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01. Ngọc Diệp. CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA: ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THANH 
TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT / Ngọc Diệp, Hữu Ngân // Tạp chí 
điện Việt Nam.- Tháng 11 - 12/2019.- Số 98.- Tr.33-34. 
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thanh 
toán tiền điện không sử dụng tiền mặt năm 2019. Từ tháng 9/2019, Công ty Điện lực Sơn 
La đã triển khai cuộc vận động, tuyên truyền về việc chuyển đổi công tác thanh toán tiền 
điện bằng tiền mặt tại quầy của điện lực sang thanh toán tiền điện qua các ngân hàng, trên 
địa bàn toàn tỉnh.  

Việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện 
nay, là một hình thức giao dịch điện tử phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 
đang có sự bứt phá về công nghệ tiện ích, đã được Công ty Điện lực Sơn La, coi đây là 
một trong những nhiệm vụ quan trọng của cán bộ công nhân viên ngành điện Sơn La: 

Ông Đinh Văn Minh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Sơn La, trao 
đổi: Với mục tiêu mang lại sự thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, 
đồng thời giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Năm 
2019, công ty phấn đấu đạt 44,57% số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không dùng 
tiền mặt. Để thực hiện được điều đó Công ty Điện lực Sơn La đã xây dựng kế hoạch triển 
khai thực hiện rất cụ thể. Để tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, đơn vị đã tổ chức 
thông báo cho khách hàng sử dụng điện biết thời điểm chính thức triển khai thực hiện 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; ngoài ra, công ty cũng cử nhân viên của điện 
lực trực tiếp đến từng nhà để hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng các hình thức thanh toán, các 
thủ tục đăng ký thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, còn phối hợp với 
các hội, đoàn thể, các cơ quan truyền thông trên địa bàn để tuyên truyền cho khách hàng 
các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, thời điểm triển khai thực hiện, 
đồng thời vận động khách hàng tham gia hưởng ứng; phối hợp với các ngân hàng, các tổ 
chức thanh toán trung gian tổ chức các hội nghị chuyên đề khảo sát và chuyển địa điểm 
thu tiền của điện lực tới các địa điểm giao dịch của ngân hàng. 

Ông Chu Văn Phương - Bản Cang, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, chia 
sẻ: Trước đây cái khó khăn là cứ đến ngày nộp tiền điện, chúng tôi phải đến tận quầy để 
nộp cho đúng giờ, đúng ngày, những ngày bận không đi nộp sợ quá ngày phải nhờ người 
thân hay bạn bè nộp mà quá ngày phải lên thành phố nó hơi bất tiện. Qua tìm hiểu tôi thấy 
nộp tiền điện qua tài khoản rất tiện ích, thứ hai nữa là tiết kiệm thời gian, không mất công 
mất việc của người dân. 

Ông Tòng Văn Chương - công chức phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La: Từ 
khi có chương trình này bản thân tôi cũng đã chuyển tiền qua thẻ ATM rất thuận lợi cho 
bản thân không phải mất thời gian đi nộp tiền điện. Thời gian tới, bản thân tôi cũng vận 
động bà con hàng xóm để đăng ký trả tiền điện qua thẻ ATM. 

 Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp với các hội, đoàn thể, các cơ quan truyền thông 
để tuyên truyền cho khách hàng các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, 
thời điểm triển khai thực hiện, đồng thời vận động khách hàng tham gia hưởng ứng; phối 
hợp với các ngân hàng, các tổ chức thanh toán trung gian để triển khai thực hiện thanh 
toán tiền điện không dùng tiền mặt. 

Ông Vũ Mạnh Quý - Giám đốc Ngân hàng SHB Chi nhánh Sơn La, trao đổi: Một 
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trong những tiện ích mà trên tay chúng ta đã có là chiếc điện thoại thông minh với rất 
nhiều ứng dụng, phần mềm tiện ích có thể đăng ký các dịch vụ như thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt. Nên SHB phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện 
lực Sơn La sẽ đưa các sản phẩm đó phục vụ tới người dân một cách tốt nhất. 

Với những tiện ích vượt trội, thanh toán tiền điện qua ngân hàng sẽ ngày càng trở 
nên thông dụng đối với khách hàng sử dụng điện và trở thành xu thế phát triển tất yếu của 
xã hội hiện đại ngày nay. Lợi ích của việc đẩy mạnh thanh toán tiền điện qua ngân hàng, 
tổ chức trung gian là rất lớn, không chỉ cho khách hàng sử dụng điện mà còn giúp nâng 
cao năng suất lao động, nâng cao tính minh bạch của ngành điện. Do đó, ngoài nỗ lực của 
Công ty Điện lực Sơn La rất cần sự vào cuộc của các đối tác, các cấp chính quyền và cả 
cộng đồng xã hội, để tiến tới từng bước nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa tiêu 
dùng, chi tiêu không dùng tiền mặt. Nâng cao hiểu biết của khách hàng khi thanh toán tiền 
điện không sử dụng tiền mặt một cách an toàn với thẻ và ngân hàng điện tử. 

Về giải pháp nội bộ: Công ty giao chỉ tiêu cho từng cán bộ công nhân viên trong 
toàn Công ty, gắn chỉ tiêu, trách nhiệm thực hiện đến từng lãnh đạo đơn vị và từng đơn vị 
điện lực có kế hoạch tuyên truyền vận động khách hàng một cách hợp lý nhất. 

Ông Lưu Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Kinh doanh tổng hợp - Điện lực Thành 
phố Sơn La: Kế hoạch của chúng tôi là tập trung vào đối tượng kinh doanh đã sử dụng các 
tài khoản và các tiện ích của dịch vụ, chúng tôi phấn đấu đạt được trên 70% khách hàng 
không sử dụng tiền mặt thanh toán tiền điện qua các ngân hàng và tổ chức trung gian. 

Công ty đã thống nhất với các ngân hàng và các tổ chức trung gian về chủ trương 
và giải pháp thanh toán tiền điện của các khách hàng tại các phòng giao dịch của ngân 
hàng có trên địa bàn. Công khai thông báo đến khách hàng về địa chỉ các phòng giao dịch 
để thuận tiện trong quá trình đi lại và giao dịch. Nếu khách hàng đã có tài khoản tại ngân 
hàng: Vận động khách hàng dùng hình thức ủy nhiệm chi tự động hoặc các hình thức khác 
để thanh toán tiền điện. Nếu khách hàng chưa có tài khoản tại ngân hàng: Vận động khách 
hàng đăng ký mở tài khoản, sử dụng thẻ ATM của ngân hàng; hướng dẫn khách hàng cách 
để thanh toán tiền điện qua ngân hàng qua các hình thức như: trích nợ tự động, thanh toán 
 qua ATM, Mobile Banking và các hình thức thanh toán điện tử khác,... 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Chi 
nhánh Sơn La, trao đổi: 9 tháng đầu năm chúng tôi đã thu được doanh số trên 25 tỷ đồng 
trên địa bàn có các Ngân hàng An Bình. Đối với việc tuyên truyền tới khách hàng mở 
rộng không thanh toán tiền điện bằng tiền mặt đối với điện có khách hàng lớn của An 
Bình, do vậy khi đến đây khách hàng sẽ được lựa chọn rất nhiều hình thức thanh toán 
thông minh, hiện đại với nhiều dịch vụ tiện ích. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền tới 
khách hàng qua truyền thông, trang web để vận động khách hàng thanh toán tiền điện 
không dùng tiền mặt. 

Với các dịch vụ điện trực tuyến, khách hàng được đáp ứng đa dạng nhu cầu, chỉ 
cần có kết nối Internet, giúp vượt qua mọi rào cản về địa lý, không gian và thời gian. Vì 
vậy, dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đã rút ngắn được thời gian làm thủ tục cũng như 
mang đến nhiều sự tiện lợi cho khách hàng như hiện nay. Việc ngành điện đa dạng hóa 
các kênh thanh toán tiền điện giúp khách hàng chủ động đối với hóa đơn về điện, giảm 
thiểu thời gian và chi phí cho khách hàng, đồng thời giảm rủi ro của khách hàng khi tham 
gia thanh toán bằng tiền mặt, thực sự là những tiện ích cần có sự ủng hộ của cả cộng đồng 
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xã hội về việc không sử dụng tiền mặt trong thanh toán tiền điện đang được Công ty Điện 
lực Sơn La phối hợp với các tổ chức tín dụng và viễn thông tại Sơn La thực hiện. 
 

02. Nguyễn Đắc Quỳnh. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN GẮN VỚI PHÁT HUY 
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ  
TỈNH SƠN LA / Nguyễn Đắc Quỳnh // Dân vận.- tháng 12.- Số 294.- Tr.20-23. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi, có diện tích tự nhiên là 14.123km2, có 274km đường 
biên giới giáp với 02 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào; dân số trên 1,2 triệu người với 12 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc 
thiểu số chiếm hơn 83% dân số toàn tỉnh. 

1. Tỉnh Sơn La hiện có 2.988 người có uy tín (theo Thông báo số 43/TB-UBDT  
ngày 24/5/2019 của Ủy ban Dân tộc) thuộc các dân tộc: Thái, Mông, Mường, Xinh Mun, 
Dao, Khơ Mú, La Ha, Kháng, Lào và dân tộc Kinh. Trong những năm qua đội ngũ người 
có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò 
là trung tâm đoàn kết trong đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng được thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn 
dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nhiều người trở thành những hình ảnh cao đẹp, 
những tấm gương sáng về “người tốt, việc tốt”, góp phần quan trọng giúp cho đồng bào 
dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, ổn định cuộc 
sống, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên làm giàu. 

Người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã xác định vị trí, vai trò của mình là lực lượng 
nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; tích cực vận động nhân 
dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Những người có uy 
tín đã tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhận thức rõ âm mưu thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, phòng chống “diễn biến hòa bình”, không mơ hồ, không 
chủ quan, ảo tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, niềm tự hào của dân tộc, ý thức độc lập 
tự chủ và quyết tâm phấn đấu xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu. 

Trong thực hiện vận động định canh định cư, những người có uy tín đã tham gia 
tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không di dịch cư tự do, không học và truyền 
đạo trái pháp luật, yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống, từng bước xây dựng đời 
sống văn hóa mới, nông thôn mới, quản lý chặt chẽ tình hình an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số biên giới. Song song với đó, tập trung khai 
thác mọi nguồn lực để tăng cường đầu tư phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
nhất là vùng đặc biệt khó khăn nhằm từng bước phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vật 
chất và tinh thần cho đồng bào. Một số kết quả đạt được cụ thể là: 

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực vận động nhân dân phát 
triển kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kết hợp với những kinh 
nghiệm của các dân tộc, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng xuất, sản xuất nhiều sản 
phẩm hàng hóa có giá trị và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, xóa đói giảm 
nghèo. Tiêu biểu như mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm (gia đình ông Giàng A 
Lộng ở bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp; bà Hà Thị Chiển ở bản Lụng 
Và, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn...); phát triển kinh tế gắn với trồng rừng (gia đình ông 
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Lò Văn Thu ở bản Bó Sinh, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã; ông Lò Văn Trận ở bản Nong 
Sa, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu…); phát triển du lịch cộng đồng (gia đình ông 
Tráng A Chu ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ); phát triển dịch vụ kinh doanh ẩm thực dân tộc 
và khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Thái (hộ gia đình bà Cà Thị Thỏa ở 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La)...  

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cũng tích cực tuyên truyền vận 
động người thân trong gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Giữ gìn an ninh trật tự”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa”...; giải quyết ổn định các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn; tuyên truyền, 
vận động nhân dân giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc; tham gia ký cam kết thực hiện tốt các quy ước, hương ước, nội dung bản cam kết 
“5 có, 5 không” trong đồng bào dân tộc Mông; góp ý kiến đối với việc phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, đồng thời từ bỏ các phong tục, tập quán lỗi thời, lạc hậu không phù 
hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các gia đình người có uy tín đều đăng ký xây 
dựng gia đình văn hóa, tham gia phong trào “ông bà mẫu mực”, “con cháu thảo hiền”; 
tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo luận điệu 
của kẻ xấu, không di dịch cư tự do, không truyền đạo trái phép; tuyên truyền vận động 
nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, 
thực hiện tốt phong trào khuyến học khuyến tài, gây quỹ giúp học sinh nghèo hiếu học có 
điều kiện đến trường, xây dựng xã hội học tập, tích cực tham gia vận động con cháu trong 
độ tuổi đi học đến trường. 

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động xây dựng 
Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu 
Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, những người có uy tín đã có nhiều ý kiến phản ánh 
tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đặc biệt là công 
tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp. Nhiều người có uy tín là 
đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ hưu trí... đã tham gia cấp ủy, ban công tác mặt trận và 
các đoàn thể, làm tổ trưởng tổ hòa giải, tổ an ninh ở cơ sở; là thành viên, hội viên, đoàn 
viên mẫu mực của mặt trận và các đoàn thể; tích cực động viên gia đình con cháu, dòng 
họ và người dân phát huy dân chủ, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, góp phần củng 
cố hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Người có uy tín tích cực vận động nhân dân các dân tộc trong địa bàn khu dân cư 
nâng cao cảnh giác, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các 
thế lực chống phá cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc; vận động quần 
chúng nhân dân bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, thực hiện “3 không” (không nghe, 
không tin, không làm theo) trước các luận điệu tuyên truyền của kẻ địch và phần tử xấu 
trong âm mưu tuyên truyền về “Vương quốc Mông”. Do tác động của người uy tín nên 
nhiều địa phương đã hạn chế được tình trạng người dân khu vực biên giới vượt biên trái 
pháp luật hoặc di dịch cư tự do; đã chủ động giải quyết ngay tại cơ sở các điểm tranh chấp 
đất đai, khiếu kiện, các mâu thuẫn gia đình, dòng họ; “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc” gắn với xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình nhóm “liên gia tự quản” về an 
ninh trật tự, bước đầu hoạt động đã có tác dụng tốt trong phòng ngừa, đấu tranh với các 
loại tội phạm. Công tác phòng, chống ma túy tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần quan 
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trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 
2. Nhận thức rõ vai trò người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, việc thực hiện chính sách đối với 
người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp, 
các ngành triển khai kịp thời, hiệu quả chế độ chính sách đối với người có uy tín theo 
Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC 
ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp chính 
quyền cụ thể hóa và ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội vùng dân tộc thiểu số; chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết 
có hiệu quả các vấn đề bức xúc xã hội; sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn; 
tập trung giải quyết các vấn đề kiến nghị của nhân dân trong đời sống và sản xuất; tăng 
cường công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

Hằng năm, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc gặp mặt, thăm hỏi và động 
viên kịp thời người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là các dịp 
lễ, tết; tổ chức các hội nghị biểu dương, kịp thời động viên, khen thưởng, phát huy vai trò 
của người có uy tín trong xây dựng và phát triển của tỉnh; định kỳ tổ chức Đại hội Đại 
biểu các dân tộc thiểu số các cấp, mời các đại diện tiêu biểu đi thăm Thủ đô Hà Nội, báo 
cáo thành tích với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương; tham 
quan, học tập các mô hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội... trong và ngoài tỉnh. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi, tạo sự chuyển biến quan 
trọng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/11/2010 về ổn định và đời sống nhân 
dân có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 05/2016/NQ-TU 
ngày 01/10/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 
2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư 
về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 
định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân 
tộc. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của người uy tín 
trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn có những khó khăn nhất định: Hằng 
năm có sự thay đổi về đối tượng người có uy tín trong cộng đồng nên việc rà soát, bình 
xét quy trình bầu chọn, người có uy tín còn gặp khó khăn, có nơi còn lúng túng… 

3. Qua quá trình quan tâm, chăm lo, xây dựng, phát huy vai trò của người có uy tín 
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tỉnh Sơn La rút ra một số bài học kinh 
nghiệm sau: 

Thứ nhất, để tuyên truyền vận động nhân dân, trước hết bản thân và gia đình người 
uy tín phải gương mẫu, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước. 

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống 
của đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác sắp xếp bố trí lại dân cư phù hợp với 
thực tiễn từng địa phương. 
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Thứ ba, tăng cường huy động cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò già làng, người 
 có uy tín để nêu gương trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đồng thời gương 
mẫu thực hiện nhiệm vụ trước nhân dân. 

Thứ tư, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chống mọi 
biểu hiện cục bộ, gây chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết giữa các dân tộc; tránh những hiểu 
biết, nhận thức lệch lạc, dễ bị những phần tử xấu lợi dụng, xuyên tạc chính sách của Đảng 
Nhà nước. 

Thứ năm, xây dựng và thực hiện tốt quy ước (hương ước) ở các bản, vận động 
tuyên truyền người thân tránh xa các tệ nạn xã hội như nghiện hút, buôn bán các chất ma 
túy... góp ý, động viên, giúp đỡ đội ngũ cán bộ, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà 
nhân dân giao cho. 

Trong giai đoạn hiện nay, để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc phát huy vai trò người 
có uy tín, tỉnh Sơn La đề xuất một số giải pháp, cụ thể như sau: 

Một là, tăng cường bám nắm tình hình cơ sở; nắm bắt các thông tin trong nhân dân 
để kịp thời xử lý có hiệu quả nhằm ổn định tình hình nhân dân ổn định sản xuất và đời 
sống, định canh định cư theo kế hoạch; đưa các quy định vào quy ước bản, tiểu khu. Tăng 
cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân 
dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn 
đề nảy sinh ở cơ sở. 

Hai là, chú trọng đổi mới các hình thức, phương pháp của công tác vận động đồng 
bào dân tộc thiểu số cho phù hợp với từng hoàn cảnh, điều kiện với các đối tượng cụ thể. 
Tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng phong tục, tập quán sinh hoạt của từng dân tộc đề ra chủ 
trương, nhiệm vụ đúng đắn, sát hợp, có tính khả thi. Tìm hiểu về tổ chức xã hội truyền 
thống (vai trò và uy tín của người có uy tín, trưởng bản, trưởng dòng họ...) trong từng dân 
tộc, từng vùng để kế thừa và phát huy những nhân tố cần thiết và có tác dụng tích cực. 

Ba là, tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số, rà soát, bổ sung, sửa đổi phù hợp với thực tiễn Quyết định 18/2011/QĐ-
TTg ngày 18/3/2011 trong giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 
21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường vai trò của người uy 
tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. 

Bốn là, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung phần quy định về thời gian rà soát, xét công 
nhận người uy tín; điều chỉnh giảm một số đầu báo không cần thiết, chuyển mục đích sử 
dụng nguồn kinh phí cấp báo cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Năm là, hằng năm tổ chức biểu dương người có uy tín các cấp bằng các hình thức 
phù hợp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành và hoạt động 
giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân 
dân; kịp thời giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 

Sáu là, quan tâm phát triển toàn diện nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số đáp 
ứng yêu cầu phát triển của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác dân tộc có năng lực chuyên môn, tinh thần 
trách nhiệm và am hiểu phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc. 
 

03. Hạnh Nhân. SƠN LA PHÁT HUY THẾ MẠNH ĐỊA PHƯƠNG / Hạnh Nhân // 
Đại đoàn kết.- Ngày 01/12/2019.- Số 335.- Tr.4. 
 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và 
nhân dân trong quá trình chuyển đổi, thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và 
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tích cực lựa chọn chuyển đổi cây trồng ăn quả phù hợp nhằm phát huy thế mạnh địa 
phương là nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La. 

Xác định người dân là nhân tố trung tâm để ban hành chủ trương, chính sách hỗ 
trợ, tỉnh Sơn La tập trung vận động làm thay đổi tư duy của hộ gia đình, từ đợi Nhà nước 
hỗ trợ đầu tư, sang chủ động đầu tư phát triển theo định hướng và Nhà nước hỗ trợ, giảm 
dần các khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ cho biết: Để hoàn thành mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội, với 
nòng cốt là các hợp tác xã, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực phối hợp với các 
tổ chức thành viên và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển đổi, thành lập mới 
các hợp tác xã nông nghiệp và tích cực lựa chọn chuyển đổi cây trồng ăn quả phù hợp với 
đất đai, nhất là vùng đất dốc và các tiểu vùng khí hậu của tỉnh. Đồng thời tổ chức các cuộc 
họp, các kỳ sinh hoạt chuyên đề tới các chi hội để vận động đoàn viên, hội viên và nhân 
dân tham gia thành lập các hợp tác xã, chuyển đổi cây trồng, đưa ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp và các kỹ thuật trồng cây ăn quả theo quy trình VietGAP. 

Đến nay, việc chuyển đổi, thành lập mới các hợp tác xã và phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây ăn quả đã có ảnh hưởng sâu rộng trên địa bàn toàn 
tỉnh, số lượng hợp tác xã tăng mạnh đã góp phần đa dạng ngành nghề, quy mô, trình độ 
sản xuất. Hiệu quả hoạt động được nâng lên, phát huy được tiềm năng và thế mạnh ở địa 
phương. 

Ông Vi Đức Thọ chia sẻ: Sơn La những năm trước đây kinh tế chậm phát triển, đời 
sống sản xuất của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định điểm nhấn quan trọng trong nghị quyết là mục tiêu 
“Sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía 
Bắc”. Ðể hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh Sơn La đã đề ra 7 chương trình kinh tế trọng tâm, 
trong đó, nhấn mạnh đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện cách nghĩ, cách làm mới. Và rõ nét 
nhất là đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công 
nghệ cao, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Sau một thời gian 
nỗ lực, đến thời điểm này, toàn tỉnh Sơn La có 588 hợp tác xã, tăng 338% so với số lượng 
hợp tác xã năm 2015, có 201 hợp tác xã trồng cây ăn quả, chiếm 41,9% số hợp tác xã 
nông nghiệp, tăng 773% so với số hợp tác xã cây ăn quả năm 2015, tổng số thành viên của 
các hợp tác xã nông nghiệp 6.124 người, tăng 184% so với năm 2015, trong đó thành viên 
của hợp tác xã trồng cây ăn quả 2.574 người, tăng 683% so với năm 2015. 

Trong tổng số 50 hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị, có 32 hợp tác xã trồng cây ăn 
quả (chiếm 64% số hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị). Trong 32 hợp tác xã có 17 hợp tác 
xã chuyên trồng nhãn tiêu chuẩn VietGap (chiếm 53,1% số hợp tác xã tham gia chuỗi giá 
trị); 8 hợp tác xã chuyên trồng cam, bưởi da xanh, xoài (chiếm 25% số hợp tác xã); 2 hợp 
tác xã chuyên trồng thanh long ruột đỏ, na (chiếm 6,3% số hợp tác xã); 3 hợp tác xã 
chuyên trồng mận hậu (chiếm 9,3% số hợp tác xã); 2 hợp tác xã trồng chanh leo, quả dâu 
tây (chiếm 6,3% số hợp tác xã). Có 17 hợp tác xã trong toàn tỉnh đang tham gia bảo hiểm 
xã hội và bảo hiểm y tế cho 45 lao động. Tiêu biểu như huyện Yên Châu đang có 41 hợp 
tác xã, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho trên 1.000 thành viên, người lao động, trong 
đó, có những điển hình hiệu quả cao như Hợp tác xã Hoa quả Quyết Tâm (xã Tú Nang), 
Hợp tác xã Dịch vụ chế biến chè Phiêng Khoài (xã Phiêng Khoài), Hợp tác xã Dịch vụ 
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nông lâm nghiệp Nà Khái, Hợp tác xã Hương Xoài (xã Tú Nang), Hợp tác xã Nông 
nghiệp Phương Nam, Hợp tác xã Sản xuất vật liệu xây dựng Tà Vàng (xã Lóng Phiêng), 
Hợp tác xã Rau sạch Chiềng Phú (xã Chiềng Pằn), Hợp tác xã Sơn Lâm (xã Yên Sơn)... 
Thu nhập thành viên của mỗi hợp tác xã đạt 30 - 45 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, các 
sản phẩm rau, củ, quả của Hợp tác xã Nông nghiệp Chiềng Phú (Chiềng Pằn), Hợp tác xã 
Hoa quả Quyết Tâm (Tú Nang) đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP. 

Về xuất khẩu, năm 2018 các hợp tác xã đã tham gia sản xuất và xuất khẩu được 
17.511 tấn quả các loại sang 12 thị trường (Australia, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc 
và các nước Trung Đông…). 6 tháng đầu năm 2019 đã xuất khẩu trên 35.000 tấn xoài, 
chanh leo, mận, thanh long, chuối… sang thị trường các nước Trung Quốc, Mỹ, Australia, 
Anh, Campuchia. 

Về xây dựng thương hiệu sản phẩm, năm 2015 quả xoài tròn Yên Châu được bảo 
hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý. Đến nay có 17 sản phẩm nông sản, thực phẩm mang địa 
danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, 1 sản phẩm được cấp văn 
bằng bảo hộ tại nước Thái Lan. Năm 2019 sản lượng quả các loại khoảng 410.257 tấn, 
tăng 188,2% so với năm 2018; phấn đấu giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 150 triệu 
USD, tăng 30% so với năm 2018; tập trung xuất khẩu xoài 5.000 tấn, nhãn 8.100 tấn, 
chanh leo 2.000 tấn, thanh long 300 tấn, sơn tra 1.000 tấn… Đầu tháng 6/2019, tỉnh Sơn 
La đã tổ chức Lễ công bố lô hàng xoài xuất khẩu sang 4 thị trường: Anh, Mỹ, Australia và 
Trung Quốc - đây là những tín hiệu đáng mừng cho sản phẩm quả của tỉnh Sơn La. 

Ông Vi Đức Thọ nhấn mạnh: Sau một thời gian Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên các cấp tỉnh Sơn La tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và 
nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về chuyển đổi, thành lập mới các 
hợp tác xã nông nghiệp và trồng cây ăn quả trên đất dốc, đến nay, việc chuyển đổi, thành 
lập mới các hợp tác xã và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây 
ăn quả đã có ảnh hưởng sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Số lượng hợp tác xã tăng mạnh đã 
góp phần đa dạng ngành nghề, quy mô, trình độ sản xuất; hiệu quả hoạt động được nâng 
lên, phát huy được tiềm năng và thế mạnh ở địa phương, có đóng góp cho ngân sách Nhà 
nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2018 tốc độ tăng 
trưởng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,59%, bình quân 2016 - 2018 là 8,8%/năm; hết năm 
2018 có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 3 xã so với Nghị quyết Đại hội đến năm 
2010 và huyện Phù Yên, huyện Quỳnh Nhai ra khỏi danh sách huyện nghèo. Cây ăn quả ở 
Sơn La đã khẳng định ưu thế so với các loại cây trồng khác, góp phần giải quyết được 
nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình, đời sống tinh thần, vật chất nhân 
dân được nâng lên. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến thương mại, giới thiệu 
các sản phẩm nông sản an toàn được tỉnh Sơn La quan tâm, phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức nhiều hội chợ xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản. Đồng thời, tỉnh rất chú 
trọng thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư các nhà máy chế biến để nâng cao khả năng 
cạnh tranh; từ đó hình thành các mối liên kết khép kín, góp phần đưa các sản phẩm nông 
nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGAP, GAP mang thương hiệu “Sơn La” vươn tới người tiêu 
dùng trong cả nước biết đến và xuất khẩu ra nước ngoài. 

“Những kết quả đạt được trên đây là những minh chứng thành quả nỗ lực của cấp 
ủy, chính quyền tỉnh Sơn La sớm ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển nông 
sản an toàn và sự đồng thuận của nông dân đón nhận các chủ trương, chính sách hợp lòng 
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 dân” - ông Vi Đức Thọ khẳng định. 
 

04. P.V. XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN SAI PHẠM TRONG ĐỀN BÙ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN 

LA: Y ÁN ĐỐI VỚI NHIỀU CỰU LÃNH ĐẠO / P.V // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 
02/12/2019.- Số 97.- Tr.4. 
 

Liên quan đến sai phạm trong bồi thường tái định cư mặt bằng xây dựng Nhà 
máy Thủy điện Sơn La, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm 
đối với 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án. 

Theo đó, 9 bị cáo có kháng cáo bản án sơ thẩm gồm: Trương Tuấn Dũng (nguyên 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mường La, kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, 
hỗ trợ tái định cư huyện Mường La, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La); 
Phan Tiến Diện (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, nguyên Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Sơn La); Phan Đức Chính (nguyên Trưởng phòng Tài 
nguyên - Môi trường huyện Mường La); Phan Xuân Khoa (nguyên Phó Trưởng ban di 
dân huyện Mường La); Trần Mạnh Trì (nguyên Phó trưởng Ban di dân huyện Mường La); 
Tòng Văn Thành (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa, huyện Mường La); Ngô Xuân 
Vân (nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mường La); Đèo Văn Ban 
(nguyên Phó bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm, huyện Mường La); Đỗ Tiến 
Đồng (nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài nguyên - 
Môi trường tỉnh Sơn La). 

Căn cứ hồ sơ vụ án và các chứng cứ tại phiên tòa, hội đồng xét xử phúc thẩm nhận 
định, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng quy định, đúng người, đúng tội, không oan sai; 
không có căn cứ xác định các bị cáo bị oan sai. Vì vậy, không đủ căn cứ để chấp nhận 
kháng cáo của các bị cáo: Trương Tuấn Dũng, Phan Đức Chính, Phan Tiến Diện, Đèo 
Văn Ban, Phan Xuân Khoa. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị 
cáo: Trần Mạnh Trì, Tòng Văn Thành, Ngô Xuân Vân, Đỗ Tiến Đồng vì trong quá trình 
xét xử phúc thẩm đã có những tình tiết thay đổi. Cụ thể, bị cáo Trì thay đổi nội dung 
kháng cáo và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Thành xin xem xét lại hành vi 
của bị cáo, nếu phạm tội thì xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vân thành khẩn khai báo, 
hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo. Bị cáo Đồng chưa có tiền án, tiền sự, gia đình có nhiều 
người có công với cách mạng, được chính quyền địa phương xin bảo lãnh và xét thấy 
không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội. 

Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên 
án đối với 9 bị cáo. Về tội danh, 9 bị cáo đều phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà 
nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 
1999. Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức hình phạt đối với các bị 
cáo: Trương Tuấn Dũng, Phan Tiến Diện, Phan Đức Chính, cùng mức án 6 năm, 6 tháng 
tù; Phan Xuân Khoa mức án 5 năm 6 tháng tù; Đèo Văn Ban 4 năm tù. 4 bị cáo được giảm 
nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm là: Tòng Văn Thành nhận mức án 5 năm tù (giảm 6 
tháng); Ngô Xuân Vân 3 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng); Trần Mạnh Trì 4 năm 6 tháng tù 
(giảm 6 tháng); Đỗ Tiến Đồng 36 tháng tù nhưng được hưởng án treo. 

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Đèo Văn Ban phải bồi thường 
cho Nhà nước số tiền hơn 1,179 tỉ đồng và hoàn trả cho Nhà nước số tiền hơn 64 triệu 
đồng. 
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Theo cáo trạng, năm 2005, công tác chi tiền bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ 
dân trong khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La đã hoàn thành. Năm 2013, Chính phủ cho 
phép bồi thường thêm phần chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến tại khu tái định cư 
Tân Lập. Năm 2014, UBND tỉnh Sơn La ra Công văn số 617 chỉ đạo UBND huyện 
Mường La thống kê lại diện tích đất của từng hộ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ. 
Năm 2014, bị cáo Trương Tuấn Dũng, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 
Mường La kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đã ký ban hành Kế 
hoạch số 41 để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, cho phép Văn phòng Đăng ký 
đất đai và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đo đạc Bảo Bình (có trụ sở tại Hà Nội) đo đạc, lập 
bản đồ địa chính. Khi triển khai Kế hoạch số 41, tại Sơn La xuất hiện nhiều đơn thư vượt 
cấp, đặc biệt là đơn của Đèo Văn Ban (một cá nhân nằm trong diện được đền bù) đã gây 
ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự, buộc công an phải xác minh, điều tra. 

Qua xác minh cho thấy có sai phạm trong việc ban hành Kế hoạch số 41 cũng như 
công tác đo đạc, lập bản đồ bồi thường cho các hộ dân, trong đó có hộ Đèo Văn Ban. Việc 
này dẫn tới hộ Đèo Văn Ban được bồi thường sai (đền bù vượt quy định) hơn 1,2 tỷ đồng. 
Cơ quan tố tụng xác định, việc bị cáo Trương Tuấn Dũng đã ký ban hành và tổ chức thực 
hiện Kế hoạch số 41 không đúng với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn 
La và Bộ Tài nguyên - Môi trường là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sai phạm trong công 
tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ. Các bị cáo khác 
dù biết Kế hoạch số 41 trái với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La và 
Bộ Tài nguyên - Môi trường nhưng vẫn thực hiện, dẫn đến việc thất thoát ngân sách Nhà 
nước với số tiền lớn. 
 

05. Nguyễn Vũ. NƯỚC MẮT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀO VIỆN CHĂM CON, BÁN 
MA TÚY / Nguyễn Vũ // Pháp luật và xã hội.- Ngày 03/12/2019.- Số 135.- Tr.10. 

 

Chăm chỉ làm việc nhưng cuộc sống của gia đình ông Trần Đăng Dung, sinh 
năm 1961, ở Tiểu khu 8 thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Sơn La) tưởng như 
vào ngõ cụt khi liền một lúc cả ông và người con trai bị tai nạn lao động, phải nhập 
viện. Trong lúc bí bách, ông Dung đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của con nghiện, 
trở thành cầu nối giữa họ với đội ngũ bán ma túy. 

LÀM LIỀU VÌ TÚNG  

Án 5 năm không phải là dài nhưng với ông Dung thì thật khủng khiếp bởi trước đó 
đã rất nhiều tai ương ập xuống gia đình ông. Dịch bệnh cướp đi cả đàn lợn, sau đó là tai 
nạn lao động đến với hai bố con ông và bây giờ là ông vào trại cải tạo. Cứ nghĩ đến cảnh 
vợ và 4 đứa con ở nhà, ông Dung lại trằn trọc không ngủ được. Gần 2 năm chưa một lần 
được gia đình tới thăm, ông hiểu ở nhà chắc eo hẹp lắm. “Tôi rất mong tin nhà dù chỉ là 
một dòng ngắn ngủi nhưng cả nhà có ai biết chữ đâu mà thư với từ. Mấy đứa nhỏ cũng 
được đi học nhưng sớm nghỉ nên có lẽ cũng quên mặt chữ rồi”, ông Dung bảo. 

Nghĩ đến con, người đàn ông này bỗng trào nước mắt, đôi bàn tay cụt một nửa 
đang dò dẫm tìm chữ trên quyển Tiếng Việt lớp 1 bỗng dừng lại, run rẩy. 

Quê ở vùng ven biển huyện Nghĩa Hưng, Nam Định nhưng gia đình ông Dung đi 
vùng kinh tế mới rồi lưu lạc lên đất Mộc Châu, sống bằng nghề làm nương. Nhà nghèo chỉ 
có sức khỏe là tài sản nên khi lập gia đình, ông Dung cũng chỉ chọn được người cùng 
cảnh ngộ. Vợ chồng bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn tuy nhiên nhiều khi bát cơm cũng 
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không được đầy, nhất là với một gia đình đông con như ông. Ngoài ruộng vườn ra, vợ 
chồng ông còn đi làm thuê làm mướn. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong vất vả, nhọc nhằn. 
Các con khôn lớn, bắt đầu biết giúp đỡ cha mẹ, ông Dung mừng vì nghĩ cuộc đời mình từ 
đây sẽ an nhàn, ai ngờ tai họa lại liên tiếp ập xuống. Trong một lần ông Dung cùng hai 
cậu con trai lớn đi đóng gạch thuê, ông Dung bị máy cắt vào tay. Người con trai thứ hai 
của ông đứng gần đó lao ra ngắt cầu dao, ngã thụt chân vào máy. Cả hai được đưa ngay 
vào viện nhưng di chứng thật nặng nề. Con trai ông mất một chân còn ông bị mất 3 ngón 
tay. Ca tai nạn lao động bất ngờ khiến cả nhà lao đao. Vợ ông suy sụp khi cùng lúc phải 
chạy vạy lo tiền đóng viện phí cho cả bố con. Cũng vì mải lo cho người nằm viện mà hai 
con lợn nái còn sót lại trong trận dịch lăn đùng ra chết vì bị bỏ đói. Nghe vợ thông báo, 
ông chỉ biết đấm ngực than trời. “Hai vợ chồng vẫn còn tuổi lao động, 4 đứa con đều khỏe 
mạnh, chăm chỉ, ai cũng bảo giờ là khá rồi đây. Thế mà gia đình tôi cứ nghèo riết. Bắt đầu 
khấm khá lên được tí thì mùa màng thất bát, chăn nuôi gặp đại dịch”, ông Dung tâm sự. 

Cố che đi hai hàng lệ, ông bảo nhiều đêm không ngủ được, cứ ngồi nghĩ miên man 
rồi tự hỏi tại sao cả nhà mình chăm chỉ thế mà tai ương cứ liên tục dội xuống. 

Nói về lý do phạm tội, ông Dung bảo tại mình ngu dốt, kém hiểu biết và cũng một 
phần vì túng quá. “Hai bố con nằm viện tự chăm nhau. Tôi chỉ cụt mấy ngón tay nên vừa 
chăm con vừa xem trong viện ai nhờ gì thì giúp. Cũng là chỉ mong kiếm vài đồng bố con 
rau cháo qua ngày để mẹ con nó ở nhà còn yên tâm kiếm tiền. Nhưng kiếm đồng tiền ở 
viện có dễ đâu”, ông Dung kể. 

Theo lời ông Dung kể thì ngoài những lúc chăm con, ông lại ra cổng viện xem có 
ai thuê gì làm nấy. Thương hoàn cảnh của ông nên mấy bà bán cơm thuê ông xách nước 
cho họ. Rồi ông cũng tranh thủ kiếm được ít tiền từ bán nước sôi cho người nhà bệnh 
nhân. Ngày nào may mắn cũng kiếm được vài chục ngàn, chưa kể có ai vào viện cần phải 
cõng, mang vác đồ đạc, ông đều nhanh nhảu nhận làm nên cũng có thêm vài đồng. Ngày 
lao động kiếm cơm cho bản thân và đứa con nằm viện, tối đến ông lại ngồi trông con, mệt 
quá thì nằm luôn ghế đá ngoài hành lang ngủ. 

Thấy ông vạ vật trong bệnh viện, một số con nghiện đã tỉ tê nhờ ông mua hộ ma 
túy. Chúng bảo tại chúng nghiện sắp chết rồi, vào bệnh viện tìm chỗ chích cho an toàn, 
ông chỉ việc cầm tiền chúng đưa, ra cổng viện mua hộ tép ma túy là bằng bán cả chục 
phích nước. Ban đầu ông cũng ngần ngừ nhưng rồi nghĩ tới con, tới khoản viện phí sắp 
phải thanh toán, ông đã xuôi tai. Lần đầu tiên cầm tiền chúng đưa, tay ông run bắn như 
phải bỏng, lấy hộ ma túy về trả rồi mà vẫn còn run. Thấy ông đầm đìa mồ hôi, bà bán 
hàng vẫn cho ông mượn bếp than để đun nước bán còn tưởng ông bị cảm. Nhưng chỉ có 
ông là biết mình bị làm sao. 

“Ngày đầu tiên làm điều phạm pháp, tôi mất một đêm thức trắng, đôi mắt hốc hác 
chả khác gì con nghiện nhưng sau thì quen dần. Bữa cơm của hai bố con thưa dần món 
đậu truyền thống, đã có thêm miếng thịt, cá…”, người đàn ông tóc hoa râm khoác áo 
phạm nhân này bỗng nhiên bỏ lửng câu nói. Im lặng một lúc, ông ta nói tiếp, giọng nghèn 
nghẹn: “Tiền kiếm được có dám tiêu hoang đâu, tôi cứ dè sẻn từng đồng, đến khi sắp đủ 
tiền đóng viện phí cho con xuất viện thì tôi bị bắt. Nghe đâu con tôi được bệnh viện chiếu 
cố nên giảm bớt một phần chi phí”. 

Với hành vi mua bán ma túy, ông Dung bị kết án 5 năm tù. 
MONG MỎI TIN NHÀ 
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Do không biết chữ nên sau khi về trại Hồng Ca cải tạo, ông Dung được tham gia 
lớp học xóa mù chữ dành cho những phạm nhân mù chữ và tái mù chữ. Thế nhưng ở cái 
tuổi xấp xỉ sáu mươi, trong đầu bộn bề những lo toan, suy nghĩ về gia đình, vợ con thì làm 
sao có thể học được. Ông Dung bảo đi học được 2 tháng rồi nhưng chẳng có chữ nào lọt 
được vào đầu thành ra mãi đến giờ vẫn chưa thuộc hết mặt chữ cái. “Mấy lần tôi xin với 
cán bộ cho nghỉ học vì đến lớp ngồi mãi mà không đánh vần, không đọc được thì xấu hổ 
lắm. Cán bộ cứ động viên bảo chịu khó đọc là thế nào cũng học được nên tôi lại đi”, ông 
Dung kể. 

Xoa mái tóc cứng bạc quá nửa, ông Dung bẽn lẽn bảo tại cứ cầm sách lại nghĩ đến 
mấy đứa con ở nhà, thương chúng vì bố mẹ nghèo quá mà chẳng đứa nào được học hành 
tử tế. Tất cả chỉ được đến trường vài năm là nghỉ ở nhà lao động, chắc chẳng đứa nào còn 
nhớ chữ nữa nên không thấy viết thư cho bố. “Tôi chẳng biết nói gì ngoài một ước mong 
ở nhà mọi người mạnh khỏe. Thấy mọi người có gia đình lên thăm cũng chạnh lòng lắm 
nhưng cảnh nhà mình nó vậy thì phải chấp nhận thôi”, ông Dung nói. 

Ông bảo, trả án tại trại giam Hồng Ca, ông cố gắng lao động tốt để sớm được ra tù, 
trở về đoàn tụ với gia đình. Hỏi ông về công việc đang làm, gương mặt người đàn ông này 
chợt giãn ra. Lần đầu tiên thấy ông ta vui vẻ: “Tôi làm ở đội trực sinh, công việc là quét 
dọn và nhổ cỏ. Nhiều lúc ngồi nhổ cỏ có cảm giác như mình được đi phơi nắng cho đỡ 
cớm”. 

Thì ra người đàn ông có gương mặt khắc khổ này cũng biết hài hước. Chỉ tiếc rằng  
cuộc sống với những thăng trầm vất vả đã khiến ông trở nên chai sạn để rồi sau lần mắc 
lỗi cứ day dứt nhớ thương người vợ tần tảo và đàn con thất học nơi quê nhà. 

 

06. PV. HỘI THẢO VỀ KHU CĂN CỨ CÁCH MẠNG LAO KHÔ // Nhân dân.- 
Ngày 04/12/2019.- Tr.3. 
 

Ngày 3/12 tại thành phố Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp Viện Lịch sử Quân sự 
Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng mối 
quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình 
nguyện Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019). 

Hơn 70 năm trước, Ban Xung phong Lào Bắc được thành lập đã chọn bản Lao 
Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La), làm căn cứ địa của cách mạng Lào, 
kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, gia đình cụ Tráng Lao Khô, ở bản Lao Khô đã 
cưu mang, giúp đỡ đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Ban Xung phong Lào Bắc gây dựng 
cơ sở cách mạng, phát động chiến tranh du kích chống thực dân Pháp. Để ghi nhớ địa 
danh lịch sử, biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, ngày 
3/4/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Khu di tích tại bản Lao Khô, xã 
Phiêng Khoài, huyện Yên Châu là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ngày 24/4/2012, Quốc hội 
hai nước đã tổ chức khởi công xây dựng và ngày 6/7/2017 đã khánh thành Khu Di tích 
lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô. 

Hội thảo là dịp khẳng định lại những giá trị lịch sử về tình đoàn kết chiến đấu 
chống kẻ thù chung giữa hai Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong những năm 
tháng vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng rất đáng tự hào. Ngày nay, Khu Di tích là địa 
điểm giáo dục truyền thống yêu nước, tình đoàn kết hữu nghị cho thế hệ trẻ, góp phần 
củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời kỳ mới. 
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07. Thanh Hà. TỈNH SƠN LA: NỖ LỰC NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ 
LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 04/12/2019.- 
Số 194.- Tr.2. 

 

Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 
và đánh giá kết quả triển khai đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp 
nhau giai đoạn 2016 - 2019. Ông Lò Mai Kiên, Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi 
tỉnh; ông Lê Hữu Đê, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó trưởng Ban đại diện 
Hội Người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy - UBND 
huyện Mộc Châu; Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố; Ban Chủ nhiệm các câu lạc 
bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong tỉnh dự. 

Năm 2019, toàn tỉnh kết nạp gần 4.000 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh lên 
93.600 hội viên, sinh hoạt tại 2.813 Chi hội, 204 Hội Người cao tuổi cơ sở. Quỹ Toàn dân 
chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi có ở 166 xã, thị trấn, số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Số 
dư chân quỹ trên 22 tỷ đồng. Quỹ Phụng dưỡng ông bà cha mẹ hơn 47 tỷ đồng. 

Có 15.200 người cao tuổi được bảo trợ xã hội, số tiền 81 tỷ đồng; 95.600 người 
cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; khám và quản lý sức khỏe cho 80.500 người cao tuổi. 
Chúc thọ mừng thọ cho 8.130 người cao tuổi, số tiền trên 3 tỷ đồng. Tặng quà trên 7.000 
người cao tuổi ốm đau, số tiền 589 triệu đồng. Nhân Ngày truyền thống người cao tuổi và 
“Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019, hội phối hợp tặng hàng chục 
suất quà cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó 
khăn. Xóa nhà tạm cho 794 người cao tuổi gặp khó khăn về nhà ở, số tiền 22,7 tỷ đồng. 

Phát huy vai trò trong đời sống cộng đồng, toàn tỉnh có 8.259 người cao tuổi tham 
gia công tác xã hội; 2.421 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Người cao tuổi cùng con cháu 
hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất, hàng chục nghìn ngày công, hàng tỷ đồng xây dựng 
nông thôn mới. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Hội Người cao tuổi tỉnh đã tham mưu để UBND 
tỉnh ban hành Đề án 737/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 triển khai Quyết định 1533 của Thủ 
tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Toàn tỉnh 
hiện có 32 câu lạc bộ với 2.071 thành viên; tiền vốn quỹ trung bình 21,67 triệu đồng, câu 
lạc bộ có quỹ cao nhất là 114 triệu đồng, thấp nhất 2,7 triệu đồng. Tỉnh đang phấn đấu đến 
tháng 8/2020 ra mắt đi vào hoạt động thêm 7 câu lạc bộ. Các câu lạc bộ đều được hỗ trợ 
vốn quỹ ban đầu từ ngân sách, quỹ hoặc vận động xã hội hóa, tuy nhiên mức hỗ trợ còn 
thấp và hầu hết do hội viên đóng góp. Hội cũng phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn quản lý, 
vận hành câu lạc bộ cho 235 cán bộ và thành viên ban chủ nhiệm. 

Tại hội nghị, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen 13 tập thể, 
19 cá nhân; Hội Người cao tuổi tỉnh khen thưởng 8 tập thể, 43 cá nhân lập thành tích xuất 
sắc trong công tác hội năm 2019 và có nhiều đóng góp nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên 
thế hệ tự giúp nhau. 
 

08. Đức Thịnh. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA PHỤNG DƯỠNG MẸ 
VIỆT NAM ANH HÙNG / Đức Thịnh // Quân khu 2.- Ngày 5/12/2019.- Số 1067.- 
Tr.2. 

 

Ngày 25/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao Quyết định phụng 
dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng đối với mẹ Đinh Thị Tiếm, Bản Giáo 2, xã Huy Tân (Phù 
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Yên). Mẹ Đinh Thị Tiếm , có 3 người con tham gia cách mạng, trong đó có 2 người con là 
liệt sỹ.  

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao Quyết định Phụng 
dưỡng suốt đời với mức hỗ trợ, phụng dưỡng là 01triệu đồng/tháng, số tiền được trích từ 
quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thời gian phụng dưỡng từ ngày 
01/12/2019 

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, quân 
đội đối với những gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Qua đó 
tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với cán bộ, chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị. 
 

09. Nguyễn Cường. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BƯỞI DA XANH MAI SƠN / 
Nguyễn Cường, Minh Đường // Tuần tin tức.- Ngày 05/12/2019.- Số 49.- Tr.17. 
 

Người tiêu dùng ở Sơn La chỉ biết đến bưởi da xanh từ các tỉnh miền Nam 
chuyển ra thì nay họ đã được thưởng thức sản phẩm này ngay tại chính quê mình 
với chất lượng không kém. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn Hà Văn Bình cho biết, trước đây, Mai Sơn 
cũng như các huyện khác của tỉnh Sơn La có diện tích cây trồng lương thực tương đối lớn 
nhưng kém hiệu quả do đất dốc, khô hạn, thiếu nước và tập quán canh tác của người dân 
chưa áp dụng tiến bộ khoa học nên sản lượng cũng như giá trị trên diện tích đất canh tác 
thấp. Cùng với đó là hạn chế về vốn và việc chuyển giao khoa học kỹ thuật chưa kịp thời. 
Đây là những khó khăn chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp, canh tác của huyện Mai Sơn. 

Trước thực trạng đó, huyện Mai Sơn đã quyết định chuyển đổi các loại cây trồng 
 kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Theo chủ trương đó, nhiều hộ nông dân đã lựa chọn 
trồng bưởi da xanh. Tuy nhiên, khi đưa một loại cây trồng mới vào thử nghiệm, người 
nông dân ở Mai Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Đất nông nghiệp ở Mai Sơn có đặc điểm khô 
hạn, thiếu nước nên khó khăn cho việc trồng các loại cây ăn quả. Mặt khác, bưởi da xanh 
xuất xứ từ miền Nam nên khi trồng trên đất Mai Sơn có sự khác biệt về khí hậu, thổ 
nhưỡng khiến cây bưởi ban đầu sinh trưởng và phát triển không như mong muốn. 

Gia đình anh Nguyễn Xuân Hòa ở bản Nông Sôm, xã Hát Lót là một trong những 
hộ đầu tiên trồng bưởi da xanh ở Mai Sơn, chia sẻ: Hồi đầu trồng cây bưởi da xanh gặp rất 
nhiều khó khăn về kỹ thuật và cách chăm sóc. Nhưng qua một thời gian nghiên cứu, học 
hỏi thì anh đã biết cách chăm sóc cây bưởi da xanh và loại cây trồng này đã cho thu nhập 
cao hơn so với trồng ngô, sắn. Sau 5 năm, hiện nay gia đình anh có 3ha bưởi da xanh và 
sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được khoảng 300 triệu mỗi năm. 

Để trồng được cây ăn quả trên nền đất nông nghiệp ở Mai Sơn, những việc đầu tiên 
người nông dân phải làm là cải tạo đất và xây dựng hệ thống dẫn nước tưới tiêu để khắc 
phục khô hạn. 

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Ngọc Lan, bộc bạch: “Với mong 
muốn trồng cây ăn quả nên chúng tôi đã tìm hiểu nguồn gốc của giống bưởi da xanh. Năm 
2013, chúng tôi đã tổ chức một đoàn đi tham quan và mua một số mắt ghép bưởi da xanh 
ở tỉnh Bến Tre mang về ghép thử nghiệm. Sau 2 năm, cây bưởi da xanh đơm hoa kết trái, 
bổ ra ăn thấy chất lượng tốt và được thị trường đón nhận”. 

Việc tạo ra giống bưởi da xanh trồng được trên vùng đất Mai Sơn đã trải qua nhiều  
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khó khăn, vất vả. Sau nhiều lần thất bại, thông qua việc ghép mắt, Hợp tác xã Ngọc Lan 
đã thành công trong việc tạo ra được giống bưởi da xanh sinh trưởng và phát triển tốt trên 
đất nông nghiệp ở Mai Sơn. Chất lượng trái bưởi được đảm bảo, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao cho các hộ trồng. 

Hiện nay, Hợp tác xã Ngọc Lan đã có 20ha bưởi da xanh. Với mục tiêu phát triển 
lâu dài cây bưởi da xanh trên địa bàn, ngay từ đầu, các thành viên hợp tác xã đã tập trung 
xây dựng mô hình trồng bưởi theo các tiêu chuẩn an toàn, thân thiện với môi trường. Thay 
vì sử dụng các loại phân bón hóa học, các vườn bưởi tại đây đều sử dụng phân bón hữu 
cơ. 

Bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe của người làm vườn, việc sử dụng phân bón hữu cơ 
còn giúp chất lượng đất được cải tạo tốt hơn. Đồng thời, việc sử dụng phân bón hữu cơ 
trong thời gian dài sẽ giúp nâng cao chất lượng đất trồng và đảm bảo dinh dưỡng cho cây 
bưởi. 

Là một loại cây ăn quả mới trồng trên địa bàn nên việc xây dựng thương hiệu cho 
trái bưởi da xanh Mai Sơn cũng là vấn đề rất quan trọng. Nắm bắt được điều đó, ngay sau 
khi thành công trong việc trồng và phát triển các mô hình bưởi da xanh, Hợp tác xã Ngọc 
Lan đã đăng ký thương hiệu, gắn tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm. Do đó, người 
tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm bưởi da xanh Mai Sơn với những thông 
tin như ngày thu hoạch, tên sản phẩm… 

Với việc sử dụng sản phẩm nông sản an toàn đang trở thành xu thế hiện nay trên 
thị trường và việc phát triển mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ rất quan 
trọng. Vì thế, huyện Mai Sơn và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La đã 
thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, chương trình tư vấn cho các hợp tác xã để xây dựng mô 
hình nông nghiệp an toàn. 

Ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh 
 Sơn La cho biết: Trong quá trình sản xuất, chi cục thường xuyên cử cán bộ xuống địa 
phương hướng dẫn người dân cách chăm sóc, bón phân, ghi chép nhật ký canh tác, đồng 
thời điều tra, nắm bắt tình hình sâu bệnh để đưa ra các khuyến cáo kịp thời. 

Đến nay, mô hình trồng bưởi da xanh đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người 
dân Mai Sơn. Tuy nhiên, để phát triển thương hiệu bưởi da xanh Mai Sơn cũng như hướng 
tới các thị trường trong nước và xuất khẩu cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan 
chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc cùng với người nông dân./. 
 

10. Lưu Huy. DOANH NGHIỆP “THIỆT ĐƠN, THIỆT KÉP” VÌ ĐẤT DỰ ÁN 
VƯỚNG TRANH CHẤP / Lưu Huy // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 06/12/2019.- Số 
340.- Tr.6. 
 

Tranh chấp đất đai giữa 14 hộ dân và ông Nguyễn Văn Quân tại huyện Thuận 
Châu, Sơn La về nguồn gốc sử dụng đất khu vực dự kiến triển khai Dự án Nhà máy 
tinh bột sắn Thuận Châu đang khiến chủ đầu tư dự án này lâm vào tình cảnh khó 
khăn vì dự án có nguy cơ chậm tiến độ. 

DỰ ÁN LỚN NHẤT ĐẦU TƯ VÀO HUYỆN THUẬN CHÂU 

Dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện Thuận Châu do Công ty Cổ phần Chế 
biến tinh bột sắn Thuận Châu làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 15/1/2019. 
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Nhà máy được xây dựng tại bản Co Quyên, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu. Quy 
mô dự án 8,529ha, công suất thiết kế 400 tấn sản phẩm/ngày đêm, chia thành 2 giai đoạn 
(2018 - 2020 và 2021 - 2022). Tổng vốn đầu tư 295 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 
50 năm, kể từ ngày có chủ trương đầu tư. 

Đây được coi là dự án lớn nhất đầu tư vào huyện Thuận Châu. Dự án đi vào hoạt 
động được đánh giá sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao 
động trong huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế của 
cả các huyện xung quanh như Mường La, Quỳnh Nhai... 

Hiện tại dự án cũng đã được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận, phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ chấp thuận về công nghệ sử 
dụng và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. 

Tuy nhiên, khi dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai, 14 hộ dân tại huyện 
Thuận Châu đã có đơn khiếu nại tranh chấp đất đai với ông Nguyễn Văn Quân tại vị trí 
triển khai dự án. Ngay sau đó, UBND huyện Thuận Châu đã thành lập tổ công tác xác 
minh nguồn gốc đất của 14 hộ dân có đơn khiếu nại. Kết quả có 1 hộ đã rút đơn khiếu nại, 
10 hộ có đất nằm ngoài dự án, 3 hộ không có đất nằm trong dự án. 

UBND huyện Thuận Châu đã công khai kết quả xác minh, tổ chức nhiều buổi đối 
thoại để người dân hiểu. Theo đó, những nội dung mà người dân khiếu nại, tố cáo là 
không có căn cứ. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn tiếp tục khiếu nại, phản đối. Việc này đã 
ảnh hưởng đến tiến độ dự án theo đúng cam kết của Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột 
sắn Thuận Châu, gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. 

LỜI KÊU CỨU CỦA DOANH NGHIỆP 

Đại diện Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn Thuận Châu cho biết: “Tình trạng 
khiếu kiện tranh chấp đất đai diễn ra kéo dài, phức tạp, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
việc thực hiện dự án của công ty chúng tôi. Mặc dù đã được các cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, nhưng cho đến nay, dự án không thể triển khai được. Trong khi đó, để đảm bảo tiến 
độ dự án thông qua chủ trương đầu tư, chúng tôi đã ký kết hợp đồng và chuyển tiền cho 
 các nhà thầu nhập khẩu máy móc. Nếu dự án triển khai không đúng kế hoạch, thiệt hại về 
 kinh tế mà công ty chúng tôi phải gánh chịu là rất lớn”. 

Cụ thể, theo Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn Thuận Châu, đơn vị này đã ký 
các hợp đồng và chuyển tiền cho các nhà thầu chế tạo, nhập khẩu dây chuyền máy móc 
sản xuất tinh bột sắn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nếu dự án không triển khai đúng 
kế hoạch, Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn Thuận Châu có nguy cơ thiệt hại rất lớn 
liên quan số tiền này. 

“Là một nhà đầu tư chân chính đứng trước diễn biến phức tạp của vụ việc, đồng 
thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp khi đã cố gắng đầu tư vào những địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vùng khó khăn về kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực 
luôn được quan tâm và tạo mọi ưu đãi. Công ty Cổ phần Chế biến tinh bột sắn Thuận 
Châu đã phải làm đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cấp chính quyền tỉnh Sơn La tìm cách 
giải quyết, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai dự án đúng như đã được phê 
duyệt”, đại diện công ty nói. 

“Chúng tôi khẩn thiết kiến nghị đến các cấp chính quyền tỉnh Sơn La có biện pháp 
giải quyết dứt điểm tranh chấp đất đai, chấm dứt tình trạng khiếu kiện kéo dài. Đồng thời 
cũng làm rõ có hay không những động cơ, xúi giục, kích động, tiếp tay gây mất an ninh 
trật tự, ảnh hưởng đến uy tín và kinh tế của nhà đầu tư”, đại diện công ty cho biết. 
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Đồng thời, đại diện công ty cũng cho biết sẽ đền bù thỏa đáng và đảm bảo ổn định 
đời sống cho bà con nếu có giấy tờ chứng minh được là đất nằm trong dự án. Khi dự án đi 
vào hoạt động, công ty cũng sẽ giải quyết công ăn, việc làm cho nhân dân địa phương. 

Nhiều ý kiến đánh giá, Dự án Nhà máy tinh bột sắn Thuận Châu đã và đang có 
những đóng góp quan trọng đối với địa phương. Việc dự án này triển khai đúng tiến độ 
theo như mong muốn của chủ đầu tư là chính đáng. Để tránh đơn thư khiếu nại kéo dài, 
giải quyết dứt điểm sự việc, ngoài việc xác minh, làm rõ và trả lời đơn thư, UBND huyện 
Thuận Châu và các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cần quyết liệt, tuyên truyền, đối thoại 
để nhân dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật; đồng thời cũng xử lý nghiêm 
các đối tượng cố tình chống đối để đảm bảo an ninh - xã hội tại địa phương, tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp. 
 

11. PV. ĐOÀN KIỂM TRA CỦA BỘ CHÍNH TRỊ LÀM VIỆC TẠI QUẢNG NINH 
VÀ SƠN LA / PV // Nhân dân.- Ngày 08/12/2019.- Tr.1, 2. 
 

… Ngày 7/12, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm 
Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán 
triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ 
cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm 
vụ, gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu 
dương những kết quả bước đầu tỉnh Sơn La đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 26 và 
Nghị quyết số 18 của Trung ương. Ðồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp 
tục quán triệt sâu sắc và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết nêu trên 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao hơn để thực hiện đạt kết quả 
tốt hơn. Ðồng chí đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương thí điểm 
việc sáp nhập các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng được nêu trong các nghị 
quyết của trung ương; thực hiện nghiêm và đúng quy định về lộ trình tinh giản biên chế 
đến năm 2021; đẩy mạnh triển khai các mô hình thí điểm ở những nơi có điều kiện và chủ 
động tháo gỡ khó khăn nảy sinh. Tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; 
tập trung tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ 
các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. 
 

12. Nguyễn Thế Lượng. VỀ NÀ BÓ NHỚ ĐOÀN BINH TÂY TIẾN / Nguyễn Thế 
Lượng // Giáo dục và thời đại.- Ngày 08/12/2019.- Số 49.- Tr.18-19. 
 

Trong hành trình lên Mộc Châu, có một “địa chỉ đỏ” đã để lại dấu ấn không 
thể nào phai mờ trong cuộc trường chinh bảo vệ đất nước. Đó là Di tích lịch sử 
Trung đoàn 52 Tây Tiến ở đồi Nà Bó, thị trấn Mộc Châu (Sơn La)... 

VANG DANH ĐOÀN QUÂN TÂY TIẾN 

Trung đoàn 52 Tây Tiến được thành lập vào năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với 
quân đội Lào để bảo vệ vùng biên giới Tổ quốc. Chiến sỹ của đoàn quân Tây Tiến nhiều 
người là học sinh, sinh viên Hà Nội. Họ rời tay bút, tự nguyện ghi tên, cầm súng vào chiến 
trường. Địa bàn hoạt động của đoàn quân Tây Tiến khá rộng, chủ yếu là các tỉnh vùng cao 
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Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa... Điều kiện chiến đấu của họ vô 
cùng khó khăn, thiếu thốn. 

Đến tháng 6/1949, Trung đoàn 52 Tây Tiến đổi tên thành Trung đoàn 12 thuộc 
Liên khu III. Đến năm 1951, khi Sư đoàn 320 được thành lập, Trung đoàn Tây Tiến trở 
thành một trong ba trung đoàn của Sư đoàn này. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp, đoàn quân Tây Tiến đã vượt mọi khó khăn về điều kiện chiến đấu, địa hình để lập 
nên những chiến công vang dội. Trung đoàn đã được tặng Cờ “Quyết chiến, chiến thắng” 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được mang tên truyền thống đoàn Đông Biên, Trung đoàn 
được tám Huân chương Quân công và 218 huân chương các hạng. 

DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỒI NÀ BÓ 

Để ghi lại công lao và truyền thống oanh liệt, vẻ vang của Trung đoàn Tây Tiến, 
nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn, tại Tiểu khu 12, đồi Nà Bó, thị trấn 
Mộc Châu (Sơn La), Nhà nước đã xây dựng Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây 
Tiến. Đây là “địa chỉ đỏ” ghi dấu một thời chinh chiến của đoàn binh Tây Tiến với những 
chiến công oanh liệt, đồng thời là nơi để thế hệ trẻ hướng về để nhân lên niềm tự hào dân 
tộc. Năm 2016, sau khi hoàn thành các hạng mục công trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đã cấp bằng công nhận khu Di tích lịch sử Trung đoàn 52 Tây Tiến là di tích cấp 
Quốc gia. 

Di tích Trung đoàn 52 Tây Tiến tọa lạc trên đồi Nà Bó giữa bốn bề lộng gió, không 
gian thoáng đãng, cảnh vật núi rừng thơ mộng, hoang sơ, đậm chất Tây Bắc. Quần thể khu 
di tích gồm các hạng mục công trình như khu nhà truyền thống, đường lên di tích gồm 52 
bậc đá, 5 bức phù điêu, đài tưởng niệm, bia ghi danh chiến sỹ Tây Tiến, khu hoài niệm, 
đài vọng tưởng. Mỗi một hạng mục trong khu di tích đều là một câu chuyện, một kỷ niệm, 
một chiến công gắn với chặng đường hành quân của đoàn quân Tây Tiến. Bởi vậy, khi 
đến đây, chỉ cần nghe qua lời giới thiệu, chắc hẳn ai cũng sẽ thầm hiểu những ý tưởng mà 
nhà thiết kế gửi gắm vào đây. 

Bước chân vào khu di tích, theo 52 bậc đá, là tên của Trung đoàn 52, bậc đá được 
thiết kế có đoạn thẳng vút, có đoạn uốn lượn tượng trưng cho chặng đường hành quân của 
đoàn binh Tây Tiến qua những dốc cao, vực sâu vô cùng hiểm trở. Càng lên cao, mỗi 
người như vọng về câu thơ của nghệ sỹ đa tài Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến: “Dốc 
lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm”. Năm bức phù điêu được thiết kế xung quanh quần thể 
ghi lại những câu chuyện cảm động về những chiến công của đoàn quân Tây Tiến. Vì thế, 
đến đây, mỗi người sẽ biết thêm, hiểu hơn về sự gian nan, vất vả và tinh thần xả thân vì 
nghĩa lớn của đoàn quân Tây Tiến “Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh” (Tây Tiến - 
Quang Dũng). 

LẮNG LÒNG MÌNH ĐỂ NHỚ NHỮNG CHIẾN CÔNG 

Đài tưởng niệm ở vị trí cao nhất của quần thể, đài được thiết kế là hình cụm lưỡi 
lê, biểu tượng cho ý chí và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của đoàn binh Tây Tiến. 
Lưỡi lên, mũi súng hướng lên trời cao là ý nghĩa biểu tượng của câu thơ “Heo hút cồn 
mây súng ngửi trời” (Tây Tiến - Quang Dũng). Hình ảnh “Súng ngửi trời” vừa thể hiện 
chất lính đầy hồn nhiên, tinh nghịch, vừa diễn tả đắc địa độ cao của dốc núi trên chặng 
đường hành quân. Người lính Tây Tiến hành quân trên dốc núi cao, có cảm giác mũi súng 
như chạm tới đỉnh trời. Phía trước đài tưởng niệm là hai biểu tượng gắn liền với chặng 
đường hành quân của Trung đoàn 52, đó là Thạt Luông, biểu tượng của văn hóa, tinh thần 
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của các bộ tộc Lào gửi tặng đoàn binh Tây Tiến và hoa lau, loài cây rừng gắn với chặng 
đường hành quân của người lính Tây Tiến tạo nên một không gian thơ mộng, huyền ảo 
của núi rừng Tây Bắc, đúng như câu thơ miêu tả của nhà thơ Quang Dũng: “Người đi 
Châu Mộc chiều sương ấy/Có thấy hồn lau nẻo bến bờ” (Tây Tiến). 

Khu hoài niệm, đài vọng tưởng được thiết kế khá đặc biệt với sự bao bọc của kính 
trong suốt, đài cao mở ra một không gian thoáng đãng. Đây là nơi, con người sẽ có điều 
kiện quan sát một vùng không gian núi rừng Tây Bắc thơ mộng, bồng bềnh sương khói, 
huyền ảo và đầy bí hiểm. Chính không gian ấy sẽ gợi lên trong tâm hồn mỗi người sự hoài 
niệm về đoàn binh Tây Tiến, lắng lòng mình để nhớ về những chiến công, những kỷ niệm 
về một thời chinh chiến oanh liệt, rất đỗi tự hào của những chàng trai đất Hà thành dấn 
thân vào nơi gian khó, hiểm nguy. 

“Tây Tiến người đi không hẹn ước/Đường lên thăm thẳm một chia phôi/Ai lên Tây 
Tiến mùa xuân ấy/Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”, những câu thơ của nhà thơ Quang 
Dũng như vang lên nơi không gian núi rừng Tây Bắc thơ mộng, hoang sơ, như thấm sâu 
vào tâm hồn thế hệ trẻ về chặng đường hành quân, sự hy sinh anh dũng và những chiến 
công oanh liệt của Trung đoàn 52 Tây Tiến. Nơi đồi Nà Bó hôm nay và mai sau là “địa 
chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nghị lực vươn lên 
trong cuộc sống để tiếp bước các thế hệ cha anh. 
 

13. Hà Hoàng. KHẤM KHÁ VỚI VƯỜN DÂU TÂY GIỮA THUNG LŨNG / Hà 
Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 09/12/2019.- Số 294.- Tr.10, 11. 
 

Anh Nguyễn Văn Bình là một trong những người đầu tiên đưa giống dâu tây Ha 
Na về trồng tại bản Xuân Quế (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vào năm 2013. 
Đến vườn dâu tây của gia đình anh Văn Bình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước 
vườn dâu tây xanh bạt ngàn được lên luống và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động giữa 
thung lũng... 

Hỏi anh Bình vì sao lại chọn dâu tây Ha Na phát triển kinh tế giữa vùng đất từng 
được coi là heo hút, “khỉ ho cò gáy” này, anh Bình bồi hồi nhớ lại: “Trước khi trồng dâu 
tây, tôi đã phải bươn chải nhiều công việc kiếm sống khác nhau, như: Trồng ngô, trồng 
sắn, nuôi lợn, làm thuê làm mướn... Vất vả nhưng cuộc sống gia đình vẫn khó khăn”. 

Năm 2013, thấy nhiều hộ ở huyện Mộc Châu trồng dâu tây cho lãi lớn, anh mạnh 
dạn vay vốn mua cây giống và cải tạo đất trồng. Mới đầu đưa cây giống về trồng, người 
dân trong bản ai cũng nói anh bị ảo tưởng, trồng ngô, nuôi lợn còn chẳng đủ sống sao lại 
mang cây giống này về trồng làm gì. 

“Lúc đó tôi bỏ ngoài tai tất cả, cứ lặng lẽ lên luống, bón phân, rồi lên mạng internet 
học kinh nghiệm chăm sóc cây dâu tây. Sau một thời gian, vườn dâu tây phát triển rất tốt 
và ra hoa kết trái, tôi nhận thấy dâu tây hợp với khí hậu ở vùng đất này nên nhân rộng lên 
4.000m2. Chính nhờ những bước đi mạnh dạn này, tôi mới có cơ ngơi khang trang như 
giờ” - anh Bình chia sẻ. 

Theo kinh nghiệm của anh Bình, khâu quan trọng quyết định đến sự phát triển của 
dâu tây, chính là khâu chọn giống. Cây giống phải khỏe mạnh mới có khả năng đề kháng 
bệnh cao. Khi làm đất phải đảm bảo độ tơi xốp, đất đã làm sạch, bón phân đúng liều lượng 
theo từng giai đoạn phát triển của cây. 

Vườn dâu tây của anh Bình sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, không sử dụng  
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thuốc trừ sâu nên chất lượng quả luôn bảo đảm yếu tố sạch và an toàn. Với đặc điểm quả 
đỏ, mọng, thơm ngon, giống dâu tây Ha Na do anh trồng được nhiều khách hàng ưa 
chuộng và đánh giá cao. “Mỗi 1kg dâu tây tôi bán tại vườn từ 150.000 - 170.000 đồng/kg. 
Trừ chi phí, tôi lãi hơn 200 triệu đồng/năm” - anh Bình cho biết. 
 

14. T.N. TẶNG 5.000 MŨ BẢO HIỂM “TẰNG CẨU” CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC 
THÁI / T.N // Lao động.- Ngày 11/12/2019.- Số 285.- Tr.2. 

 

Sáng 10/12, tại quảng trường Tây Bắc, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, đã diễn ra 
“Ngày hội An toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc 2019” nhằm nâng cao nhận 
thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các hành vi ứng 
xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái 
khu vực miền núi phía Bắc. 

Tham dự sự kiện có đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và hơn 2.000 
người là đại diện các lực lượng vũ trang, sinh viên học sinh, đồng bào dân tộc Thái trên 
địa bàn tỉnh Sơn La. 

Ngày hội An toàn giao thông sẽ triển khai chuỗi các hoạt động thiết thực như: Lễ 
khai mạc và trao tặng mũ bảo hiểm; diễu hành để phổ biến 12 nguyên tắc vàng khi tham 
gia giao thông như: Đã uống rượu, bia không lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng cách, không 
sử dụng điện thoại khi lái xe...; thi kỹ năng lái xe an toàn. 

Tại đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tặng 5.000 mũ bảo hiểm 
“Tằng cẩu” cho phụ nữ dân tộc Thái trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc. 
 

15. Nguyễn Lan. BẮC BỘ TRỜI RÉT, VÙNG NÚI CAO CÓ BĂNG GIÁ VÀ 
SƯƠNG MUỐI / Nguyễn Lan // Gia đình và xã hội.- Ngày 12/12/2019.- Số 149.- Tr.2. 
 

…ỨNG PHÓ VỚI RÉT ĐẬM,  RÉT HẠI,  BĂNG GIÁ, SƯƠNG MUỐI 

Tình trạng sương muối kéo dài, nhiệt độ giảm sâu ở Bắc Bộ khiến số lượng lớn cây 
trồng của người dân bị thiệt hại. Điển hình tại tỉnh Sơn La, rét đậm, rét hại kéo dài đã làm 
thiệt hại hơn 1.000ha chè, cà phê, nhãn, xoài..., tập trung chủ yếu tại các huyện Mai Sơn 
và Thuận Châu. Tại huyện Quỳnh Nhai cũng đã có 2 con trâu, bò bị chết rét. 

Trước tình trạng này, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã có văn bản gửi các địa phương về ứng phó với rét 
đậm, rét hại, băng giá, sương muối. Đối với diện tích cây cà phê bị hại nhẹ đến trung bình, 
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo bà con tiến hành cắt bỏ ngay các 
bộ phận bị cháy gồm lá, hoa, quả, cành sớm càng tốt, hoặc cưa đốn 1/3 - 1/2 thân, thu gom 
cành, lá và cỏ dại ủ gốc để hạn chế thoát hơi nước. Tưới nước và bón phân sớm để tạo 
cành mới và nuôi trái kịp thời… 
 

16. Cao Mạnh Tường. LÊN BIÊN GIỚI XÂY HẬU PHƯƠNG / Cao Mạnh Tường // 
Quân khu 2.- Ngày 12/12/2019.- Số 1068.- Tr.6. 

 

 Nhiều năm gắn bó với đồng bào biên giới, vùng cao thuộc huyện Sốp Cộp (Sơn 
La), gia đình Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tất Hữu, Đại úy quân nhân 
chuyên nghiệp Nguyễn Văn Nguyên và nhiều cán bộ, nhân viên khác thuộc Đoàn Kinh tế 
- Quốc phòng 326 luôn coi nơi đây như là quê hương thứ hai của mình để từng ngày xây 
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đắp cuộc sống mới. Lập nghiệp nơi vùng cao, biên giới, mỗi gia đình một hoàn cảnh, song 
những gia đình quân nhân ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 luôn tự giác thực hiện tốt 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong tục tập quán địa 
phương. 

 Nhắc đến vợ chồng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tất Hữu, nhân 
viên quân y, đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 
326, người dân ở bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đều biết đến, bởi từ lâu 
gia đình anh được đồng bào nơi đây coi như những người con của bản. 

Câu chuyện mà Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tất Hữu đưa vợ lên 
biên giới lập nghiệp thật giản dị, nhưng cũng nhiều thử thách. Học song sơ cấp quân y ở 
Bệnh viện Quân Y 109 (Cục Hậu cần Quân khu), anh được phân công công tác ở Lữ đoàn 
543. Và trong thời gian này anh tình cờ gặp gỡ, làm quen rồi kết duyên với cô giáo Hà 
Bích Thảo, giáo viên hợp đồng trường cấp 3 huyện Tam Nông (Phú Thọ) trong một lần 
đơn vị làm công tác dân vận trên địa bàn. 

Đầu năm 2009, anh Hữu bắt đầu đảm nhiệm công việc mới ở Đoàn Kinh tế - Quốc 
phòng 326. Khi ấy, từ trung tâm huyện Sông Mã vào đoàn đi lại khá khó khăn. Công việc 
vốn bộn bề, nên một năm anh cũng chỉ đi phép hoặc nghỉ tranh thủ thăm vợ con một vài 
lần. Chồng công tác ở xa, trong khi con còn nhỏ, cũng nhiều lần chị Thảo muốn lên thăm 
chồng nhưng anh đều “viện cớ” do bận công việc. Nhưng cuối cùng chị cũng thuyết phục 
được anh để lên đơn vị thăm chồng. Đó là một ngày cuối Thu, năm 2009. Thấu hiểu 
những khó khăn và cuộc sống vất vả của anh nơi đây, đầu năm 2010, chị thuyết phục anh 
và gia đình để quyết định đưa con lên biên giới lập nghiệp. 

Khó có thể diễn tả hết những khó khăn mà gia đình anh Hữu, chị Thảo phải đối 
diện vào thời điểm đó, phần vì công việc của chị chưa ổn định, trong khi đồng bào đều là 
người dân tộc Thái, khó khăn trong giao tiếp, sinh hoạt. Để ổn định cuộc sống mới, anh 
chị thuê lại ngôi nhà tranh, vách đất ở gần đơn vị. Giúp vợ sớm hòa nhập với cuộc sống 
nơi đây, ngoài thời gian công tác ở đoàn, mỗi khi rảnh rỗi, anh Hữu lại tranh thủ dạy chị 
những câu giao tiếp thông thường với người dân bản địa. Cuộc sống ổn định hơn khi chị 
làm hồ sơ và được tuyển vào dạy ở trường Trung học Phổ thông Sốp Cộp, huyện Sốp 
Cộp. Năm 2011, chị Thảo sinh cháu trai thứ 2 trên chính mảnh đất Sốp Cộp này. 

Giống như chị Thảo, năm 2006 chị Đào Thị Lê, vợ Đại úy quân nhân chuyên 
nghiệp Nguyễn Văn Nguyên, nhân viên Xí nghiệp 26, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 
cũng quyết định chuyển từ quê thuộc xã Định Tiến, huyện Yên Định (Thanh Hóa) lên Sốp 
Cộp làm hậu phương cho chồng. Chị bảo, cả quê nội, quê ngoại đều ở xa khi quyết định 
lên biên giới mình cũng đắn đo, trăn trở lắm, nhưng được 2 bên gia đình động viên. Mặc 
dù biết trước nhiều khó khăn, gian khổ nhưng mình quyết định lên đây để làm hậu phương 
cho anh ấy. Hạnh phúc gia đình anh, chị được nhân lên khi hai cháu Nguyễn Khánh 
 Phương và Nguyễn Khánh Toàn đều được sinh ra và lớn lên trên quê hương thứ 2 này. 

Trong căn nhà ấm áp, vồn vã rót nước mời khách, Đại úy quân nhân chuyên 
nghiệp Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ: Sau khi cưới được hơn 2 tháng, vợ tôi quyết định 
khăn gói theo chồng lên lập nghiệp nơi đây, một thời gian sau vợ tôi trúng tuyển vào dạy 
học ở trường Trung học Phổ thông Sốp Cộp. Chị Đào Thị Lê, vợ anh Nguyên tiếp lời: 
Ngày em mới lên đây còn nhiều bỡ ngỡ, phần vì nhớ gia đình, nhớ quê hương, nhưng nhờ 
các anh cán bộ đoàn động viên, nên cũng thành quen. Tết năm nay vợ chồng em dự định 
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đưa các cháu về quê thăm ông, bà. Nhưng thú thực về quê chúng em cũng nhớ nơi này 
lắm anh ạ. 

Theo Đại tá Trần Văn Chanh, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, hiện nay 
đoàn có 10 gia đình quân nhân, trong đó có 5 đồng chí đưa vợ từ quê lên và 5 đồng chí 
xây dựng hạnh phúc trên mảnh đất này. Biết được nhiều gia đình quân nhân khó khăn về 
nhà ở, đơn vị hỗ trợ 1 phần kinh phí, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp 
các gia đình ổn định cuộc sống và tạo điều kiện thuận lợi để chị em ổn định công tác. 
 

17. A Lử. GƯỢNG DẬY SAU LŨ DỮ VỚI ĐÀN THỎ NEW ZEALAND / A Lử // 
Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/12/2019.- Số 298.- Tr.9. 
 

Đang “ăn nên làm ra” từ mô hình nuôi hơn 1.000 con vịt trời bên cạnh dòng 
suối Chiến hiền hòa, nhưng cơn lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng 3/8/2017 đã lấy 
đi mọi thứ của gia đình bà Lò Thị Mai, bản Chiến (xã Chiềng San, huyện Mường La, 
tỉnh Sơn La). Sau lũ dữ, bà Mai gượng dậy chuyển sang nuôi thỏ. Nhờ chăm sóc 
đúng kỹ thuật, mỗi tháng bà Mai bỏ túi khoảng 15 triệu đồng.  

Sau khi đàn vịt trời - nguồn sinh kế duy nhất của gia đình bị cuốn bay bởi cơn lũ 
lịch sử, không chịu khuất phục trước khó khăn, sau nhiều lần tìm hiểu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, cuối năm 2017, bà Mai cùng con trai xuống Hà Nội mua 20 con 
thỏ sinh sản và 5 con thỏ đực New Zealand về nuôi. 

Dẫn phóng viên báo Nông thôn ngày nay đi thăm chuồng trại nuôi thỏ, bà Mai bảo: 
“Nuôi giống thỏ này sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh, thịt thơm ngon, được nhiều khách 
hàng ưa chuộng. Nhà nuôi được bao nhiêu khách khuân hết đến đó”.  

Theo quan sát của chúng tôi, khu nuôi thỏ của bà Mai được bố trí khá bài bản. 
Từng ngăn lồng được bà Mai kẹp theo những tờ giấy ghi chép cẩn thận lại các số liệu để 
tiện theo dõi quá trình sinh đẻ, phát triển của từng đàn thỏ. 

Chỉ tay vào đàn thỏ béo tốt của gia đình, bà Mai cho biết: Sau một thời gian nuôi, 
tích lũy được kinh nghiệm, vốn liếng tôi mở rộng thêm diện tích chuồng trại và đầu tư 
thêm con giống nuôi theo quy mô lớn. Nuôi thỏ ở vùng cao này khá nhàn, thức ăn chủ yếu 
là rau khoai lang, cỏ voi, rau các loại… Để cung cấp đủ dinh dưỡng cho thỏ, tôi đầu tư 
máy ép cám gạo, ngô, sắn, cá thành cám viên nên hạn chế được nhiều chi phí. 

Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn thỏ phát triển nhanh, nuôi được 3 tháng, 
đàn thỏ đã bắt đầu sinh sản. Sau hơn một năm nuôi, đến nay, gia đình tôi có gần 80 con 
thỏ sinh sản và trên 400 con thỏ thương phẩm. 

“Giống thỏ này rất mắn đẻ. Mỗi năm thỏ đẻ từ 6 - 8 lứa, mỗi lứa từ 6 - 10 con. Một 
tháng, tôi tách thỏ con khỏi thỏ mẹ để nuôi riêng rẽ. Sau hơn 4 tháng nuôi, thỏ đạt trọng 
lượng trên 2kg là có thể xuất bán. Trung bình mỗi tháng, gia đình tôi xuất bán ra thị 
trường trên 3 tạ thỏ thịt. Với giá 100.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thuốc thang, thức ăn 
tôi lãi khoảng 15 triệu đồng/tháng”.- bà Mai phấn khởi. 

Theo bà Mai, nuôi thỏ New Zealand không khó như nhiều người nghĩ. Để đàn thỏ 
 sinh trưởng và phát triển tốt, chuồng trại cần phải thoáng mát, sạch sẽ, mỗi ngày vệ sinh 
chuồng trại một lần. So với các loại vật nuôi khác, nuôi thỏ cho hiệu quả kinh tế cao gấp 
nhiều lần. Trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích để tăng thêm thu 
nhập. 

Có thể nói, bằng sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, bước đầu, bà Mai đã  
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thành công trong mô hình nuôi thỏ New Zealand, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và 
là tấm gương để các hộ nông dân khác noi theo. 
 

18. Minh Phong. TINH GỌN LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ Ở SƠN LA / Minh 
Phong // Công an nhân dân.- Ngày 14/12/2019.- Số 5252.- Tr.3. 
 

Thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng công an chính quy xuống cơ sở, điều 
động cán bộ chiến sỹ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, cho đến 
thời điểm này, Công an Sơn La đã điều động, bố trí tổng số trên 1.000 đồng chí công an 
chính quy tăng cường phụ trách xã, thị trấn bám nắm cơ sở, trong đó gần 200 đồng chí 
công an chính quy đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đây quả là con số 
không hề nhỏ sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Đề án 
của Bộ Công an về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”. Hiệu quả của việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an 
xã cũng đã được thể hiện bằng chính sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự 
tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; giải quyết những vụ việc phát sinh 
ngay từ cơ sở, không để mâu thuẫn kéo dài. 

Đội ngũ cán bộ công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh công 
an xã đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, có kiến thức pháp luật, có kinh nghiệm xử lý 
các vụ việc, tình huống liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn theo quy định của pháp 
luật. Vì thế, việc tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của công an các cấp về công tác 
đảm bảo an ninh trật tự bài bản và kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm 
bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự là thước đo 
cụ thể nhất đối với hiệu quả việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công 
an xã. Và người dân chính là người được thụ hưởng kết quả này rõ ràng nhất như: Giải 
quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính của người dân hay giải quyết kịp thời các vụ 
việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn, 
tin tưởng hơn đối với lực lượng công an. 

Công an tỉnh Sơn La được Bộ Công an đánh giá là một trong số ít địa phương 
trong toàn quốc đi đầu trong thực hiện bố trí cán bộ công an phụ trách xã và đảm nhận các 
chức danh công an xã. Sơn La cũng là một trong 27 địa phương đã xây dựng và được 
UBND tỉnh phê duyệt quyết định ban hành Đề án Tổng thể về điều động công an chính 
quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. 

Như vậy là không thể phủ nhận hiệu quả của việc bố trí công an chính quy làm 
trưởng, phó trưởng công an xã và công an tăng cường phụ trách xã. Xét ở một khía cạnh 
nào đó chủ trương này đã trở thành “cứu cánh” cho nhiều địa phương nhằm ổn định tình 
hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên hiện nay, ngoài các phó trưởng 
công an xã và công an viên là lực lượng không chuyên trách, chỉ duy nhất trưởng công an 
xã là công chức cấp xã, vấn đề được quan tâm hiện nay là việc bố trí công việc cho 
khoảng trên 7.000 đồng chí là công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ được tính toán như 
thế nào? Điều này đòi hỏi việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ phải có sự thống nhất và có lộ 
trình cụ thể. 

Theo đó, đối với công chức trưởng công an xã, sẽ tính toán bố trí sang các vị trí, 
chức danh công chức khác tại cấp xã như văn phòng - thống kê, văn hóa - xã hội, tư pháp 
- hộ tịch… sau đó đưa đi đào tạo, tập huấn chuyên môn phù hợp với chức danh đảm 
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nhiệm hoặc xem xét, bố trí vào các vị trí, chức danh cán bộ cấp xã nếu đảm bảo điều kiện, 
tiêu chuẩn theo quy định hoặc có thể giải quyết nghỉ chế độ chính sách nếu có nguyện 
vọng. Đối với chức danh phó trưởng công an xã sẽ bố trí sang đảm nhiệm các chức danh 
người hoạt động không chuyên trách khác nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết nghỉ chế độ 
theo nguyện vọng. 

Việc giảm số lượng công chức trưởng công an xã bằng việc bố trí, sắp xếp sang 
đảm nhiệm các chức danh, chức vụ khác hoặc nghỉ chế độ nếu đến độ tuổi nghỉ theo quy 
định nằm trong lộ trình thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động 
công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 
đoạn 2019 - 2021”. Theo đó, năm 2019 sẽ tinh gọn, giảm 65 công chức trưởng công an xã, 
năm 2020 giảm 39 công chức và năm 2021 giảm 47 công chức. Và chỉ tính trong năm 
2019, 2020 tổng số công an viên của tỉnh Sơn La đã được tinh gọn, giảm 2.062 đồng chí 
tương ứng với việc sắp xếp, sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố, sẽ giảm chi ngân sách của  
tỉnh trên 1 tỷ 600 triệu đồng. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của đề án, đồng thời có cơ chế, chính sách 
phù hợp với lực lượng công chức công an xã; quá trình thực hiện không làm xáo trộn, ảnh 
hưởng đến hoạt động chung của lực lượng công an xã thì việc triển khai phải thận trọng, 
kiên trì, có lộ trình, bước đi phù hợp và quan trọng nhất là rất cần sự đồng thuận của cấp 
ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành có liên quan, nhất là việc giải quyết phù 
hợp chế độ, chính sách; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ 
kinh phí để đảm bảo hoạt động của công an xã hiệu lực, hiệu quả. 
 

19. Nguyễn Thị Hồng. BÁC SỸ NGƯỜI TÀY VÀ KHÁT VỌNG ĐƯA KỸ THUẬT 
CAO VỀ VỚI NGƯỜI DÂN MIỀN NÚI / Nguyễn Thị Hồng // Sức khỏe và đời sống.- 
Ngày 15/12/2019.- Số 199.- Tr.3, 8. 
 

“Xin chào anh, tôi là phóng viên theo dõi về mảng y tế, tôi được biết bệnh viện của 
anh đã triển khai được rất nhiều kỹ thuật tiên tiến phục vụ bà con dân tộc. Tôi có thể xin 
được phỏng vấn anh để viết bài được không?”. 

Đầu dây bên kia thoáng chút lo ngại, rồi trả lời một cách dè chừng: Cảm ơn chị, 
chị có thể lên web của bệnh viện để lấy thông tin tham khảo, viết bài, mọi thứ chúng tôi 
đều đưa lên đó cả rồi. 

Tôi không ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời ấy, bởi có khá nhiều giám đốc 
bệnh viện “ngại” tiếp xúc với báo chí. 

Câu chuyện kể trên của tôi với bác sỹ Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa 
Mộc Châu, Sơn La cách đây đã 4 năm, cũng từ đó tôi có dịp được theo dõi sự lớn mạnh 
không ngừng của bệnh viện này trong việc đưa những kỹ thuật cao về với người dân và 
người tiên phong trong những thành công đó chính là Giám đốc Vi Hồng Kỳ. 

TÁO BẠO ĐƯA KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO IUI VỀ TRIỂN KHAI TẠI BỆNH 
VIỆN 

Vợ chồng chị L.T.T ở Nà Sang, Mộc Châu là cặp vợ chồng được chính các bác sỹ 
Bệnh viện đa khoa Mộc Châu thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo thành công vào 
tháng 12/2015 và đến tháng 9/2016 anh chị sinh một cặp song sinh bé gái, các cháu đã 
được 3 tuổi. Cho đến bây giờ chị T cũng không thể ngờ rằng ở ngay tại huyện mình ở 
cũng có phương pháp mà vợ chồng chị đã phải vất vả lặn lội tuyến trên mấy năm trời. Kể 
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lại hành trình đi tìm con của mình, chị T tâm sự: Hai vợ chồng lấy nhau từ năm 2012 
nhưng hiếm muộn. Để chữa vô sinh, tháng nào vợ chồng chị cũng dắt nhau xuống Hà Nội 
khám và chữa trị. Vợ chồng chị cũng đã được thực hiện thụ tinh nhân tạo IUI ở một bệnh 
viện lớn dưới Hà Nội 3 lần nhưng đều không có kết quả. Đi lại ăn chực nằm chờ, tốn kém 
tiền bạc thời gian, công sức mấy năm ròng nhưng vẫn không có kết quả. Vợ chồng chị T 
đã nản và gần như chấp nhận đầu hàng. Tuy nhiên, khi về huyện nghe thấy bà con xung 
quanh nói, ở bệnh viện huyện đã thực hiện thành công 2 ca thụ tinh nhân tạo và sắp đón 
các em bé chào đời. Lúc này, vợ chồng chị T cũng chưa tin lắm. “Nhưng nghĩ gần nhà đi 
lại tiện lợi mà đỡ mất tiền của, thời gian hơn nên cứ thử vận may xem sao. Và rồi, niềm 
hạnh phúc đã đến, em đậu thai ngay lần đầu tiên. Sau 9 tháng 10 ngày, được sự theo dõi 
sát sao của các bác sỹ, hai bé gái chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo ngay tại chính 
bệnh viện tuyến huyện. Vợ chồng em không ngờ, vui mừng không hết. Để nhớ các bác sỹ 
đã “làm” ra con, cô con gái đều được đặt theo tên của các bác sỹ”. 

Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo IUI vốn trước nay được làm ở các bệnh viện từ tuyến 
tỉnh trở lên, ở bệnh viện tuyến huyện lại là huyện miền núi có lẽ các bác sỹ cũng chưa bao 
giờ “dám mơ” mình lại có thể thực hiện được. Thế nhưng, mọi thứ đã khởi đầu tuy có 
gian nan nhưng lại mang quả ngọt ngào. 

Lý giải về quyết định táo bạo này, bác sỹ Vi Hồng Kỳ cho biết. Nhu cầu điều trị vô 
sinh của người dân trên địa bàn là khá cao. Mặt khác, Mộc Châu lại là một trong những 
huyện miền núi đông đồng bào dân tộc sinh sống, do điều kiện kinh tế khó khăn nên hầu 
hết chị em phụ nữ không có điều kiện lên tuyến trên để điều trị vô sinh. Vì vậy, năm 2015 
sau khi mới “chân ướt chân ráo” về làm Giám đốc bệnh viện , bác sỹ Kỳ đã cùng với ban 
cán sự Đảng, lãnh đạo bệnh viện quyết định lựa chọn sản phụ khoa là một trong những 
chuyên ngành mũi nhọn, tạo điểm nhấn trong kế hoạch phát triển của bệnh viện giai đoạn 
2015 - 2020. Để thực hiện được điều này, Ban lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Mộc Châu đã 
cử 1 kíp gồm: Bác sỹ, hộ sinh, kỹ thuật viên đi đào tạo về kỹ thuật IUI gửi về Bệnh viện 
Phụ sản Trung ương học tập. Được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các thầy tuyến trên, sau khi đi 
học về kíp bác sỹ này đã thực hiện thành công nhiều ca thụ tinh nhân tạo IUI và gia đình 
chị T ở Nà Sang nói trên là một trong những trường hợp điển hình. 

Bác sỹ Nguyễn Thủy Hà, Phó trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc 
Châu - một trong những bác sỹ chính “cầm trịch” kỹ thuật này chia sẻ, sau khi được đi 
đào tạo ở tuyến trên, chị cùng ekip đã thực hiện ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên vào tháng 
9/2015. “Khi được đi học về kỹ thuật này, tôi vẫn nghĩ đó là điều thật xa vời. Tôi nghĩ T 
không thể thực hiện được ở bệnh viện đa khoa huyện. Nhưng rồi với trọng trách Ban giám 
đốc giao, cùng sự hỗ trợ, chỉ dẫn của các bác sỹ đầu ngành tuyến trên, chúng tôi mạnh dạn 
thực hiện. Ước mơ giờ đã thành hiện thực”, bác sỹ Hà tâm sự. 

Bác sỹ Kỳ chia sẻ thêm, lúc đầu có chủ trương anh em bác sỹ cũng lo lắng không 
biết đi học về có làm được không, tôi vừa động viên và cũng vừa như mệnh lệnh để các 
đồng nghiệp của mình vững tinh thần. Cũng theo bác sỹ Kỳ, để thực hiện kỹ thuật này 
ngoài nhân tố con người thì một điều cũng làm anh đau đầu đó là sự thiếu thốn về cơ sở 
vật chất. Ở một bệnh viện miền núi, việc đầu tư cơ sở vật chất với những máy móc hiện 
đại rất khó khăn. Cũng vì thế, các đồng nghiệp của tôi đã vừa làm, vừa sáng tạo các thiết 
bị phù hợp với nguồn kinh phí còn thiếu thốn của một bệnh viện tuyến huyện. Các thiết bị 
như tủ sinh học hay bàn ấm... vốn có giá trị từ 100 - 600 triệu đồng nhưng đã được thực 
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hiện tại đây chỉ với giá thành hơn chục triệu đồng. Dù trong điều kiện còn khó khăn, 
nhưng mỗi ca hỗ trợ sinh sản thành công lại thêm một động lực giúp các bác sỹ nỗ lực 
“update” kỹ thuật mới đế phục vụ người bệnh vùng núi. 

“Để có thành công như vậy, tôi phải cảm ơn các đồng nghiệp của tôi rất nhiều”. 
bác sỹ Kỳ chia sẻ. 

ĐAU ĐÁU NỖI NIỀM VÌ NHỮNG BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG KHÔNG CÓ TIỀN 
ĐIỀU TRỊ, SỐNG CAM CHỊU VỚI NỖI ĐAU 

23 năm sống và công tác ở vùng miền núi, bác sỹ Kỳ dường như cũng thấu hiểu 
nhiều hơn những khó khăn vất vả mà bệnh nhân miền núi phải trải qua. Anh không thể 
nhớ đã chứng kiến bao người bệnh với những chấn thương khớp háng, khớp gối xin bệnh 
viện cho về và cam chịu sống chung với đau đớn, thậm chí nằm liệt vì không có điều kiện 
xuống Hà Nội chữa trị. Rồi cũng có những ca bệnh nặng do tai nạn giao thông chấn 
thương sọ não được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng với trình độ ở tuyến huyện các bác 
sĩ cũng chỉ thực hiện sơ cứu, đảm bảo dấu hiệu sinh tồn rồi nhanh chóng chuyển bệnh 
nhân xuống Hà Nội. Vì thế, nhiều ca bệnh đã qua giờ vàng cấp cứu nên dù bệnh nhân có 
giữ được mạng sống nhưng vẫn để lại những di chứng nặng nề. 

Những hình ảnh buồn đó cứ ám ảnh anh, và câu hỏi luôn đau đáu trong đầu anh, sẽ 
phải có cách nào đó để người dân bớt khổ, để người dân có thể được chữa bệnh với kỹ 
thuật cao ngay tại quê nhà. Và rồi, khi có điều kiện, anh và các thầy thuốc nơi đây quyết 
định cùng nhau thực hiện một cuộc “thay áo cho bệnh viện” trong lĩnh vực ngoại chấn 
thương chỉnh hình. 

Năm 2015, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức, 
Bệnh viện huyện Mộc Châu đã trở thành đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh Sơn La thực hiện 
những kỹ thuật mang thương hiệu tuyến trung ương. Đến nay, kỹ thuật này đã trở thành 
phẫu thuật thường quy của bệnh viện. Không chỉ ở lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, các 
bác sĩ ở bệnh viện trên cao nguyên này cũng làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nối mạch máu 
thần kinh - một trong những phẫu thuật tinh tế nhất trong phẫu thuật ngoại khoa. 

Trong chuyến công tác của mình, tôi may mắn được gặp vợ chồng chị L.T.Th ở 
Loóng Sập, Mộc Châu và khi tiếp xúc với họ tôi mới thấy việc đưa kỹ thuật tiên tiến ở 
tuyến trung ương về tuyến dưới có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với bà con vùng 
dân tộc. 

Chị Th cho biết, chồng chị bị đau chỗ xương háng, cứ nghĩ do trái gió trở giời nên 
không đi khám. Đến khi đau quá không đi được gia đình cho anh lên xe ba gác kéo bằng 
xe máy đến bệnh viện. Nhà cách trung tâm huyện hơn 30km, nhưng từ nhà ra đường to 
phải mất vài km đường khó đi. Khi lên đến Bệnh viện Mộc Châu, các bác sỹ nói chồng 
chị bị thoái hóa khớp háng, anh phải thực hiện phẫu thuật thay khớp háng toàn phần. Và 
để thực hiện tốt nhất cần phải đưa anh xuống Hà Nội. “Nhà tôi ở trong bản, hai vợ chồng 
làm nông chỉ đủ ăn, giờ xuống mãi Hà Nội tôi chưa bao giờ biết ở đâu, tiền ăn chả đủ lấy 
đâu tiền chữa bệnh. Tôi đã xin bác sỹ cho chồng quay lại về nhà. Thôi què quặt cũng 
được, làm gì có tiền mà đi chữa”, chị Th nói. 

Chị kể tiếp: “Một tuần sau bác sỹ An ở bệnh viện gọi điện cho tôi nói có đoàn bác 
sỹ ở Bệnh viện Việt Đức về hỗ trợ bệnh viện phẫu thuật và chồng tôi được phẫu thuật 
miễn phí. Nghe vậy, tôi mừng quá lại cho chồng vào xe ba gác chở lên viện”. May mắn là 
có bác sỹ quan tâm nên giờ chồng tôi đã đi lại được, sống khỏe mạnh hơn. 
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Kể từ những ca phẫu thuật khớp háng, khớp gối thành công tại Bệnh viện đa khoa 
Mộc Châu, nhiều bệnh nhân ở huyện lân cận như Yên Châu, Vân Hồ bị mắc các bệnh lý 
về khớp háng, khớp gối đã tìm đến đây để được bác sỹ phẫu thuật mà không phải lên 

 tuyến trên. 
Trường hợp của ông C.V.C - dân tộc Thái ở huyện Yên Châu là một ví dụ, ông C 

có chỉ định phải thay khớp háng bán phần, khi khám ở bệnh viện huyện ông được cho 
chuyển tuyến trên, nhưng từ nhà lên tỉnh cũng ngót 100km mà xuống Hà Nội cũng 
200km, trong khi từ nhà ra Bệnh viện Mộc Châu có 40km mà bác sỹ bệnh viện này đã 
thực hiện phẫu thuật này thành thạo, ông C quyết định ra Bệnh viện Mộc Châu để phẫu 
thuật. Ông C tâm sự: “May quá, không phải đi xa, đỡ tốn kém, tôi nghe nói ở bệnh viện 
này thực hiện phẫu thuật loại bệnh như của tôi mà bảo hiểm y tế cũng hưởng như vậy, nên 
tôi xuống thôi”. 

Có một điều lạ ở Bệnh viện Mộc Châu đó là bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong tại 
đây bác sỹ sẽ xin số điện thoại và gần đến ngày tái khám bác sỹ sẽ gọi điện thông báo để 
bệnh nhân đến tái khám. 

Lý giải về điều này, bác sỹ Vũ Giang An, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng 
khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình chia sẻ, bệnh nhân ở đây hầu hết là bệnh nhân nghèo 
và ở các bản xa xôi, đời sống kinh tế khó khăn, khi nào đau không chịu được họ mới đến 
viện, cho nên hầu hết họ quên không nhớ lịch khám lại, thậm chí có nhớ cũng nghĩ đơn 
giản không cần phải khám lại. Trong khi những bệnh nhân này hầu hết lại được yêu cầu 
tái khám nhiều lần vì thế các bác sỹ đã phải lưu số điện thoại hẹn ngày nhắc và thường 
xuyên gọi điện cho bệnh nhân đến viện khám lại. 

Chưa dừng lại ở đó, năm 2016 Bệnh viện Mộc Châu cũng là bệnh viện tuyến 
huyện đầu tiên của tỉnh Sơn La thực hiện phẫu thuật sọ não cấp cứu thành công cho nhiều 
trường hợp tai nạn chấn thương sọ não. Theo bác sỹ Kỳ, xuất phát từ thực tế, Mộc Châu 
nằm trên đường quốc lộ đi Điện Biên, Sơn La, lại là khu du lịch đang thu hút nhiều khách 
tham quan, có cửa khẩu Loóng Sập giao thương với nước bạn Lào, nên lưu lượng giao 
thông tham gia khá cao. Trên địa bàn thường xuyên có nhiều vụ tai nạn giao thông 
nghiêm trọng, trong đó có những ca chấn thương sọ não. Với bệnh nhân chấn thương sọ 
não, nếu không đảm bảo giờ vàng thì tiên lượng và chất lượng sống của bệnh nhân sẽ rất 
dè dặt. Vì thế, bác sỹ Kỳ đã quyết định gửi quân đi đào tạo để về thực hiện những ca bệnh 
có chấn thương sọ não. Vì thế, có nhiều bệnh nhân được cứu sống kịp thời sống khỏe 
mạnh mà không để lại di chứng nặng nề và thần kinh. 

Ngoài ra, kỹ thuật tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser, tán sỏi thận qua da, 
điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết, kỹ thuật bơm surfactant điều trị trẻ sinh non... 
cũng được các bác sỹ bệnh viện Mộc Châu thực hiện thường quy góp phần cứu sống 
nhiều ca bệnh, giảm tải bệnh viện tuyến trên tiết kiệm chi phí cho người dân. 

Không những đưa kỹ thuật cao về tuyến với bà con, bác sỹ Vi Hồng Kỳ còn xây 
dựng một môi trường bệnh viện thân thiện. Đều đặn 2 lần/tuần, nồi cháo tình thương của 
bệnh viện hoạt động phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Cùng với đó, bệnh viện 
cũng thành lập Tủ quần áo miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo và đặc biệt Bệnh viện 
Mộc Châu có riêng một thư viện nhỏ cho bệnh nhân và người nhà đọc sách, báo trong 
những ngày nằm viện. 

LỜI KẾT 
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Có lẽ với vài nghìn chữ trong bài này, tôi không thể nói hết được những nỗ lực của 
bác sỹ Vi Hồng Kỳ nói riêng và các bác sỹ ở bệnh viện trên cao nguyên này trong việc 
đưa kỹ thuật cao về phục vụ bà con dân tộc. Nhưng, tôi khá ấn tượng với câu nói của bác 
sỹ Kỳ khi biết tôi có ý định viết chân dung về anh - Tất cả những điều bệnh viện có được 
như ngày nay đều là công lao của tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện. Nên, nếu cô viết cô 
hãy viết cả một tập thể được không? Tôi biết, thành công chung là nỗ lực của tập thể 
nhưng nếu không có người lãnh đạo với đam mê, với khát khao dám nghĩ dám làm đương 
đầu với khó khăn sẽ rất khó để có những “quả ngọt” như vậy!  

Bác sỹ Vi Hồng Kỳ là người dân tộc Tày, quê gốc ở Lạng Sơn nhưng sinh ra và 
lớn lên tại huyện Mộc Châu, Sơn La. Anh tốt nghiệp đại học năm 1994. Từ năm 1995 - 
2006 anh công tác tại Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu, với vị trí bác sỹ điều trị tại Khoa 
Ngoại - Sản. Tháng 6/2013 được bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế Sơn La. 
Từ tháng 01/2015 đến nay là Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu. 

 

20. Việt Anh. PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG 
TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ QUANG HUY, HUYỆN PHÙ YÊN, SƠN LA / Việt 
Anh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 17/12/2019.- Số 351.- Tr.1, 2. 
 

Ngày 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị 
Phóng và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Quang 
Huy, huyện Phù Yên. 

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn 
Hữu Đông; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La 
Nguyễn Đắc Quỳnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc 
Khánh; Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng; các đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn 
La; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo huyện 
Phù Yên; đại diện các xã Quang Huy, Huy Bắc, Huy Tường, Huy Hạ, Huy Thượng và thị 
trấn Phù Yên. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn 
La Nguyễn Đắc Quỳnh thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ tám và hoạt động của 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này. 

Cử tri xã Quang Huy kiến nghị một số nội dung như: Không đồng tình về chủ 
trương xây dựng Thủy điện Suối Tấc trên địa bàn xã; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, hỗ trợ sản xuất cho các bản vùng cao trên địa bàn… 

Lãnh đạo huyện Phù Yên đã trả lời các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền của 
huyện. Đồng thời, đề nghị Trung ương sớm thông báo mức vốn đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 để các địa phương chủ động triển khai; bố trí vốn nâng cấp Quốc lộ 37 
(địa phận huyện Phù Yên - Bắc Yên), Quốc lộ 43 (địa phận huyện Phù Yên - Mộc Châu), 
xây dựng cầu Vạn Yên nối huyện Phù Yên với huyện Mộc Châu; cân đối vốn đầu tư các 
dự án cấp điện nông thôn đối với 28 bản chưa có điện trên địa bàn… 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã thông tin 
đến cử tri một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an 
ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm qua; trả lời các ý kiến của cử tri thuộc 
thẩm quyền của tỉnh. 

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng 
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đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của huyện Phù Yên nói chung và xã 
Quang Huy nói riêng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền và 
nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng thế 
mạnh của địa phương, lựa chọn những cây, con chủ lực để đưa vào sản xuất, từng bước 
nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới xuất khẩu ra thị trường Quốc tế. Tăng cường 
công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, chống hạn phục vụ sản xuất cho người dân. Bảo 
đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện chương trình xây dựng 
nông thôn mới hiệu quả, đúng thực chất. Chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là trong dịp 
Tết Nguyên đán sắp tới… 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và trả lời các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri, chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
 

21. Minh Phượng. “ÔM” MA TÚY GIỮA TRƯA / Minh Phượng, Cao Hiệp // Công 
an nhân dân.- Ngày 17/12/2019.- Số 5255.- Tr.5. 
 

Vào hồi 12h30 ngày 15/12, tại bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 
Sơn La, Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận 
chuyển trái phép chất ma túy. 

Đối tượng bị bắt là Giàng A Phứ, sinh năm 1978 và Tráng Thị Náng, sinh năm  
1977, cùng trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Vật chứng thu giữ gồm 
398 viên ma túy tổng hợp; 1,6 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số vật 
chứng liên quan khác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số 
ma túy trên cho một người ở xã Lóng Luông đến huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  
 

22. Nguyên Thanh. LINH THIÊNG NGHI LỄ “MẠNG MA” CỦA NGƯỜI XINH 
MUN / Nguyên Thanh // Biên phòng.- Ngày 18/12/2019.- Số 101.- Tr.9. 

 

Trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, 
một số lễ hội, lễ nghi có nguy cơ mai một đã được phục dựng bằng hình thức sân 
khấu hóa. Tại Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2019, nghi 
lễ “Mạng ma” - nghi lễ cầu sức khỏe lâu đời của đồng bào Xinh Mun (bản Tràng 
Nặm, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) cũng đã đuợc sân khấu hóa, giới 
thiệu đến đông đảo người dân và du khách. Lễ hội “Mạng ma” ngoài cầu sức khỏe, 
còn là dịp con cháu trong gia đình, họ hàng, bà con dân bản được cùng nhau liên 
hoan đón một vụ mùa mới, đồng thời bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa riêng có 
của dân tộc Xinh Mun. 

Dân tộc Xinh Mun còn có tên gọi là Puộc, Pụa, cư trú ở vùng biên giới Việt - Lào, 
chủ yếu ở 2 huyện Yên Châu và Sông Mã, ngoài ra còn sống rải rác ở các huyện Mai Sơn, 
Thuận Châu, Mường La của tỉnh Sơn La. Nghi lễ “Mạng ma” đã xuất hiện rất lâu đời và 
được bảo tồn, lưu giữ qua các thế hệ trong đời sống của đồng bào Xinh Mun. Hằng năm, 
cứ mỗi độ Xuân sang, khi hoa ban, hoa mạ nở, măng đắng mọc lên, thì người Xinh Mun 
lại tổ chức lễ hội “Mạng ma” cầu sức khỏe. “Mạng ma” gồm có phần lễ và phần hội đan 
xen, thường được tổ chức từ 2 đến 3 ngày tại nhà thầy mo, cầu mong cho thầy mo qua 
được hạn, có sức khỏe, có người thầy đỡ đầu mới; ngoài ra, còn cầu cho dân bản khỏe 
mạnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc sinh sôi, không có dịch bệnh... 
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Trung tâm của lễ “Mạng ma” là cây vạn vật (xặng bok), tượng trưng cho cây đời. 
Để chuẩn bị cho cây vạn vật là cả một quá trình công phu. Người chuẩn bị là thầy mo và 
những “con nuôi” (là người ốm do thầy chữa khỏi) cùng với người dân trong bản. Cây vạn 
vật là cây tre dài khoảng 4 - 5m từ mặt sàn đến nóc nhà, được dựng trước gian thờ tổ nghề 
của thầy mo. Trên cây vạn vật, người ta buộc dây bò khai vào xung quanh cây từ gốc lên 
đến ngọn; 4 tấm phên đan bằng tre hình xương cá, dài từ gốc lên đỉnh cây vạn vật, được 
ốp xung quanh cây vạn vật có ý nghĩa dâng những con cá lên thần linh; cài vào thân cây 
các loại hoa ban, hoa mạ, bông lúa được kết bằng lá tre; treo 2 dây con chim én đan bằng 
tre dài từ đỉnh cây vạn vật xuống sàn nhà; từ gốc lên đến thân cây khoảng 50cm, chốt một 
thanh gỗ ngang vẽ hình xương cá treo lên đó một đôi chũm chọe, một chiếc chiêng nhỏ 
không có núm, một chiếc sừng trâu để uống rượu cần; buộc vào gốc cây 2 cái gậy bằng gỗ 
2 củ măng đắng, 2 chum rượu cần. 

Ngoài ra, lễ cúng còn có lợn, gà, ve sầu... và các vật dụng người Xinh Mun sử 
dụng như ô dù, cày, bừa, cào, ống tre... Người ta còn chuẩn bị 2 ngôi nhà sàn bằng gỗ, 
kích thước nhỏ, vẽ trang trí hình xương cá. 2 ngôi nhà tượng trưng cho bên nội và bên 
ngoại để mời thần linh xuống ngự trị, phù hộ cho gia đình, con cháu và dân bản làm ăn 
phát đạt. Xung quanh “xặng bok” là những bàn thờ cùng các mâm cúng với nhiều loại 
thức ăn. 

Chủ trì lễ cúng là 2 thầy mo (có thể là nam hay nữ), ngồi trước mâm cúng chính, 
thắp 2 cây nến cắm vào chậu gạo, tay cầm quạt bắt đầu cúng mời các thần linh về dự lễ. 
Thầy mo chính cúng được một lúc thì thầy mo phụ cũng ngồi vào mâm bên cạnh, cúng trợ 
giúp mời các thần linh về. Thầy mo vừa cúng, vừa cầu xin các thần linh về dự lễ, cho 
người ốm khỏi bệnh. Sau mỗi lần xin, thầy mo lại bốc gạo ném lên trên quả trứng, nếu có 
2 hạt gạo nguyên đậu trên 2 quả trứng nghĩa là thần linh đã chấp nhận. Cúng xong, mỗi 
thầy mo ăn 1 miếng xôi, 1 miếng thịt làm phép. 

Sau khi cúng mời các thần linh về dự lễ, các thầy mo tiếp tục cúng thần linh phù hộ 
cho gia chủ và tiễn đưa thần linh về trời. Nội dung bài cúng là cầu xin các vị thần linh phù 
hộ cho gia chủ khỏe mạnh, sống lâu, có cuộc sống đầy đủ sung túc, xua đi những điều 
không tốt lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tươi tốt, cho lúa ngô đầy bồ 
trên nương, đầy bồ ở nhà để nuôi được nhiều trâu, nhiều bò, nhiều lợn, gà. Cúng xong, 
thầy mo “mời” các thần linh cùng múa xòe. 2 thầy mo đội vòng hoa lên đầu, lấy khăn 
buộc ngang eo và quàng cổ, 1 tay cầm quạt, tay kia cầm bó dao, cây ve sầu, gậy tre. 

Đến ngày thứ 3 là ngày của phần hội. Trong âm thanh của tiếng chiêng, tiếng 
trống, tiếng sáo hòa nhịp, thầy mo cầm kiếm nhảy múa quanh cây vạn vật và ra hiệu cho 
mọi người cùng tham gia nhảy múa quanh “xặng bok”. Trong phần hội, người Xinh Mun 
tổ chức rất nhiều trò chơi như đấu kiếm, cày bừa, trò kéo co, trò tó miếng, trò hái trứng, 
trò hái tổ ong, trò múa tiễn thần linh về trời... 

Lễ hội “Mạng ma” của người Xinh Mun tuy xuất hiện khá lâu đời nhưng hiện vẫn 
được bảo tồn, gìn giữ đến ngày nay. Qua đó, thể hiện nét đẹp tinh túy nhất về tinh thần, 
phong tục tập quán và tín ngưỡng của đồng bào Xinh Mun trên rẻo cao Tây Bắc. 
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