân Nha. Biên bản được ký 
kết chiều 26/10/2019 tại Sơn La dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng. 

Trường Mầm non Xuân Nha và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Xuân Nha có 
54 lớp với hơn 1.000 học sinh. Ngoài 2 điểm trường trung tâm, toàn xã hiện còn 14 điểm 
trường lẻ của bậc học mầm non và tiểu học, còn nhiều khó khăn cho công tác quản lý và 
nâng cao chất lượng giáo dục. 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh đã chuyển quà 
tặng của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND Thành phố 
Hà Nội Nguyễn Đức Chung là 1.100 đôi dép cho các em học sinh 2 trường. Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La mong muốn, nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo bồi 
dưỡng đội ngũ giáo viên, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp chặt chẽ giữa gia 
đình - nhà trường và xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

Cũng nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Sơn La tặng tập thể 2 nhà trường, ngành giáo dục Vân Hồ lẵng hoa tươi 
thắm, chúc cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phát huy truyền thống, tiếp tục thi đua 
dạy tốt, học tốt. 
 

09. Nguyễn Hường. ĐỔI THAY Ở HỒNG NGÀI / Nguyễn Hường // Thời nay.- Ngày 
18/11/2019.- Số 1027.- Tr.4. 
 

Hồng Ngài là một xã vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La), nổi tiếng là bối cảnh 
truyện ngắn “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài viết vào năm 1952. Nơi đây, đồng 
bào H’Mông định cư lâu đời trên những dải núi cao hơn 1.000m so với mực nước biển và 
chiếm hơn 82% dân số toàn xã hiện nay. 

Lên thăm Hồng Ngài hôm nay, chúng tôi nhận thấy những đổi thay đáng mừng của 
các bản H’Mông. Những hủ tục lạc hậu ngày xưa không còn, bà con đã biết chăm lo làm 
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ăn cải thiện đời sống, cơ sở hạ tầng khang trang. Đặc biệt, 100% số trẻ trong độ tuổi đã 
được tới trường chăm sóc, học hành. 
 

10. Lâm Vinh. TUYÊN PHẠT MỨC ÁN TỬ HÌNH 4 ĐỐI TƯỢNG BUÔN BÁN 
TRÁI PHÉP MA TÚY TỪ SƠN LA VỀ LẠNG SƠN / Lâm Vinh // An ninh Thủ đô.- 
Ngày 19/11/2019.- Số 5752.- Tr.15. 
 

Đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm, ngày 16/11, Tòa án Nhân dân Thành phố 
Hà Nội đã quyết định tuyên phạt 4 đối tượng trong đường dây ma túy lớn từ Sơn La 
về Lạng Sơn cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan 
xét xử cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, 
do buôn bán số lượng ma túy rất lớn. 

THÙNG XOÀI XEN LẪN 1KG MA TÚY “ĐI” XE KHÁCH VỀ HÀ NỘI 

Các bị cáo cùng phải nhận mức án cao nhất là Bùi Duy Thọ (Sinh năm 1983), trú ở 
thị trấn Nông trường, Mộc Châu, Sơn La; Nguyễn Đắc Lộc (sinh năm 1970), Đặng Văn 
Thể (sinh năm 1987) cùng ở Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn 
Thinh (sinh năm 1973), trú xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên. 

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Nguyễn Văn Thinh vốn hành nghề taxi. 
Đầu năm 2017, trong một lần chạy xe, Thinh gặp Bùi Duy Thọ tại Hà Nội và biết đối 
tượng này có nguồn ma túy bán nên đôi bên cho nhau số điện thoại. Cuối tháng 6/2018, 
Thinh nhận được điện thoại của đối tượng tên Mừng (ở Cao Lộc, Lạng Sơn) hỏi mua 1kg 
ma túy “đá” với giá 310 triệu đồng. Nhận đơn “hàng”, Thinh liên hệ với Thọ để lấy ma 
túy, đồng thời chuyển tiền “đặt cọc” 45 triệu đồng. 

Đầu giờ chiều 5/7/2018, Thọ gọi điện báo cho Thinh biết 1kg ma túy “đá” đang 
trên đường từ Sơn La về Hà Nội, theo đường ô tô khách. Liên hệ với phụ xe ô tô khách 
theo số điện thoại đồng bọn gửi, tối cùng ngày Thinh đánh xe 4 chỗ vào Bến xe Sơn La 
(tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận thùng “hàng” Thọ gửi. 

Tuy nhiên, khi Thinh vừa bê thùng carton đựng quả xoài xen lẫn 1kg ma túy “đá” 
lên ô tô của đối tượng thì bất ngờ bị lực lượng công an ập tới kiểm tra, bắt giữ quả tang. 
Ngay khi đó, đối tượng chuyển nghề từ lái xe taxi sang buôn hàng quốc cấm khai nhận số 
ma túy đó là do Thọ gửi. 

TRÙM ĐƯỜNG DÂY MA TÚY LIÊN TỈNH 

Trong một vụ việc khác, khoảng 19h50 cùng ngày 5/7/2018, tại một “cây xăng” 
ven Quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng công an cũng phát 
hiện Đặng Văn Thể và Nguyễn Đắc Lộc chở nhau trên xe máy với thùng carton khả nghi. 

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an thu giữ của bộ đôi này 3 bánh heroin được 
giấu xen kẽ với hoa quả trong thùng carton. Bị bắt giữ quả tang, Thể và Lộc cùng khai, số 
ma túy này do Thọ gửi xe khách từ Sơn La xuống Hà Nội cho đồng bọn. 

Từ lời khai của các đối tượng nêu trên, ngày 14/7/2018, cơ quan công an bắt giữ 
khẩn cấp đối với Bùi Duy Thọ. Quá trình điều tra, “trùm” đường dây ma túy liên tỉnh này 
khai nhận, đối tượng thường xuyên đến khu vực biên giới Việt - Lào mua ma túy số lượng 
lớn của đối tượng không quen biết để bán kiếm lời. 

Về những hành vi mua bán ma túy với 3 đối tượng liên quan trong vụ án, Thọ thừa 
nhận trước đó đã nhận tiền “đặt cọc” bán ma túy cho Thinh cùng bộ đôi Thể, Lộc. Sau khi 
chắc chắn các cuộc mua bán, ngày 5/7/2018, Thọ lấy ma túy của đối tượng không quen 
biết, rồi gửi theo đường ô tô khách xuống Hà Nội cho “bạn hàng” và đã bị bắt giữ. Tài 
liệu truy tố xác định, Bùi Duy Thọ đã mua bán tổng cộng hơn 886,6g ma túy “đá” và hơn 
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1.082g heroin với 3 đối tượng trong vụ án. Các bị cáo còn lại thì phải chịu trách nhiệm 
hình sự về số lương ma túy tương ứng bị lực lượng công an bắt giữ quả tang. 
 

11. Nguyễn Hưng. VỤ GIAN LẬN ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC 
GIA NĂM 2018 TẠI SƠN LA: ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ THÊM BỊ CAN VỀ TỘI ĐƯA 
HỐI LỘ VÀ NHẬN HỐI LỘ / Nguyễn Hưng // Công an nhân dân.- Ngày 
19/11/2019.- Số 5227.- Tr.5. 
 

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ 
sung vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La. 
Trước đó, ngày 18/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra hành vi 
đưa hối lộ và nhận hối lộ để “chạy” điểm của nhiều phụ huynh học sinh. 

Trong quá trình điều tra trước đó, 8 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ, gồm: Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo Sơn La), Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất 
lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên 
Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La), Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng Phòng chính trị - 
Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La), Đặng Văn Thủy (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường 
Trung học phổ thông Tô Hiệu), Đinh Hải Sơn (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn La) bị 
truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị truy tố về 
tội danh này là bị can Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản 
lý chất lượng giáo dục) và bị can Đỗ Khắc Hưng (nguyên cán bộ Công an tỉnh Sơn 
La). Cả 8 bị can được xác định, đã nhận thông tin rồi can thiệp bài làm, nâng điểm cho 44 
thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.  

Sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ các khoản tiền 
“cảm ơn” gồm 1,4 tỷ đồng bị can Nguyễn Thị Nga nhận của ông Trần Văn Điện (cán bộ 
giáo dục Thành phố Sơn La) để nâng điểm cho 4 thí sinh; 300 triệu đồng bị can Lò Văn 
Huynh nhận của bà Lò Thị Trường để giúp con bà đỗ đại học. Toà án yêu cầu điều tra làm 
rõ khoản tiền 2,1 tỷ đồng do bị can Lò Văn Huynh nhận từ ông Nguyễn Minh Khoa (cán 
bộ Công an tỉnh Sơn La) gồm 1 tỷ đồng đã nhận và 1,1 tỷ hứa sẽ được nhận; làm rõ khoản 
400 triệu đồng bị can Cầm Bun Sọn nhận từ bà Hoàng Thị Thành (Chủ tịch Hội Nông dân 
huyện Quỳnh Nhai)... 

Kết thúc quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La 
chỉ khởi tố và làm rõ được việc đưa hối lộ và nhận hối lộ của hai chú cháu bị can Lò Thị 
Trường (ở Thành phố Sơn La) và Lò Văn Huynh. Cụ thể, bị can Trường đã cung cấp 
thông tin con trai mình và đưa số tiền 300 triệu đồng cho bị can Huynh để nhờ nâng điểm 
đỗ vào đại học và hẹn khi có kết quả sẽ cảm ơn thêm. Bị can Trường (lao động tự do) là 
người duy nhất trong số gần 100 nhân chứng, người liên quan được tòa án triệu tập đã 
thừa nhận có đưa tiền để nhờ giúp đỡ trong thi cử. Những người khác được xác định liên 
quan vụ án đều khai, chỉ nhờ xem điểm trước và không đưa tiền. 

Bị can Huynh tại giai đoạn điều tra trước và ở phiên tòa vừa qua đã khai có cầm từ 
ông Nguyễn Minh Khoa số tiền 1 tỷ đồng và được hứa sẽ nhận thêm 1,1 tỷ đồng để nâng 
điểm cho một số thí sinh. Gia đình bị can Huynh đã nộp 1 tỷ đồng nhận của ông Khoa cho 
cơ quan điều tra. Nhưng sau khi tòa án trả hồ sơ, bị can Huynh thay đổi lời khai. Bị can 
Huynh khai, không hề nhận tiền hoặc thỏa thận nhận tiền với ông Khoa. Số tiền 1 tỷ đồng 
đã nộp nói trên gồm tiền bán đất của bố mẹ vợ cho và tiền tiết kiệm của gia đình. Ông 
Nguyễn Minh Khoa đã bỏ khỏi nơi cư trú khi được tòa án triệp tập nhưng quá trình điều 
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tra lại đã khai, không đưa tiền cho bị can Huynh. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công 
an tỉnh Sơn La kết luận, không có căn cứ quy kết hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ giữa 
ông Khoa và bị can Huynh. 

Bị can Cầm Thị Bun Sọn từng khai đã nhận của bà Hoàng Thị Thành (Chủ tịch 
Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) số tiền 440 triệu đồng để nâng điểm cho con bà Thành. 
Bị can Sọn đã nộp số tiền này cho cơ quan điều tra. Quá trình điều tra bổ sung, bà Thành 
không thừa nhận việc đưa hối lộ nên không có căn cứ làm rõ việc đưa hối lộ và nhận hối 
lộ giữa bị can Sọn và bà Thành. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La 
xác định, 440 triệu đồng bị can Sọn giao nộp là tiền vụ lợi nên cần tịch thu sung công quỹ 
Nhà nước theo quy định. 

Kết thúc quá trình điều tra bổ sung vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông  
quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đề nghị 
truy tố bị can Lò Thị Trường về tội đưa hối lộ, truy tố bị can Lò Văn Huynh thêm tội nhận 
hối lộ. Các bị can khác vẫn bị đề nghị giữ nguyên tội danh. Hồ sơ vụ án này đã được Cơ 
quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn 
La để truy tố. 
 

12. T.H. YÊN CHÂU (SƠN LA): BIỂU DƯƠNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU 
BIỂU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / T.H // Đại đoàn kết.- Ngày 20/11/2019.- 
Số 324.- Tr.12. 
 

Ngày 19/11, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị Biểu dương các tập thể, cá 
nhân tiêu biểu ngành Giáo dục Đào tạo năm học 2018 - 2019. Năm học 2018 - 2019, 
ngành Giáo dục Đào tạo huyện Yên Châu đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên 
địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục; tăng cường công tác phân cấp quản lý, giao 
quyền tự chủ cho các đơn vị trường học; khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; đẩy 
mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”... Trong năm học, toàn huyện có 6 giáo 
viên cấp trung học cơ sở đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 41 giáo viên cấp tiểu 
học và 16 giáo viên cấp trung học cơ sở đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 28 
học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; 4 học sinh đoạt giải trong 
kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh (1 giải ba, 3 giải khuyến khích); 3 
dự án đoạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 1 dự án được chọn tham 
gia cuộc thi cấp Quốc gia; 4 học sinh đoạt Huy chương Vàng trong Hội thi Đẩy gậy - kéo 
co toàn quốc… 

Nhân dịp này, UBND huyện Yên Châu đã biểu dương, khen thưởng 6 giáo viên đạt 
thành tích cao tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh; 32 học sinh đạt 
thành tích cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; 9 học sinh đoạt giải trong Cuộc 
thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 4 học sinh đoạt huy chương về thể dục, thể thao. 
 

13. Tư Viễn. HÉ LỘ NHỮNG KHOẢN TIỀN “ĐI ĐÊM” TRONG VỤ GIAN LẬN 
THI CỬ Ở SƠN LA / Tư Viễn // Đời sống và Pháp luật.- Ngày 20/11/2019.- Số 186.- 
Tr.10. 
 

Liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, 2 bị can đã bị khởi tố thêm về tội 
Đưa và nhận hối lộ. Song, nhiều người cũng thoát vòng lao lý một cách ngoạn mục. 

“CHÁY NHÀ MỚI RA MẶT CHUỘT” 

Ngày 18/11, theo nguồn tin riêng từ báo Đời sống và Pháp luật, cơ quan An ninh 
điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung số 03, ngày 
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15/11/2019 vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ; 
Nhận hối lộ xảy ra tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La. Nhiều 
khoản tiền “đi đêm” giữa các bị can và những người nhờ nâng điểm đã được cơ quan chức 
năng làm sáng tỏ. 

Cụ thể, quá trình làm rõ nguồn gốc khoản tiền và hành vi thỏa thuận, đưa, nhận 
tiền giữa bị can Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) 
và Lò Thị Trường (Sinh năm 1976, trú tại phường Chiềng An, Thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La) đối với số tiền 300 triệu đồng mà bị can Huynh và Lò Thị Trường khai nhận 
trong quá trình điều tra và tại phiên tòa (đã nhận và đã trả lại). 

Bị can Lò Văn Huynh vẫn khai nhận ngày 13/6/2018, Lò Thị Trường đến nhà 
Huynh đặt vấn đề nhờ nâng điểm cho con trai, đồng thời hứa hẹn, thỏa thuận và đưa trước 
cho Huynh số tiền 300 triệu đồng. Ngày 24/7/2018, Huynh đã trả lại cho Trường số tiền 
trên. 

Đối với Lò Thị Trường vẫn thừa nhận cung cấp thông tin con trai cho Huynh, 
nhưng thay đổi tình tiết so với lời khai trước đây và tại phiên tòa sơ thẩm, cụ thể: Mục 
đích Trường chuyển thông tin cá nhân của con là để nhờ Huynh “xem điểm”; không hứa 
hẹn, thỏa thuận về lợi ích, không đưa tiền cho Huynh. 

Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lời khai ban đầu và khai nhận 
của Lò Thị Trường tại phiên tòa sơ thẩm có đủ cơ sở xác định: Vào 18h ngày 13/6/2018, 
Lò Thị Trường đến nhà Lò Văn Huynh đặt vấn đề nhờ Huynh giúp nâng điểm cho con trai 
là L.M.H (nhờ nâng điểm các môn Toán, Văn, Lịch sử đạt 24 điểm) để H. đỗ vào trường 
Công an Nhân dân. 

Huynh trao đổi là chỉ phụ trách chấm thi tự luận, không phụ trách chấm thi trắc 
nghiệm nên Trường tiếp tục nhờ Huynh giúp và đặt vấn đề đưa tiền để Huynh lo giúp. 

Huynh đồng ý và Trường lấy tiền trong túi đưa trước cho Huynh 300 triệu đồng, 
hẹn sau khi có kết quả sẽ cảm ơn thêm nhưng không nói rõ là bao nhiêu. 18h ngày 
27/6/2018, Trường đến nhà Huynh đưa cho Huynh giấy báo dự thi của con trai. 

Sáng 28/6/2018, Huynh ghi lại thông tin cá nhân của H. vào tờ giấy rồi đưa cho 
Nguyễn Thị Hồng Nga giúp sửa bài thi nâng điểm hai môn Toán, Lịch sử cho thí sinh H.. 
Kết quả, thí sinh L.M.H. được 25,65 điểm, sau khi chấm thẩm định bị hạ 11,3 điểm. 

Ngày 24/7/2018, Lò Văn Huynh đã gọi Lò Thị Trường đến nhà và trả cho Trường 
số tiền trên. Ngày 21/10/2019, cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết 
định khởi tố bị can đối với bị can Lò Văn Huynh về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 2, 
Điều 354, Bộ luật Hình sự. 

Bị can Lò Thị Trường (Sinh năm 1976, trú tại phường Chiềng An, Thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La) bị khởi tố về tội Đưa hối lộ, theo quy định tại khoản 2, Điều 364, Bộ luật 
hình sự. 

NHIỀU NGƯỜI THOÁT LAO LÝ NGOẠN MỤC NHƯ THẾ NÀO? 

Hành vi đưa, nhận tiền của Lò Văn Huynh và Lò Thị Trường đã bị phanh phui, các 
bị can đã bị khởi tố về hành vi đưa và nhận hối lộ. Song, cũng có hành vi “đút lót” chạy 
điểm cho con trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia, một số người đã may mắn thoát 
lao lý. 

Ngoài hành vi nhận tiền của Lò Thị Trường, bị can Lò Văn Huynh cũng khai nhận 
tiền của Nguyễn Minh Khoa - Nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 
Công an tỉnh Sơn La 2,1 tỷ đồng (1 tỷ đồng đã nhận, 1,1 tỷ đồng đã thỏa thuận nhưng 
chưa nhận). 
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Song, Nguyễn Minh Khoa tiếp tục giữ nguyên lời khai ban đầu, thừa nhận có 
chuyển thông tin 03 thí sinh cho Huynh, nhưng mục đích là nhờ “xem điểm”, không hứa 
hẹn, thỏa thuận về lợi ích, không đưa tiền cho Huynh. 

Do vậy, cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ quy kết hành vi hứa hẹn, thỏa thuận đối 
với số tiền 2,1 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ với khoản tiền 1 tỷ đồng mà bị can Huynh đã 
khai trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm. 

Tiếp đến, tài liệu của cơ quan điều tra cũng nêu rõ, về nguồn gốc khoản tiền và 
hành vi thỏa thuận, đưa, nhận tiền giữa bị can Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng 
Khảo thí) và Trần Văn Điện (Cán bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đối với số tiền 1.040.000.000 đồng mà bị can Nga 
đã khai nhận trong quá trình điều tra và tại phiên tòa. 

Cơ quan điều tra đã phúc cung lại đối với bị can Nga, kết quả: Bị can Nga vẫn khai 
nhận, tối 13/7/2018, tại nhà bố mẹ đẻ, Nga đã nhận của Trần Văn Điện số tiền 
1.040.000.000 đồng, nhưng thay đổi về tình tiết, cụ thể: Nga khai không hứa hẹn, thỏa 
thuận với Trần Văn Điện về giá tiền khi nhận giúp nâng điểm cho 4 thí sinh. 

Sau khi có kết quả điểm thi, chiều tối 13/7/2018, ông Điện đến nhà bố mẹ đẻ của 
Nga để cảm ơn đã giúp nâng điểm cho 4 thí sinh và cho Nga 1 túi nilon đựng tiền và nói 
“gia đình các thí sinh gửi tiền cảm ơn”. Sau khi Điện về, Nga mở ra đếm các tập tiền thì 
thấy có 1.040.000.000 đồng. 

Đối với Trần Văn Điện vẫn giữ nguyên lời khai trước đây và tại phiên tòa sơ thẩm, 
việc chuyển thông tin cá nhân của 04 thí sinh là để nhờ Nguyễn Thị Hồng Nga giúp “xem 
điểm”, không hứa hẹn, thỏa thuận với Nga về lợi ích, không đưa tiền cho Nga. Do vậy, cơ 
quan chức năng chưa đủ căn cứ quy kết hành vi đưa, nhận hối lộ đối với số tiền nêu trên. 

Tương tự, một số bị can khác như Cầm Thị Bun Sọn (Phó trưởng phòng Chính trị 
Sở Giáo dục và Đào tạo), Đặng Hữu Thủy (Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 
Tô Hiệu) có khai nhận cầm tiền của một số người nhờ nâng điểm cho thí sinh. 

Song những người bị tố “đi đêm” với Sọn và Thủy tiếp tục giữ nguyên lời khai 
trước đây cũng như tại phiên tòa sơ thẩm mở hôm 15/10 vừa qua, cho rằng mục đích 
chuyển thông tin cho các bị can là nhờ “xem điểm”, không hứa hẹn, thỏa thuận về lợi ích, 
không đưa tiền cho các bị can. 

Đó cũng là lý do mà nhiều người may mắn thoát vòng tố tụng. Có quan điểm cho 
rằng, trong trường hợp này, nhiều người chấp nhận “mất tiền để không phải... tật mang”. 
 

14. Nguyễn Cường. TRỒNG CÂY SƠN TRA CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO / 
Nguyễn Cường // Tuần tin tức.- Ngày 21/11/2019.- Số 47.- Tr.16. 
 

Những năm gần đây, quả sơn tra và các sản phẩm chế biến từ quả sơn tra được thị 
trường ưa chuộng. 

Bắc Yên là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, địa hình dốc, nhiều núi cao, khe sâu, 
độ cao trung bình hơn 1.000m so với mặt nước biển và có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 
phù hợp với phát triển cây sơn tra (còn gọi là táo mèo).  Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học 
và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Nhãn hiệu táo sơn tra Sơn La năm 2018, trong đó có 
huyện Bắc Yên - địa phương có diện tích cây sơn tra lớn nhất tỉnh Sơn La. 

Sơn tra là loại cây mọc tự nhiên trên những dãy núi cao, sườn đồi, con dốc của các 
xã vùng cao huyện Bắc Yên. Những nơi càng cao, quả sơn tra có màu vàng tươi, thơm 
hơn và có vị chua ngọt độc đáo. Trước đây, quả sơn tra chỉ được biết đến như loại sản 
phẩm của núi rừng, giá trị kinh tế không cao. 
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Nhận thấy tiềm năng, huyện Bắc Yên đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách 
đầu tư phát triển sản xuất cây sơn tra. Sơn tra là cây trồng chủ lực trong việc phát triển 
kinh tế của địa phương. Cùng với đó, huyện Bắc Yên đã liên kết với các doanh nghiệp thu 
mua, chế biến quả sơn tra trên địa bàn đảm bảo luôn có đầu ra cho người dân với giá ổn 
định.  

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên cho biết, thời gian 
qua UBND huyện Bắc Yên đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 
hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cử cán bộ xuống các xã, bản trực tiếp hướng dẫn 
người dân cách chăm sóc cây sơn tra. Huyện đã tổ chức các chương trình, dự án ghép cải 
tạo cây sơn tra kém hiệu quả với giống sơn tra trội nhằm tăng năng suất và tạo sản phẩm 
quả đồng nhất về chất lượng. 

Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện Bắc Yên đã triển khai hỗ trợ cho Hợp tác xã 
Nông nghiệp sơn tra Bắc Yên xây dựng vườn ươm ứng dụng công nghệ ươm giống cây 
sơn tra lưu vườn và thực hiện ghép giống cây sơn tra trội với quy mô 1,4ha, công suất sản 
xuất giống đạt trên 20 vạn cây/năm, phục vụ phát triển vùng nguyên liệu sơn tra.  

Huyện Bắc Yên cũng đã thành lập các hợp tác xã, liên kết sản xuất, bao tiêu sản 
phẩm theo chuỗi liên kết như Hợp tác xã Nông nghiệp sơn tra Bắc Yên, Hợp tác xã sơn tra 
Nậm Lộng (xã Hang Chú) chuyên trồng và chăm sóc phát triển cây sơn tra, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Bắc Sơn về bao tiêu sản phẩm và bảo quản, chế biến các sản phẩm từ quả 
sơn tra. 

Với đặc điểm dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, cây sơn tra ngày càng phát 
triển đã trở thành một loại quả đặc sản của vùng cao Bắc Yên. Đặc biệt, thực hiện chủ 
trương của tỉnh Sơn La về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, đến nay, diện tích cây 
sơn tra của huyện Bắc Yên ngày một mở rộng và tạo thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Anh 
Phàng A Anh ở bản Cáo B, xã Làng Chếu chia sẻ, trước đây diện tích nương của gia đình 
chủ yếu trồng lúa, dong riềng nhưng cho hiệu quả thấp nên đã chuyển sang trồng cây sơn 
tra. Hiện nay, một số diện tích cây sơn tra trồng từ những năm trước đã ra quả và cho thu 
nhập.   

Còn anh Sồng A Mang ở bản Cáo A, xã Làng Chếu, cho hay, cây sơn tra không 
phải ở đâu cũng trồng được, mà nó chỉ phù hợp với vùng cao. Trước kia, gia đình anh chỉ 
trồng 1ha nhưng đến nay diện tích cây sơn tra đã tăng lên 6ha, sản lượng quả cũng tăng 
lên qua các năm và cho thu nhập ổn định.  

Nói đến loại cây này phải kể đến Hang Chú - xã có diện tích cây sơn tra lớn nhất 
huyện Bắc Yên với trên 1.000ha. Những năm qua, sơn tra đã trở thành cây trồng đem lại 
thu nhập chính cho người dân địa phương. Ông Phàng A Giảng, Phó Chủ tịch UBND xã 
Hang Chú, cho biết: Quả sơn tra trên địa bàn xã luôn được đánh giá chất lượng tốt và hiệu 
quả kinh tế cao. Những năm gần đầy, được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước nên diện 
tích cây sơn tra trên địa bàn xã tăng lên rất nhiều và đảm bảo công tác môi trường cũng 
như phát triển rừng của xã Hang Chú.  

Hiện nay, huyện Bắc Yên có tổng diện tích trên 2.500ha cây sơn tra; trong đó, có 
hơn 380ha diện tích sơn tra tự nhiên và diện tích sơn tra còn lại do người dân trồng. Cây 
sơn tra ở Bắc Yên tập trung chủ yếu tại các xã vùng cao như Làng Chếu, Háng Đồng, Xím 
Vàng, Hang Chú, Tà Xùa. Diện tích sơn tra cho sản phẩm là trên 1.100ha, năng suất đạt 
15,1 tạ/ha. 

Năm 2019, sản lượng thu hoạch táo sơn tra của huyện Bắc Yên ước đạt 1.800 tấn; 
giá bán trung bình từ 15.000 - 20.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng quả. Hình thức 
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tiêu thu chủ yếu quả sơn tra tươi, chiếm khoảng 80% tổng sản lượng ra thị trường trong và 
ngoài tỉnh, được thương lái từ các nơi đến thu mua; 20% sản lượng chế biến thành các sản 
phẩm như rượu vang sơn tra, rượu táo mèo, nước ép từ quả sơn tra. 

Giờ đây, những nương ngô, khu vực đất trống, đồi núi trọc ở Bắc Yên đã được 
thay bằng các cánh rừng sơn tra. Nhờ dễ trồng, dễ chăm sóc, cây sơn tra đã mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, giúp người dân các xã vùng cao huyện Bắc Yên xóa đói, giảm nghèo, ổn 
định cuộc sống và góp phần nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn. 
 

15. Trần Hào. KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 
LUẬT TẠI SƠN LA, LỮ ĐOÀN 543 / Trần Hào, Văn Thi // Quân khu 2 .- Ngày 
21/11/2019.- Số 1065.- Tr.5. 
 

Đoàn công tác Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu do Thiếu tướng 
Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra 
tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, Lữ đoàn 543. 

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, 
chặt chẽ, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, chương 
trình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2019 theo đúng hướng dẫn, nội 
dung bám sát sự chỉ đạo của trên và tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống, giáo 
án, bài giảng, đề cương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm đủ theo 
chương trình, kế hoạch đã xác định trong năm. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, có nhiều sáng tạo, 
thu hút được sự quan tâm chú ý theo dõi của nhiều đối tượng. 
 

16. Linh Tâm. QUỲNH NHAI - “VỊNH HẠ LONG” CỦA NÚI RỪNG TÂY BẮC / 
Linh Tâm // Hà Nội mới.- Ngày 23/11/2019.- Số 47.- Tr.12. 
 

Nằm cách trung tâm Thành phố Sơn La 62km về phía Tây Bắc, hồ Thủy điện 
Sơn La (phần lớn diện tích nằm trên địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), 
được biết đến như “Vịnh Hạ Long trên cạn” bởi vẻ đẹp như một bức tranh thủy mặc 
giữa núi rừng Tây Bắc. Đây là một trong những vùng lòng hồ thủy điện lớn nhất cả 
nước, thích hợp để phát triển các loại hình du lịch, trong đó nổi bật nhất là mô hình 
du lịch sinh thái, cộng đồng. 

“BIỂN HỒ” HOANG SƠ, KỲ VĨ 

Nếu như diện tích tự nhiên của huyện Quỳnh Nhai là trên 105.600ha thì riêng tổng 
diện tích vùng hồ Thủy điện Sơn La thuộc địa bàn huyện đã chiếm hơn 10.000ha. Nơi đây 
là một quần thể các hòn đảo, hang động và rừng nguyên sinh ẩn sâu trong các ngọn núi... 
Với hệ thống cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng diện tích mặt nước lớn, hồ Thủy điện 
Sơn La đã được Tỉnh ủy Sơn La thông qua tên gọi “Biển hồ Sơn La” nhằm định danh 
thương hiệu một cách tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hồ thủy điện lớn nhất cả 
nước. Theo ông Bùi Khắc Bạo, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch Sơn La), tên gọi này cũng sẽ thu hút du khách tìm hiểu điểm đến, góp phần xây 
dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng cho Quỳnh Nhai nói riêng, Sơn La nói 
chung. 

Điểm đầu tiên trong hành trình tham quan “Biển hồ Sơn La” một ngày là di tích 
Linh Sơn Thủy Từ - Đền Nàng Han trên đồi Pú Nghịu (xã Mường Giàng). Linh Sơn Thủy 
Từ là đền thờ các vị thần núi, thần sông, các vị then cai quản đất trời, vạn vật... Còn đền 
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thờ Nàng Han là nơi thờ vị nữ tướng anh hùng dân tộc Thái - người có công dẹp giặc 
phương Bắc. Cả hai ngôi đền đều nổi tiếng linh thiêng, nằm ở vị trí có thể bao quát cả một 
vùng sông nước với phong cảnh hữu tình, thơ mộng. 

Rời Linh Sơn Thủy Từ - Đền Nàng Han, băng qua cầu Pá Uôn - cây cầu có cột trụ 
cao nhất Việt Nam bắc qua sông Đà, du khách xuống bến thuyền và bắt đầu hành trình 
tham quan “Biển hồ Sơn La”. Con tàu có sức chứa 50 người đưa du khách đi sâu khám 
phá vùng hồ - nơi có hàng nghìn ngọn núi, hòn đảo lớn nhỏ trồi trên mặt nước như một 
vịnh Hạ Long thu nhỏ. Những ngọn núi nối tiếp nhau, ẩn sau làn sương mỏng phủ trên 
mặt hồ khiến khung cảnh như một bức tranh thủy mặc. Sau khoảng một giờ đồng hồ du 
khách sẽ ghé thăm đảo Trái tim. Nhìn từ trên cao, hòn đảo này có hình dáng như một trái 
tim xanh nổi bật giữa biển hồ. Tại đây, du khách có thể bơi lội trong dòng nước mát lạnh 
hay leo núi, thăm cầu khóa trái tim, chụp ảnh check-in giữa những đồi hoa ngũ sắc... 
Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm những món đặc sản như pa pỉnh tộp (cá nướng), 
gỏi cá, gà nướng mắc khén, canh bon... với hương vị đặc trưng cùng những bí quyết chế 
biến độc đáo của người Thái. 

Trên hành trình tham quan, du khách còn ghé thăm vịnh Uy Phong (xã Pá Ma Pha 
Khinh), một vịnh nhỏ yên tĩnh, thơ mộng được bao bọc bởi trùng điệp núi non. Tại đây, 
du khách được hòa mình vào thiên nhiên hay trải nghiệm các trò chơi dưới nước. Một 
điểm đến không thể thiếu là cột mốc đánh dấu trung tâm huyện Quỳnh Nhai cũ. Năm 
2010, khi Thủy điện Sơn La ngăn đập đã xóa sạch dấu tích của một trung tâm dân cư sầm 
uất. Hơn 8.500 hộ dân của 9/11 xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã di dời để nhường 
đất cho việc xây dựng công trình Thủy điện Sơn La. Hiện nay cột mốc này vẫn là điểm 
đến nhiều ý nghĩa với người dân Sơn La cũng như du khách. 

Kết thúc hành trình, du khách sẽ thăm bản Bon (xã Mường Chiên), nơi có dòng 
suối khoáng nóng rất thích hợp cho loại hình du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Tại 
bản Bon hiện có khoảng 30 hộ dân tham gia phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Đây 
cũng là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách ưa thích loại hình du lịch sinh thái, nghỉ 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe… 

GIẢI MÃ “ẨN SỐ” 

Đánh giá cao về tiềm năng phát triển du lịch của hồ Thủy điện Sơn La, Giám đốc 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fly Travel Việt Nam Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ: “Dù 
đã đi nhiều nơi có địa hình tương tự nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của “Biển 
hồ Sơn La”. Khí hậu trong lành, vẻ đẹp hoang sơ sẽ là những “điểm cộng” cho du lịch nơi 
đây, góp phần thu hút du khách đến từ Hà Nội. Nếu biết cách truyền thông, quảng bá, đây 
chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong tương lai”. 

Hợp tác xã Thủy sản và Du lịch Quỳnh Nhai hiện là đơn vị tiên phong đầu tư phát 
triển Dự án Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai theo 5 giai đoạn, trong đó, tổng mức đầu tư 
giai đoạn 1 (năm 2018) là 50 tỷ đồng, giai đoạn 2 (năm 2019) là 100 tỷ đồng. Ông Đặng 
Quang Giàu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Thủy sản và Du lịch Quỳnh Nhai cho 
biết: Từ tháng 6/2018 đến nay, trung bình mỗi tháng khu du lịch đón khoảng 1.300 khách. 
Sở dĩ lượng khách chưa đông là bởi nơi đây vẫn đang trong quá trình đầu tư, số lượng tàu 
đưa đón khách còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch chưa cao... 

Để du lịch Quỳnh Nhai được nhiều người biết đến hơn, theo ông Phùng Xuân 
Khánh, Giám đốc Công ty Du lịch Tiên Phong Travel, huyện Quỳnh Nhai cần đẩy mạnh 
tuyên truyền quảng bá trên các trang mạng xã hội, website du lịch của tỉnh và tăng cường 
hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành trong nước để đưa khách đến. Bên cạnh đó, cần lập 
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bản đồ quy hoạch điểm tham quan tổng thể để du khách nắm được thông tin điểm đến; bổ 
sung dịch vụ vui chơi giải trí; gắn các loại hình du lịch thể thao như chạy bộ, câu cá, đua 
thuyền với phát triển thương hiệu điểm đến như cách mà Đà Nẵng đã làm với lễ hội pháo 
hoa hằng năm. Đấy là cách tạo điểm nhấn đặc trưng nhằm khuếch trương thương hiệu 
điểm đến. 

Ông Hoàng Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh 
Nhai khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Thời 
gian qua, Quỳnh Nhai đã có cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư. Để 
bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa song song với phát triển du lịch, 
Quỳnh Nhai định hướng phát triển dòng sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái, du lịch 
cộng đồng trên cơ sở bảo đảm các tiêu chí phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, mang 
lại nguồn sinh kế cho người dân cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện. 
 

17. Bảo Khánh.  DÂN DÃ ẨM THỰC CỦA NGƯỜI THÁI Ở SƠN LA / Bảo Khánh 
// Hà nội mới.- Ngày 23/11/2019.- Số 47.- Tr.12. 
 

Cùng với sự phong phú, đa dạng trong các món ăn truyền thống, ẩm thực của 
người Thái ở Sơn La không chỉ phản ánh sự giản dị, tinh tế mà còn mang tính đại diện bởi 
những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. 

GỎI CÁ 

Gỏi cá là món ăn không thể thiếu trong các mâm cơm đãi khách của người Thái ở 
Sơn La. Cá tươi vừa đánh bắt từ sông lên được làm sạch, lọc phần thịt, thấm khô và thái 
lát mỏng. Sau đó, trộn cá với các gia vị nhất định phải có gồm: Hoa chuối tây, rau thơm, 
mùi tàu, húng và hom mu chưn (một loài cây có mùi vị rất hợp với gỏi cá), ớt tươi, tỏi, lạc 
rang giã nhỏ và nước măng ngâm chua. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận rõ vị 
thanh mát của thịt cá hòa lẫn trong vị chua của măng, vị ngậy thơm của lạc, vị cay nồng 
của ớt cùng mùi thơm của các loại rau gia vị át đi vị tanh của cá. 

PA PỈNH TỘP 

Pa pỉnh tộp trong tiếng Thái có nghĩa là “cá suối nướng lật úp”. Đây là món ăn cổ 
truyền được người Thái rất trân trọng. Để chế biến được món này, cần có đủ gia vị đặc 
trưng như mắc khén, gừng, sả, ớt tươi, rau thơm, húng, hành tươi... Cá được chọn thường 
là cá chép sông có trọng lượng từ 2 - 4 lạng. Để chế biến, thay vì cách mổ bụng cá, người 
Thái sẽ mổ dọc sống lưng, để nguyên nội tạng, bỏ mật và nhồi vào bụng cá các loại gia vị 
trên rồi gập đôi lại, luồn đuôi qua mang cá. Sau khi gia vị được tẩm ướp đã ngấm đều, 
người ta kẹp chặt cá giữa đoạn tre tươi chẻ đôi rồi nướng trên than củi để giữ hương vị tự 
nhiên. Khi nướng xong, thịt cá sẽ vàng ruộm, thơm, ngọt, khô mà chắc. Món Pa pỉnh tộp 
rất phù hợp khi thưởng thức cùng xôi nếp nương hoặc cơm lam của người Thái. 

NẬM PỊA 
Nậm pịa là món ăn vô cùng độc đáo của người Thái ở Sơn La. Trong tiếng Thái, 

“nậm” có nghĩa là canh, “pịa” là chất sền sệt trong ruột non của bò. Nậm pịa được hiểu là 
một món canh làm từ phần nội tạng của bò, tương tự như thắng cố của đồng bào Hà 
Giang. Đây là món không dễ ăn, nhưng rất tốt cho sức khỏe. Nguyên liệu gồm tiết bò, 
đuôi, dạ dày, cuống tim và pịa. Để làm món này, người ta ninh xương và lục phủ ngũ tạng 
lấy nước, sau đó đổ pịa và một chút mật bò vào. Phần ruột non sau khi đã lấy hết pịa được 
buộc hai đầu và cắt thành khúc, trộn kèm rau thơm, bột mắc khén, tỏi, ớt, mùi tàu... băm 
nhỏ và đun sôi cho đến khi sền sệt. Món này ăn kèm với rau chuối và bạc hà. Với những 
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người không quen sẽ thấy khó ăn, nhưng sau khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt khi vị đắng 
đã tan đi. Đó chính là sự hấp dẫn của món ăn sáng quen thuộc của người Thái ở Sơn La 
mà bất cứ du khách nào cũng muốn thử một lần.  
 

18. PV. PHÁ ÁN TẠI ĐIỂM NÓNG MA TÚY Ở SƠN LA / PV// Đời sống và Pháp 
luật.- Ngày 25/11/2019.- Số 188.- Tr.20 

 

Ngày 20/4/2019, tại khu vực bản Ta Niết, huyện Mộc Châu, Sơn La Đội Kiểm soát 
phòng, chống ma túy khu vực phía Bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải 
quan phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Sơn 
La và Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La 
phát hiện, bắt giữ đối tượng Giàng A Dủa đang trên đường vận chuyển 17 bánh heroin 
(5,649kg) đi tiêu thụ. 

Đối tượng khai mua ma túy của người đàn ông không rõ danh tính tại khu vực biên 
giới giáp Lào mang về bán kiếm lời. Huyện Mộc Châu là điểm nóng ma túy ở Sơn La, có 
Lóng Sập với gần 30km đường biên giáp với Lào, từng là điểm trung chuyển ma túy từ 
Tam giác vàng về Việt Nam. Các lực lượng chức năng đã phá nhiều chuyên án ở Mộc 
Châu với số lượng ma tuý lớn. 
 

19. Tố Uyên. MỘC CHÂU, MÙA HOA CẢI TRẮNG / Tố Uyên // Kinh doanh và 
tiếp thị.- Ngày 25/11/2019.- Số 75.- Tr.50. 
 

Đất trời chuyển mình, cơn gió thu man mác dần nhường chỗ cho cái se lạnh 
những ngày cuối tháng 11. Đây là khoảng thời gian mà mẹ thiên nhiên dành sự “ưu 
ái” đặc biệt cho những ai muốn về với vùng cao Tây Bắc. Những ngày này, khắp các 
cung đường của Mộc Châu (Sơn La) đều phủ kín màu trắng tinh khôi của hoa cải, 
như mời gọi và níu chân bất kỳ ai đến nơi này. 

Cách Thủ đô Hà Nội 200km về phía Tây, Mộc Châu là huyện miền núi rộng lớn, 
luôn quyến rũ và thu hút bởi vô vàn vẻ đẹp thiên nhiên diệu kỳ. Đến đây vào dịp tháng 11, 
du khách chắc chắn sẽ ngỡ ngàng trước bức họa của thảo nguyên xanh mát, thần tiên, lãng 
mạn, khi hòa mình vào thung lũng cải trắng tràn đầy, ẩn dưới màn sương mây bao phủ. 
Tất cả đã khiến cho Mộc Châu trở nên lôi cuốn, tràn đầy sức sống. 

Cảnh sắc tươi đẹp, nằm trên trục đường thông thoáng, dễ đi, thời tiết luôn dễ chịu, 
là những lý do khiến Mộc Châu trở thành lựa chọn hàng đầu cho những chuyến du lịch. 
Mộc Châu không nằm ở vị trí quá cách biệt, nhưng vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác 
như đang lạc vào một thế giới khác, thơ mộng, dịu dàng; là nơi tụ cư 12 dân tộc anh em, 
gồm: Thái (33%), Mông (18%), Kinh (15%), Lào, Hoa, Khơ Mú, Dao, Tày... với nhiều 
bản sắc văn hóa độc đáo, tập trung nhiều nhất tài nguyên du lịch tỉnh Sơn La và cả vùng 
núi Tây Bắc - Bắc Bộ. Được bao quanh bởi các dãy núi, cao nguyên Mộc Châu sở hữu 
một khí hậu rất đặc thù: Mát mẻ vào mùa hè, se lạnh vào mùa thu, rét buốt vào mùa đông, 
ấm áp khi xuân về. 

Chính vì vậy, nơi đây, quanh năm trăm hoa đua nở, cùng với hoa cải trắng là hoa 
mận mùa xuân; mùa hè với hoa ban, hoa sưa; hay những đồi chè xanh ngát mỗi độ đầu 
thu; và sắc đỏ của trạng nguyên vươn lên đón nắng khi đông về. 

Khác với những vựa hoa ở thành phố, chỉ gói gọn, thu hẹp trong một cánh đồng 
nhỏ, ở Mộc Châu, hoa được trồng kín quả đồi, kéo dài khắp thung lũng đến chân núi, bao 
phủ không gian rộng lớn là màu trắng tinh khôi của hoa cải. 
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Tuy nhiên, khoảng thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn ấy dưới tia nắng 
vàng như rót mật lại không kéo dài quá lâu, thường chỉ từ 2 - 3 tuần, bởi đồng bào dân tộc 
nơi đây trồng hoa cải để thu gom hạt cải già và bán cho các cơ sở ép dầu. 

Để ngắm trọn vẹn sắc hoa trắng ấy, người ta thường rỉ tai nhau những địa điểm lý 
tưởng để vừa ngắm hoa, lại vừa có thể mang về những tấm ảnh nghệ thuật làm kỷ niệm. 

Rừng thông bản Áng: Nơi này là bản làng của người Thái sinh sống từ lâu đời. 
Tại đây có một hồ nước ngọt vô cùng thơ mộng nằm giữa rừng thông um tùm. 

Dưới gốc thông, là thảm thực vật phong phú với nhiều loài hoa khoe sắc. 
Ngũ Động bản Ôn: Chỉ cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 3km, khách du 

lịch sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, dọc hai bên đường là hoa cải trắng muốt, như dìu 
dắt đưa lối. Nơi này còn có nhiều màu sắc khác nhau của các loài hoa như: Dã quỳ màu 
vàng đậm, trạng nguyên đỏ thắm, sắc hồng của hoa đào, hay hoa mơ hoa mận,... 

Ngũ Động Pa Phách: Tuy đường lên có chút khó khăn, nhiều sỏi đá, song, khách 
du lịch chắc chắn sẽ cảm thấy công sức đi xa là hoàn toàn xứng đáng; bởi, khi lên tới vùng 
đất hoang sơ này, hoa cải ngập cả vùng trời bao la. Không chỉ vậy, du khách còn có cơ hội 
tìm hiểu văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc H’Mông, khi đây chính là nơi ở của họ. 

Mộc Châu với vẻ đẹp vừa ngọt ngào, đáng yêu, vừa có sức hút mạnh mẽ, chắc hẳn 
sẽ níu chân bao người ghé qua. Thiên nhiên đã ưu ái như vậy, thì chúng ta, hãy trở thành 
những vị khách du lịch thông thái, biết gìn giữ và trân trọng, để vẻ đẹp ấy sẽ còn mãi với 
thời gian. 
 

20. Bá Di. THU HOẠCH CÀ PHÊ GÂY Ô NHIỄM Ở SƠN LA, NHÀ MÁY NGỪNG 
CẤP NƯỚC, HÀNG NGÀN HỘ DÂN ẢNH HƯỞNG / Bá Di // Đời sống và Pháp 
luật.- Ngày 26/11 - 2/12/2019.- Số 48.- Tr.5. 
 

Nguồn nước của nhà máy cấp nước Nà Sản (Sơn La) bị ô nhiễm nghiêm trọng 
buộc cơ sở phải ngưng cấp nước sinh hoạt cho người dân. Số lượng khách hàng bị 
ảnh hưởng có thể lên đến 2.000 hộ. 

Trao đổi với báo chí ngày 22/11, ông Trần Văn Đức, Giám đốc Xí nghiệp cấp 
nước Mai Sơn (Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La) xác nhận việc nguồn nước của nhà 
máy ô nhiễm và chưa thể biết chính xác khi nào nhà máy có thể hoạt động được. 

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La, từ đầu tháng 11 tới nay, 
Trạm cấp nước Nà sản, Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn phải ngừng hoạt động 2 lần. Lần 1 từ 
5h30 ngày 12/11 đến 15h30 ngày 13/11. Lần 2 từ 5h ngày 18/11 đến nay, thời gian vận 
hành cấp nước trở lại chưa biết, do nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Đặc biệt, từ 7h30 ngày 
19/11, nguồn nước nặng mùi và đen hơn. Do vậy, nhà máy vẫn chưa thể xử lý để cấp 
nước phục vụ ổn định cho khách hàng. 

Theo thông báo, số khách hàng bị ảnh hưởng trên 2.000 hộ. Hiện nay, công ty cấp 
nước Sơn La và Xí nghiệp cấp nước huyện Mai Sơn đang xử lý bằng cách đưa nước từ 
các nhà máy lân cận để ứng phó được khoảng 1.200 hộ. Tuy nhiên dù biện pháp đó có khả 
quan thì vẫn còn khoảng 800 hộ khách hàng các khu vực thuộc xã Hát Lót và thị trấn Hát 
Lót sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tạm ngừng cấp nước. 

Ngay sau khi sự cố xảy ra, công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp Cấp nước Mai Sơn tổ 
chức kiểm tra các khu vực lân cận, trong phạm vi khu vực xã Chiềng Mung, Chiềng Ban, 
bản Mạt của huyện Mai Sơn... Qua đó, có nhiều cơ sở chế biến cà phê xả nước thải trực 
tiếp chưa qua xử lý ra môi trường. 
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Trả lời báo chí, ông Lò Văn Thanh - một chủ cơ sở có công suất khoảng 20 
tấn/ngày tại bản Mạt (xã Chiềng Mung) cho biết, sau khi được chính quyền địa phương 
tuyên truyền phổ biến về bảo vệ môi trường trong sơ chế cà phê, hộ gia đình đã chủ động 
đào các bể chứa nước thải có lót bạt HDPE. 

Song cơ sở không đầu tư hệ thống xử lý mà chỉ lưu chứa nước thải vào các bể 
chứa. Tại cơ sở này có hiện tượng xả nước thải chưa xử lý ra khu vực ruộng xung quanh. 

Ngày 21/10/2019, cơ sở đã bị UBND huyện Mai Sơn xử phạt vi phạm hành chính 
về hành vi không có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật, không có kế hoạch 
bảo vệ môi trường được xác nhận. 

Chính quyền yêu cầu trong thời gian 5 ngày cơ sở của ông Thanh buộc phải có 
biện pháp quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải. 

Tuy nhiên, chiều 20/11, cơ sở vẫn đang hoạt động sơ chế cà phê bằng phương pháp 
ướt, chưa có biện pháp xử lý nước thải đạt chuẩn. 

Đoàn liên ngành đã yêu cầu cơ sở dừng hoạt động, chấp hành nghiêm các biện 
pháp quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật trong thời hạn 7 ngày 
(hoàn thành trước 27/11/2019). 
 

21. K.H. TẬP HUẤN CÁN BỘ DÂN QUÂN TỰ VỆ / K.H // Đại đoàn kết.- Ngày 
27/11/2019.- Số 331.- Tr.5. 

 

Trong 2 ngày 25 và 26/11, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Sơn La đã tổ chức đợt 
tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019 cho 90 học viên là cán bộ bán chuyên trách 
công tác quân sự - quốc phòng khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh. Tại đợt tập huấn, các 
học viên đã được tiếp thu những nội dung gồm: Kiến thức mới về tình hình an ninh, chính 
trị, quốc phòng trong nước và thế giới; phương pháp tập hợp đội hình đội ngũ trong trạng 
thái không súng, điều lệnh quản lý quân đội và kỹ năng chế tạo vật liệu nổ cơ bản. Đợt tập 
huấn sẽ giúp các cán bộ dân quân tự vệ khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh nâng cao kiến 
thức, kỹ năng và tinh thần sẵn sàng chiến đấu… 
 

22. Trịnh Thị Lan. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: XÂY 
DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ LÀ NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN / Trịnh Thị 
Lan // Người cao tuổi.- Ngày 28/11/2019.- Số 191.- Tr.2. 
 

Ngày 27/11, Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu tổ chức hội nghị biểu dương 
người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tổng kết công tác 
hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Ông Lò Mai Kiên, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; bà Nguyễn Thị 
Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hội Người cao tuổi 
tỉnh, Hội Người cao tuổi huyện Vân Hồ, các ban ngành đoàn thể huyện, hội người cao 
tuổi cơ sở và cá nhân tiêu biểu dự. 

5 năm qua, Hội Người cao tuổi huyện gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển đi lên 
địa phương. Phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở là 
nhiệm vụ thường xuyên, lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia; 
khẳng định rõ vai trò, vị thế của tổ chức hội và người cao tuổi trong xã hội, góp phần củng 
cố tổ chức; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương. 
Có 3.770 người cao tuổi được tín nhiệm tham gia công tác đảng, chính quyền, mặt trận Tổ 
quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; gần 2.700 người cao tuổi tham gia công tác hòa giải, 
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hòa giải thành công 293 vụ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa 
phương. 

Gần 6.000 người cao tuổi tham gia lao động sản xuất; 2.318 người cao tuổi làm 
chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; 3.349 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 
góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp đáng kể phát triển kinh tế xã 
hội của địa phương. Người cao tuổi cùng con cháu, gia đình tự nguyện hiến 20.753m2 đất, 
13.049 ngày công, 3,16 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, đẩy nhanh tiến độ về 
đích nông thôn mới. 

Tại hội nghị, Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và 
phát huy vai trò người cao tuổi ” cho 18 cá nhân có nhiều đóng góp; tặng bằng khen 2 tập 
thể, 9 cá nhân; Hội Người cao tuổi tỉnh khen 24 cá nhân; UBND huyện khen thưởng 15 
tập thể 35 cá nhân lập thành tích xuất sắc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở 5 năm qua 
và hoạt động hội trong năm 2019. 
 

23. Nguyễn Hưng. XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ BỒI THƯỜNG THỪA TIỀN TỶ Ở DỰ ÁN 

THỦY ĐIỆN SƠN LA: GIẢM ÁN CHO 4 BỊ CÁO DO NHẬN THỨC ĐƯỢC SAI LẦM 
/ Nguyễn Hưng // Công an nhân dân.- Ngày 29/11/2019.- Số 5237.- Tr.8. 
 

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm vụ án bồi thường thừa tiền tỷ tại Dự án Xây dựng 
Nhà máy Thủy điện Sơn La, ngày 28/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra phán 
quyết đối với các bị cáo trong vụ án này. 17 bị cáo trong vụ án này sau khi bị xét xử sơ 
thẩm thì 9 bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó 5 bị cáo kháng cáo kêu oan, 4 bị cáo nhận 
thức được sai lầm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn 
La đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Đây là vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về 
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 
xảy ra trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Sơn La do 17 bị 
cáo nguyên là lãnh đạo một số sở, lãnh đạo huyện và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên 
môn ở Sơn La gây ra. Bản án sơ thẩm xác định, quá trình điều tra và thẩm vấn công khai 
tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định, đầu năm 2000, tỉnh Sơn La đã phối hợp với các bộ, 
ngành Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá tại khu vực mặt bằng công trường tại 
huyện Mường La và xã Tân Lập (huyện Mộc Châu). Từ đó tổ chức lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ đất đai, cây cối, hoa màu, tài sản trên đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, 
tổ chức bị thu hồi đất phục vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La và di chuyển dân ra 
khỏi mặt bằng công trường. Sau phiên tòa sơ thẩm, 5 bị cáo có đơn kháng cáo kêu oan 
gồm: Trương Tuấn Dũng (Sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, 
kiêm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Mường La); Phan Tiến Diện 
(Sinh năm 1975, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La); Phan Đức Chính (Sinh 
năm 1961, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La); Phan 
Xuân Khoa (Sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng ban Di dân huyện Mường La) và Đèo 
Văn Ban (Sinh năm 1956, nguyên Phó Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm, 
huyện Mường La). 

4 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Trần Mạnh Trì (Sinh năm  
1977, nguyên Phó trưởng ban Di dân huyện Mường La); Tòng Văn Thành (Sinh năm  
1979, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa, huyện Mường La); Ngô Xuân Vân (Sinh 
năm 1965, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La); Đỗ Tiến 
Đồng (Sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Sơn La). 
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Quá trình xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử khẳng định, tòa án cấp sơ thẩm đã xét 
xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không có căn cứ xác định oan sai. Do đó 
không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của 5 bị cáo: Dũng, Diện, Chính, Khoa và Ban. Từ 
đó, hội đồng xét xử  phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của 5 bị cáo này. Hội đồng xét 
xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Trì, Thành, 
Vân, Đồng. Lý do hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo vì nhận thấy, trong 
quá trình xét xử phúc thẩm có những tình tiết mới. Cụ thể, bị cáo Thành xin giảm nhẹ 
hình phạt thay vì kêu oan; bị cáo Vân đang mắc bệnh hiểm nghèo; bị cáo Đồng gia đình 
có công với cách mạng, chính quyền địa phương có văn bản xin được bảo lãnh. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm nhẹ 6 tháng tù về tội cố ý làm trái quy 
định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình 
sự năm 1999) cho ba bị cáo: Thành, Vân và Trì. Bị cáo Đồng 36 tháng tù, chuyển từ án tù 
sang án treo. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng nghị, kháng cáo nên 
giữ nguyên. 
 

24. Lam Mộc. MỘC CHÂU: “VIÊN NGỌC XANH” CỦA NÚI RỪNG TÂY BẮC / 
Lam Mộc // Hà Nội mới.- Ngày 30/11/2019.- Số 48.- Tr.12. 
 

Nằm ở độ cao 1.050m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình ở Mộc Châu 
(Sơn La) chỉ khoảng 18,60C, quanh năm mát mẻ, trong lành, tạo nên sức hấp dẫn với 
du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, sự đa dạng của 
hệ thống danh lam thắng cảnh giúp Mộc Châu sở hữu nhiều tiềm năng phát triển 
loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá văn hóa. Được ví như “viên ngọc xanh” của 
núi rừng Tây Bắc, Mộc Châu hiện đang là điểm đến thú vị đối với nhiều du khách. 

CAO NGUYÊN XANH HẤP DẪN  

Chỉ cách Hà Nội 180km, cách Thành phố Sơn La 120km, Mộc Châu được ví như 
cửa ngõ vùng Tây Bắc với điều kiện giao thông thuận lợi, phát triển. Mộc Châu còn có tên 
gọi khác là Mường Sang, tiếng Thái có nghĩa là “vùng đất sương mù quanh năm lạnh giá”. 
Cái tên ấy nói lên điều kiện địa hình và khí hậu lý tưởng để phát triển loại hình du lịch 
nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, trải nghiệm... Cùng với hệ thống di tích, cảnh quan thiên 
nhiên kỳ thú và sự đa dạng văn hóa của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn đã 
tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho cao nguyên Mộc Châu. Có thể kể tới những thắng cảnh 
nổi tiếng như động Sơn Mộc Hương, đồi thông Bản Áng, thác Dải Yếm, Khu Bảo tồn 
Quốc gia Xuân Nha, đỉnh Phiêng Luông, hang Dơi... 

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, Mộc Châu còn sở hữu nguồn 
tài nguyên du lịch nhân văn mang tính bản địa hấp dẫn. Đó là những nét văn hóa đặc 
trưng của 12 dân tộc anh em, trong đó, mỗi dân tộc lại có những phong tục tập quán đặc 
sắc riêng như lễ hội Hết chá, lễ hội Cầu mưa của dân tộc Thái; lễ Cúng dòng họ của dân 
tộc Mông; lễ Lập tịch của dân tộc Dao; lễ hội Chách vặt, Chách và tại chùa Vặt Hồng. Nơi 
đây còn có các hoạt động văn hóa cộng đồng, trò chơi dân gian đặc sắc của các dân tộc 
như múa xòe, nhảy sạp của dân tộc Mường; trò chơi tó má lẹ của dân tộc Thái; nhảy tha 
kềnh (nhảy khèn), đánh tu lu, ném pao của dân tộc Mông; múa chuông của dân tộc Dao... 
Cùng với đó là hệ thống di tích lịch sử văn hóa, tâm linh dày đặc như chùa Vặt Hồng, Khu 
Di tích Lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, Di tích Lịch sử Bác Hồ nói chuyện với 
nhân dân các dân tộc Mộc Châu, Di tích Lịch sử văn hóa nơi Bác Hồ nói chuyện với cán 
bộ, công nhân nông trường Mộc Châu, Di tích Lịch sử đồn Mộc Lỵ, Di tích Lịch sử văn 
bia Trung đoàn 83 quân tình nguyện Việt Nam - Lào... 
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Đến Mộc Châu, du khách còn được thỏa sức ngắm nhìn cao nguyên rộng lớn với 
diện tích hơn 50.000ha với những đồng cỏ xanh mướt, đồi chè bạt ngàn, những rừng mơ, 
mận, đào, ban... thay nhau nở suốt bốn mùa, tạo nên phong cảnh hữu tình, nên thơ. Mộc 
Châu không chỉ đẹp nhờ giá trị đặc sắc của thiên nhiên mà còn nhờ bàn tay lao động của 
con người. Trải qua 60 năm, Mộc Châu đã chuyển mình trở thành vùng đất trù phú với 
phố phường, nhà cửa, đồng cỏ, đồi chè, trong đó “Đồi chè Trái tim” đã trở thành thương 
hiệu và hình ảnh điểm đến đặc trưng cho Mộc Châu, thu hút số lượng khách đột biến 
trong vài năm trở lại đây. Nếu như năm 2010 Mộc Châu mới chỉ đón khoảng 288 nghìn 
lượt khách, năm 2014 đón 700 nghìn lượt, năm 2018 đón 1,1 triệu lượt thì 9 tháng năm 
2019 Mộc Châu đã đón hơn 1 triệu lượt khách. Điều đó cho thấy Mộc Châu đã và đang 
trở thành khu vực động lực phát triển du lịch của tỉnh Sơn La nói riêng và trung du miền 
núi Bắc Bộ nói chung. 

GIẢI BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN 

Với những tiềm năng, lợi thế đó, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030. 
Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên 206.150ha, nằm trên địa bàn 2 
huyện Mộc Châu và Vân Hồ, với định hướng phát triển thành trung tâm du lịch trọng 
điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu, 
trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu. Theo Quy hoạch, Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu 
sẽ tập trung phát triển các sản phẩm chính: Du lịch nghỉ dưỡng và điều dưỡng chữa bệnh; 
du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp; du lịch tham quan di tích lịch sử văn hóa, danh 
thắng; đặc biệt chú trọng hình thức du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay)... 

Nói về “sức hút” của Mộc Châu, ông Ngô Việt Cường, Trưởng Chi nhánh Ba 
Đình, Công ty lữ hành Hanoitourist cho biết: “Vài năm trở lại đây, Mộc Châu thực sự là 
điểm đến “hot” đối với du khách trong nước và quốc tế. Đối tượng khách chủ yếu mà 
công ty chúng tôi đưa đến Mộc Châu là khách đoàn, du lịch hội nghị, hội thảo và nghỉ 
dưỡng. Sức hấp dẫn của Mộc Châu là hiển nhiên, nhưng hiện nay Mộc Châu đang trở 
thành “đại công trường” với quá nhiều công trình xây dựng, làm ảnh hưởng đến môi 
trường tự nhiên. Vì thế, địa phương cần quan tâm đến sự phát triển bền vững, có chiến 
lược phát triển cụ thể theo từng giai đoạn, tăng cường tuyên truyền về du lịch có trách 
nhiệm để du lịch Mộc Châu không bị ảnh hưởng bởi sự phát triển quá “nóng” tạo thành 
các hệ lụy sau này”. 

Nhìn nhận về những khó khăn trong việc quản lý điểm đến, bà Nguyễn Thị Hoa, 
Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: Mộc Châu đang rất cố gắng quản lý các 
điểm đến, ví dụ như “Đồi chè Trái tim” - một trong những điểm đến thu hút rất đông 
khách nên việc quản lý càng không dễ. “Hiện Mộc Châu đúng là “đại công trường” bởi 
chúng tôi đang đầu tư cho hệ thống giao thông, trong đó có việc mở rộng tuyến đường 
cảnh quan chạy giữa các đồng cỏ, đồi chè để du khách thoải mái ngắm nhìn phong cảnh 
thiên nhiên mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ngôi nhà, cửa hàng hay tiếng ồn của các 
loại xe có trọng tải lớn”. Với dự án này, Mộc Châu được kỳ vọng sẽ trở thành một cao 
nguyên xanh, đẹp, quy củ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Bên cạnh việc 
khắc phục khó khăn trong công tác quản lý, Mộc Châu cũng nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm 
du lịch để du khách có thể tham quan, trải nghiệm vào tất cả các mùa trong năm. Đặc biệt, 
từ thành công của giải Marathon đường mòn Việt Nam thu hút hàng nghìn vận động viên 
quốc tế mỗi năm, huyện sẽ duy trì giải này trong những năm tiếp theo nhằm tạo thành 
thương hiệu riêng của Mộc Châu. Theo bà Hoa, đây là cơ hội tốt để tăng cường quảng bá 
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hình ảnh điểm đến với du khách quốc tế, thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, lưu 
trú dài ngày đến với Mộc Châu trong thời gian tới.  

Với những bước đi bài bản như vậy, Mộc Châu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm 
đến ngày càng hấp dẫn và sẽ luôn là “viên ngọc xanh” của núi rừng Tây Bắc. 

 

25. Trúc Linh. HƯƠNG VỊ SƠN LA / Trúc Linh // Hà Nội mới.- Ngày 30/11/2019.- 
Số 48.- Tr.12. 
 

CHÈ SAN TUYẾT 

Nằm ở độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển, xã Tà Xùa (huyện Bắc Yên) với 
khí hậu lạnh, sương mù quanh năm, độ ẩm cao… là những điều kiện thuận lợi tạo nên 
hương vị đặc trưng của cây chè shan tuyết. Đây là giống chè đặc biệt, có búp màu trắng, 
cánh vàng, lá to, được chăm bón tự nhiên, không sử dụng hóa chất nên hương vị đặc biệt 
thơm, ngọt thanh, ít chát khó nơi nào sánh bằng. Do vẫn được thu hái, sao chế theo quy 
trình thủ công nên chè shan tuyết ở Tà Xùa có chất lượng hảo hạng và giá thành cao so 
với nhiều loại chè khác trên thị trường. 

MẬT ONG 

Được thiên nhiên ưu đãi với điều kiện khí hậu ôn hòa, Sơn La có tới hàng nghìn ha 
cây ăn quả, cây công nghiệp cùng những cánh rừng bạt ngàn hoa cỏ nở quanh năm. Vì 
thế, cùng với việc được thu hoạch bằng phương pháp thủ công nên mật ong Sơn La hoàn 
toàn nguyên chất, giữ được hương thơm, vị ngọt tự nhiên, mang hương vị độc đáo của các 
loài hoa rừng như: Nhãn, dẻ, ban, đương kim, cỏ Lào... 

TỎI “CÔ ĐƠN” PHÙ YÊN 

Tỏi “cô đơn”, hay tỏi tía, là loại tỏi quý được trồng ở huyện Phù Yên. Giống tỏi 
này có mùi vị và công dụng đặc biệt, lại kén thổ nhưỡng và khí hậu nên sản lượng không 
cao, giá thành khá đắt. Không chỉ là loại gia vị đặc biệt đem lại hương vị tuyệt hảo cho 
từng món ăn, tỏi “cô đơn” Phù Yên còn được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh. Đặc 
điểm dễ nhận của tỏi “cô đơn” Phù Yên là chỉ có duy nhất một nhánh to, màu hơi tím, mùi 
thơm khác biệt so với các loại tỏi khác và có thể bảo quản trong thời gian dài. 

MẬN HẬU 

Mận hậu là thứ quả đặc trưng của các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Sơn La. Ở 
thời điểm đầu mùa, mận Sơn La chủ yếu là những trái nhỏ, vỏ xanh, vị chua rôn rốt, thanh 
mát. Khi chín, mận có màu đỏ tím, căng mọng, vị dịu ngọt và rất giòn. Mận hậu là loại 
quả giàu dưỡng chất, vitamin tự nhiên, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kích thích tiêu 
hóa nên từ lâu đã trở thành thứ quà yêu thích mà khách du lịch khi đến với Sơn La. 

TÁO MÈO 

Táo mèo là loài cây mọc tự nhiên trên những dãy núi có độ cao 1.500 - 2.000m so 
với mực nước biển, thường ra hoa vào cuối mùa xuân và cho quả vào mùa thu (tháng 8 - 
tháng 10). Táo mèo ngon là loại quả không quá to, ruột có màu hồng trắng hoặc vàng 
trong, vị thanh chua, không chát, mùi thơm hấp dẫn. Táo mèo có nhiều công dụng, vừa là 
thức uống giải khát trong mùa hè, vừa là một vị thuốc quý, có tác dụng giảm béo, hạ huyết 
áp, an thần… Ngoài ra, táo mèo Sơn La còn được chế biến thành rượu vang với hương vị 
đặc biệt, được nhiều người ưa thích. 

 

26. H.D. 4 NỮ SINH BỊ DỤ DỖ TRỐN GIA ĐÌNH ĐI HÀ NỘI TÌM VIỆC ĐÃ VỀ 
NHÀ AN TOÀN / H.D // Lao động.- Ngày 30/11/2019.- Số 276.- Tr.2. 
 

Qua quen biết với một nhóm đối tượng qua mạng xã hội facebook, bị các đối 
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 tượng rủ rê, ngày 26/11, 4 học sinh nữ, trong đó có 2 học sinh lớp 7, một học sinh lớp 8, 
một học sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, đã bỏ 
học, trốn gia đình xuống Hà Nội tìm việc theo lời hứa hẹn của nhóm đối tượng. 

Tại Hà Nội, các đối tượng đón và trả tiền taxi cho các cháu, đưa các cháu di 
chuyển qua 4, 5 địa điểm quanh khu vực Hà Nội và điểm cuối là huyện Sóc Sơn. Khi 
không thấy con về nhà, bố mẹ các cháu đã báo nhà trường và công an xã Chiềng Đen, 
Thành phố Sơn La. Qua 2 ngày tìm kiếm, với sự phối hợp của Công an Thành phố Sơn La 
và Công an huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, gia đình đã đưa các cháu trở về nhà an 
toàn. 

Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra, làm 
rõ. 
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