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01. Nguyễn Thu Hƣơng. THÀNH PHỐ SƠN LA: HỖ TRỢ NGƢỜI DÂN VAY VỐN 

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM / Nguyễn Thu Hƣơng    L o  ộng v     hội - Ngày 01-

15/12/2019.- Số 612.- Tr.67-68. 
 

Từ nguồn vốn v y giải quyết việc l m củ  ngân hàng chính sách    hội,    có 

hàng ng n hộ v y trên  ị  b n Th nh phố Sơn L  (tỉnh Sơn L ) sử dụng hiệu quả 

 ồng vốn  ể phát triển kinh tế gi   ình, góp phần ổn  ịnh  ời sống, nâng c o thu 

nhập  
TẠO VIỆC LÀM, TĂNG CAO THU NHẬP 

Phường Chiềng An là địa bàn rộng của Thành phố Sơn La, người dân sống rải rác 

theo từng cụm dân cư. Toàn phường có 1.435 hộ, với 6.518 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng 

sinh sống. Phần lớn người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, điều kiện cơ sở hạ 

tầng, vật chất còn gặp nhiều khó khăn, đất đai bị thu hồi phục vụ cho các công trình như 

dự án kè suối Nậm La, khu đô thị phường Chiềng An đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời 

sống của nhân dân. Mặt khác, do điều kiện kinh tế còn phụ thuộc vào nghề nông là chủ 

yếu, thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. 

Do đó, nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng 

thu nhập của người dân là rất lớn, nhất là những hộ mất đất sản xuất. 

Xuất phát từ thực tế đó, phường Chiềng An đã chỉ đạo Ban Giảm nghèo và 3 tổ 

chức đoàn thể nhận ủy thác (hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội nông dân), tổ 

tiết kiệm và vay vốn tổ bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và 

nhân dân thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; 

tầm quan trọng của công tác vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như tinh thần 

vượt khó, phát huy nội lực, sáng tạo trong quá trình sử dụng vốn vay có hiệu quả, phát 

triển kinh tế bằng những mô hình cụ thể đạt hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình, thành 

viên vay vốn. Song song với đó, các tổ chức hội còn thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất 

lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, 

hiệu quả trong phát triển kinh tế và công tác trả nợ gốc, lãi đầy đủ, đúng thời hạn. 

Hiện nay, tại phường Chiềng An, tổ chức hội phụ nữ quản lý 6 tổ tiết kiệm và vay 

vốn, hội cựu chiến binh quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, hội nông dân quản lý 5 tổ tiết 

kiệm và vay vốn của tổ, bản. Các hội thực hiện hướng dẫn giải thích các chế độ, chính 

sách, quyền lợi hợp pháp chính đáng tới hội viên và nhân dân trên địa bàn; thông báo cho 

các tổ tiết kiệm và vay vốn, nhân dân về hoạt động của các tổ giao dịch lưu động tại 

phường. Cùng với đó, hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với tổ vay vốn về các 

thành viên sử dụng vốn vay, kiểm tra sổ sách, các văn bản liên quan đến công tác vay vốn 

của các tổ trưởng; tham gia họp bình xét cùng các tổ vay vốn, thực hiện kiểm tra định kỳ, 

đột xuất đối với các hộ giải ngân để đánh giá, nắm bắt được các thành viên sử dụng đủ và 

đúng mục đích vay vốn. Thông báo kịp thời cho ngân hàng chính sách xã hội nơi vay về 

các trường hợp sử dụng vốn vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch 

bệnh, hỏa hoạn, chết mất tích... và rủi ro do nguyên nhân chủ quan như sử dụng vốn vay 

sai mục đích, người vay vốn để có biện pháp xử lý thích hợp. Tính đến ngày 15/9/2019, 

tổng dư nợ trên toàn phường là 7.681,5 triệu đồng, với 210 hộ, trong đó vốn giải quyết 

việc làm dư nợ 5.026 triệu đồng, với 153 hộ. 

Theo lời giới thiệu của chị Quàng Thị Chiến, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, chúng 

tôi tới thăm hộ gia đình chị Quàng Thị Hà (50 tuổi, ở bản Phứa Cón) là một trong những 

hộ dân được tiếp cận với nguồn vay tạo việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội huyện. 

Trước đây khi chưa tiếp cận được nguồn vốn, gia đình chị canh tác ngô trên 3ha đất đồi 
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cho hiệu quả kinh tế thấp. Tháng 6/2018, nhờ được sự tuyên truyền, vận động của hội phụ 

nữ xã, gia đình chị đã được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 

Thành Phố Sơn La. Từ nguồn vốn vay, chị mạnh dạn chuyển đổi trồng ngô sang trồng cây 

thanh long, đến nay đã cho thu nhập ổn định. Hay như gia đình chị Cà Thị Nở, ở bản Phứa 

Cón, với số vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu đồng, đã đầu tư mua 2 con bê 

về chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho lao động trong gia đình. 
QUẢN LÝ CHẶT NGUỒN VỐN 

Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành Phố Sơn La, trong quá 

trình triển khai, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giải ngân cho các đối 

tượng vay vốn, đơn vị đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 

các xã và các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn thực hiện đầu tư cho các chương trình, dự 

án sử dụng nhiều lao động, hỗ trợ phát triển ngành nghề, góp phần thực hiện mục tiêu 

quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn 

của nhân dân, ngoài nguồn vốn Trung ương cấp, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố 

tích cực chỉ đạo các hội, đoàn thể, UBND các xã, phường thu hồi vốn đã đến hạn, từ đó tạo 

ra nguồn vốn cho vay quay vòng. Tính đến ngày 31/8/2019, tổng dư nợ đạt 147.397 triệu 

đồng/12 chương trình tín dụng với 223 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng so với  31/12/2018 là 

14.959 triệu đồng, đạt 99,1% kế hoạch được giao. Số khách hàng còn dư nợ 6.031 khách 

hàng, dư nợ bình quân 22 triệu đồng/hộ. Doanh số cho vay 8 tháng đầu năm đạt 26.620 

triệu đồng với 939 lượt khách hàng vay vốn, doanh số thu nợ 8 tháng đầu năm đạt 16.627 

triệu đồng, chiếm 62% tổng doanh số cho vay. 

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp các đối tượng chính sách có vốn, 

có kiến thức để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trong 8 tháng đầu năm 2019, hoạt 

động cho vay vốn đã giúp cho 939 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay 

vốn, trong đó có 17 lượt hộ nghèo, 15 lượt hộ cận nghèo, 02 lượt hộ thoát nghèo, 11 lượt 

hộ vay nhà ở xã hội, 705 lượt hộ vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 189 lượt 

hộ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm để mua trâu, bò, lợn, gà, sản xuất kinh doanh... tạo việc 

làm cho 189 lao động, 1.410 công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Từ đó góp phần 

hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Tính đến 

cuối năm 2018, toàn thành phố còn 257 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%; 160 hộ cận nghèo, 

chiếm tỷ lệ 0,64%; có 77 hộ thoát nghèo. Thành phố Sơn La có 100% số xã có quan hệ tín 

dụng với Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành Phố . 

Bên cạnh hiệu quả đầu tư, các tổ chức hội nhận ủy thác đã tiếp tục duy trì và nhân 

rộng các mô hình điển hình phát triển kinh tế có hiệu quả thông qua chương trình cho vay 

vốn của ngân hàng chính sách xã hội. Các hộ vay đã sử dụng đồng vốn vay rất hiệu quả 

vào sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục và phát triển kinh tế gia đình. Từ 

nguồn vốn vay ban đầu đã có nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo và có tài sản tích lũy 

như: Hộ vay Tòng Thị Nhọt tại bản Pát, xã Chiềng Ngần. Từ hộ nghèo của xã, gia đình 

chị đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi vươn lên thoát nghèo và hiện nay ngoài việc trả 

được nợ gia đình đã mở được cửa hàng kinh doanh riêng có thu nhập khá tại xã; hộ vay 

Lò Văn Quynh tại bản Bó, phường Chiềng An từ một hộ nghèo, nhờ vay vốn mua bò chăn 

nuôi từ nguồn cho vay hộ nghèo, đến nay đã trả được nợ và có thêm 3 con bò, cuộc sống 

gia đình khấm khá và có tài sản tích lũy; hộ vay Quàng Văn Diên tại bản Chiềng Sét, xã 

Chiềng Đen, từ một hộ nghèo trong xã nhờ vay vốn sản xuất kinh doanh nay đã vươn lên 

thoát nghèo, trở thành một hộ có thu nhập khá trong xã... 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền của các tổ 
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 chức hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn một số nơi chưa tốt; chưa chú trọng quan 

tâm đến việc tham gia họp bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát hộ vay, hướng dẫn hộ vay 

quản lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện 

đời sống, về công tác cho vay đối với các đối tượng chính sách, do hiện nay trên địa bàn 

thành phố các xã tiến hành xây dựng nông thôn mới nên một số chương trình cho vay như 

sản xuất kinh doanh vùng khó khăn không tiếp tục cho vay được mà buộc phải thu hồi các 

món nợ đã đến hạn và chuyển sang các địa bàn khác trong tỉnh. Bên cạnh đó, nguồn vốn 

cho chương trình giải quyết việc làm hàng năm được phân bổ từ Ngân hàng Chính sách 

Xã hội Trung ương rất hạn chế, trong khi nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương cũng 

không nhiều nên không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. 

Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm gặp nhiều khó khăn do có nhiều tổ chức tín 

dụng trên địa bàn cùng tham gia huy động vốn. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ quá hạn cao (1.504 

triệu đồng của Công ty Cà phê cây ăn quả đang chờ phá sản) ảnh hưởng không ít đến chất 

lượng tín dụng chung của toàn thành phố. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đề nghị Ban đại 

diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ 

đạo UBND thành phố, các sở, ban ngành thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám 

sát, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; UBND thành phố hàng năm, cân đối 

nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội số tiền từ 1 tỷ 

đồng đến 2 tỷ đồng để thực hiện cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần 

tăng cường nguồn vốn tín dụng, giảm nghèo và giải quyết việc làm tại địa phương. Các xã 

tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở trong việc 

triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước về cho vay hộ nghèo và 

các đối tượng chính sách khác.  
 

02. Nguyễn Minh Anh. SƠN LA: MỘT SỐ MÔ HÌNH VAY VỐN GIẢI QUYẾT 

VIỆC LÀM HIỆU QUẢ / Nguyễn Minh Anh    L o  ộng v     hội - Ngày 01 -

15/12/2019.- Số 612.- Tr.69-70. 
 

Thời gi n qu , nguồn vốn cho v y giải quyết việc l m của ngân hàng chính 

sách    hội    giúp cho nhiều hộ gi   ình cựu chiến binh ở Sơn L  mạnh dạn chuyển 

 ổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gi   ình, vƣơn lên thoát nghèo bền 

vững  Một số mô hình kinh tế còn  ƣợc nhiều ngƣời  ến th m qu n, học hỏi  

Năm 2007, với 20 triệu đồng chương trình vốn vay hộ nghèo, gia đình cựu chiến 

binh Lò Văn Lả (sinh năm 1960, ở bản Nà Xa, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu) đã đầu 

tư chăn nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. 

Chia sẻ với chúng tôi, cựu chiến binh Lò Văn Lả cho biết: Trước đây hoàn cảnh 

gia đình ông rất khó khăn, làm không đủ ăn, mặc dù vợ chồng có sức khỏe, có diện tích 

đất trồng trọt trên 1ha, nhưng không có vốn để sản xuất phát triển kinh tế nên gia đình 

luôn nằm trong diện hộ nghèo của bản. Năm 2007, sau khi được cán bộ Ngân hàng Chính 

sách Xã hội huyện Thuận Châu, Hội Cựu chiến binh xã Phổng Lăng và Tổ Tiết kiệm và 

vay vốn bản Nà Xa tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, ông 

đã tình nguyện xin gia nhập Tổ Tiết kiệm và vay vốn bản Nà Xa. Được tổ họp bình xét 

công khai dân chủ, gia đình ông thuộc đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định từ 

chương trình hộ nghèo. Với số tiền vay từ ngân hàng chính sách xã hội 20 triệu đồng, cựu 

chiến binh Lò Văn Lả đã đầu tư chăn nuôi bò sinh sản để tạo công ăn việc làm cho thành 
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viên trong gia đình, tăng thu nhập. Trong quá trình sử dụng vốn vay, gia đình ông luôn 

phấn đấu tăng gia sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả 

cao. 

Nhờ được học tập từ các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội cựu chiến binh 

xã phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm của huyện tận tình giúp đỡ, đến 

nay, cựu chiến binh Lò Văn Lả đã có những thành quả lao động nhất định. Thu nhập từ 

chăn nuôi bò sinh sản và các khoản từ nuôi lợn, gà, trồng cây thông bình quân mỗi năm 

trên 100 triệu đồng, nhờ đó gia đình đã thoát nghèo, kinh tế phát triển, xây dựng được nhà 

cửa khang trang, sắm sửa các tiện nghi sinh hoạt, con cái học hành đàng hoàng. Ngoài ra, 

ông còn được tổ tiết kiệm và vay vốn quan tâm cho vay chương trình giải quyết việc làm 

50 triệu đồng để đầu tư mở rộng chăn nuôi bò sinh sản và phát triển trồng cây thông. 

“Nhờ chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước cũng như sự tận tình của cán bộ ngân 

hàng chính sách xã hội và sự quan tâm của ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn đã làm 

thay đổi cuộc sống của gia đình tôi. Chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước thật sự 

thiết thực với những hộ nghèo và các gia đình chính sách, vay vốn thuận lợi, thủ tục đơn 

giản và được bình xét công khai từ thôn, bản đã làm cho nhân dân trong bản Nà Xa chúng 

tôi nói riêng cũng như nhân dân trong huyện Thuận Châu nói chung đồng tình ủng hộ”, 

cựu chiến binh Lò Văn Lả chia sẻ. 

Cũng là một trong những hộ được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để phát 

triển kinh tế gia đình, cựu chiến binh Đàm Văn Tuấn (sinh năm 1963, ở bản Búa, xã Đông 

Sang, huyện Mộc Châu) đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Năm 1986, sau khi 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông tham gia công tác trong hợp tác xã. 

Gia đình sinh sống ở bản thuần nông, gặp không ít khó khăn do thiếu vốn để đầu tư phát 

triển kinh tế. 

Năm 2011, cựu chiến binh Đàm Văn Tuấn được Hội Cựu chiến binh xã Đông Sang 

tín chấp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mộc Châu trong chương trình 

vay vốn sản xuất kinh doanh vùng đặc biệt khó khăn để thực hiện dự án nuôi bò sinh sản. 

Với số vốn ban đầu là 30 triệu đồng, gia đình ông đã mua hai con bò cái và đầu tư mua 

lợn, gà giống, xây chuồng trại. Sau 3 năm, với 2 con bò cái ban đầu đã sinh sản được 4 

con bê và gia đình ông đã bán 2 con để trả gốc cho ngân hàng chính sách xã hội huyện, 

đến nay vẫn còn 4 con bò cái trị giá khoảng 65 triệu đồng. 

Tháng 5 năm 2015, cựu chiến binh Đàm Văn Tuấn tiếp tục được ngân hàng chính 

sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi. Từ số tiền vay, ông đã mua 

2 con ngựa và đầu tư nuôi lợn nái đẻ. Trong vụ thu hoạch ngô năm 2015, gia đình ông đã 

chở thuê thu được hơn 40 triệu đồng và vụ thu hoạch mận 2016 thu được 25 triệu đồng. 

Chỉ sau 13 tháng vay vốn, gia đình cựu chiến binh đã có thể trả đủ gốc và lãi cho ngân 

hàng chính sách xã hội huyện và có cuộc sống ổn định. Từ kinh nghiệm của bản thân, ông 

được tổ tiết kiệm và vay vốn bản bầu làm tổ trưởng. 

Cựu chiến binh Quàng Văn Inh, hội viên Hội Cựu chiến binh chi hội bản Nà Hoi, 

xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đã được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để 

phát triển sản xuất nâng cao đời sống gia đình. Sau khi được xuất ngũ trở về địa phương, 

hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, sống bằng nghề nông nghiệp, cựu chiến binh Inh rất 

băn khoăn và lo lắng về cuộc sống của gia đình. Là người lính, ông luôn trăn trở phải làm 

gì đây khi không có một đồng nào để làm vốn làm ăn, bảo đảm cho gia đình đỡ khổ, bản 

thân còn phải lấy vợ và phải chăm sóc bố mẹ già, cho các em đi học. Biết vậy, khi trong 

tay có mấy trăm nghìn tiền quân đội thanh toán khi ra quân, ông không dám tiêu gì mà chỉ 
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mua mấy chục kg gạo cho gia đình trộn sắn nấu cơm, còn lại ông quyết định mua một đàn 

gà và 1 con trâu nái làm sức kéo sản xuất của gia đình. Sau hơn một năm, gia đình ông đã 

có 1 trâu con và gắn 100 con gà lớn nhỏ, tiếp hai năm sau đã mua được 3 con lợn nái để 

chăn nuôi... 

Cứ như vậy, kinh tế gia đình cựu chiến binh Quàng Văn Inh dần dần thay đổi và 

phát triển, gia đình vợ con đỡ đói khổ hơn. Sau nhiều năm lao động vất vả với quyết tâm 

của một người lính, ông còn tham gia công tác xã hội, được bầu là Trưởng công an xã đến 

Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang, rồi Phó bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ Quốc xã. Trong quá trình công tác, ông luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 

được giao, cùng với công việc của xã hội luôn gương mẫu cùng gia đình đẩy mạnh sản 

xuất để nâng cao mức sống cho gia đình đảm bảo cho con em được học tập. Năm 2012, 

với số tiền dành dụm được 20 triệu đồng và vay thêm 20 triệu đồng của ngân hàng chính 

sách xã hội qua tổ tiết kiệm và vay vốn, cựu chiến binh Quàng Văn Inh quyết định đào ao 

thả cá trên diện tích 1.500m2 mặt nước đồng thời nuôi thêm vịt, gà, lợn, nhím; trồng 4ha 

rừng với những loài gỗ quý như: Lát, dổi, tếch và cấy 3.000m2 đất lúa. 

Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó, dám nghĩ dám làm, hiện nay thu nhập từ chăn nuôi, 

trồng trọt và nguồn lợi từ 4ha rừng của gia đình ông hàng năm đạt gần 300 triệu đồng. Với 

nguồn vốn tự có của gia đình và vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội, những năm qua 

đã giúp cho gia đình ông có điều kiện phát triển kinh tế nhanh hơn, đời sống ngày càng 

đầy đủ, ấm no. 

Cựu chiến binh Lò Văn Tun, Chi hội trưởng Cựu chiến binh bản Ái II thuộc Hội 

Cựu chiến binh xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu cũng là một trong số những điển hình 

sử dụng vốn vay hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2011, ông Tun được vay của 

ngân hàng chính sách xã hội 30 triệu đồng và cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, ông 

đã mở rộng chuồng trại chăn nuôi mua lợn nái và bò nái sinh sản. Nhờ có kinh nghiệm 

chăm sóc phòng, chống dịch bệnh, đàn lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Hằng năm, ông 

tích cóp vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, trong chuồng nhà ông Tun thường 

xuyên có 5 con lợn nái, 60 - 70 con lợn thịt. Mỗi năm, gia đình xuất chuồng khoảng 14 tấn 

lợn thịt. Cùng với các khoản thu từ vườn cây ăn quả cho thu lãi 150 - 200 triệu đồng/năm. 

Làm ăn hiệu quả, kinh tế của gia đình ông ngày càng khá giả ông đã được bầu làm tổ 

trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của bản. 

Cựu chiến binh Lò Văn Tun chia sẻ: Chi hội phối hợp ngân hàng chính sách xã hội 

lựa chọn các cán bộ có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm tham gia vào ban 

quản lý tổ. Đối với các dự án đến hạn thu hồi, chi hội chủ động phối hợp với ngân hàng 

chính sách xã hội thu hồi, nhanh chóng lập dự án cho hộ mới vay tiếp, bảo đảm nguồn vốn 

quay vòng tối đa. Phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể giám sát kiểm tra, quản lý 

nguồn vốn. Tổ họp bình xét hộ vay căn cứ vào kết quả phân loại hộ nghèo theo nguyên tắc 

dân chủ, công khai. Đối tượng được vay là những cựu chiến binh thuộc diện nghèo, cận 

nghèo có khả năng trả nợ và ưu tiên hội viên nghèo làm chủ hộ vay trước. Sau đó, hội 

thông báo kết quả đến từng hộ và hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ vay vốn nhanh chóng, 

thuận tiện. Hằng năm, hội tiến hành bình xét những hội cựu chiến binh có mô hình phát 

triển kinh tế hiệu quả, gương sản xuất kinh doanh giỏi từ sử dụng vốn vay để tuyên truyền 

nhân rộng. Hằng tháng, hằng quý, hội tổ chức kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn của hội 

viên, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Hiện nay, các cựu chiến binh của 

chi hội cựu chiến binh bản Ái II được vay vốn đều đầu tư vào các mô hình kinh tế vừa và 

nhỏ đem lại hiệu quả cao như nuôi trâu, bò, lợn. Do làm ăn có lãi nên các cựu chiến binh 
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đều nêu cao trách nhiệm trong việc trả lãi, gốc đúng kỳ hạn; không có tình trạng cựu chiến 

binh sử dụng vốn vay không đúng mục đích phải thu hồi. 

Từ những tấm gương cựu chiến binh vay vốn phát triển kinh tế gia đình ở Sơn La, 

không thể phủ nhận tính hiệu quả từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm khi nó đã góp 

phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn vốn vay vẫn 

còn ít trong khi đó nhu cầu vay lại nhiều. Do vậy, các cựu chiến binh trong tỉnh cũng 

mong muốn nếu nguồn vốn giải quyết việc làm được tăng cường, bổ sung thì sẽ có nhiều 

hơn những cơ hội cho người dân được tiếp cận vốn vay để tạo việc làm, ổn định cuộc 

sống.  
 

03. Mỹ Linh. GHI NHẬN VỀ HIỆU QUẢ VỐN VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ 

TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH Ở SƠN LA / Mỹ Linh // Lao  ộng v     hội - Ngày 01 -

15/12/2019.- Số 612.- Tr.71-72. 
 

Tính  ến cuối tháng 6 2019, tổng dƣ nợ tín dụng chính sách    hội củ  chi 

nhánh Ngân h ng Chính sách X  hội Sơn L  khoảng 4 313 tỷ  ồng, trong  ó nguồn 

vốn cho v y hộ nghèo 1 918 tỷ  ồng, cho v y giải quyết việc l m 173 tỷ  ồng;  uất 

khẩu l o  ộng 2 tỷ  ồng; cho v y hộ  ồng b o dân tộc thiểu số  ặc biệt khó khăn 99 

tỷ  ồng; cho v y hộ nghèo về nh  ở 229 tỷ  ồng    
Nguồn vốn tín dụng chính sách và vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm đã chứng tỏ 

vai trò quan trọng trong tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần tăng thu 

nhập, giảm nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị và tạo thêm việc làm ở nông thôn 

Sơn La, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, 

việc làm của cả nước. 

Nói về ý nghĩa và những đóng góp của nguồn vốn tín dụng chính sách đối với quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Sông Mã, ông Nguyễn Thế Chung, Giám đốc 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sông Mã cho biết: Sông Mã là 

huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La với 18 xã và 1 thị trấn, trong đó có 17 xã thuộc 

vùng khó khăn. Theo kết quả, điều tra khảo sát cuối năm 2017, số hộ nghèo của huyện 

38,83%, số hộ cận nghèo chiếm 12,9%. Huyện là nơi cư trú của đồng bào 6 dân tộc thiểu 

số chủ yếu gồm: Thái, HMông, Kinh, Xinh Mun, Khơ Mú, Kháng. Huyện có 4 xã biên 

giới với 43,5km đường biên giới giáp với Lào. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật 

chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của 

ngân hàng chính sách xã hội. Đặc biệt là bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác 

sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối 

tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay, tổng nguồn vốn nhận ủy thác của địa 

phương là 6,6 tỷ đồng, trong đó có gần 5,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Sơn La, tăng gần 1,5 

tỷ đồng so với năm 2014. 

Tính đến tháng 6/2019, doanh số dư nợ thực hiện 14 chương trình tín dụng chính 

sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã là hơn 495 tỷ 

đồng với 17.676 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 264,4 tỷ đồng so với năm 2014, 

trong đó có 7.676 lượt hộ nghèo, bình quân dư nợ 30 triệu đồng/hộ, tăng 11,7 triệu đồng 

so với 5 năm trước Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Mã tổ 

chức giao dịch tại 19/19 điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Người vay 

giao dịch trực tiếp với ngân hàng chính sách xã hội vào một ngày cố định hàng tháng tại 
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các điểm giao dịch để vay vốn, trả nợ, gửi tiền tiết kiệm trước sự chứng kiến của cán bộ tổ 

chức hội nhận ủy thác, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn và chính quyền địa phương. Việc 

giao dịch tại xã giúp nhân dân trên địa bàn dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các chương 

trình tín dụng chính sách, tiết giảm chi phí, đảm bảo công khai, dân chủ và tăng cường sự 

giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc thực thi tín 

dụng chính sách của Nhà nước hoạt động của điểm giao dịch xã đã tạo nên một mô hình 

hoạt động đặc thù, sáng tạo riêng có của địa phương, qua đó đã tạo được lòng tin của nhân 

dân với các chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của ngân hàng chính sách xã 

hội. Chính quyền cơ sở cũng có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với người dân, nắm bắt được 

tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, góp 

phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại cơ sở. 

Trong 5 năm (2014 - 2019), vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 2.400 hộ gia 

đình ở huyện Sông Mã vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho 1.466 lao động, giúp 

1.913 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; giúp 517 hộ nghèo 

cải thiện nhà ở... 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Tuyển, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La và Đào Trọng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm, Thành Phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La tỏ vẻ vui mừng vì so với nhiều xã, phường khác trên địa bàn tỉnh Sơn 

La, thị trấn Mộc Châu và phường Quyết Tâm được bố trí nguồn vốn giải quyết việc làm 

tương đối lớn. Tính đến giữa năm 2019, tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội toàn thị 

trấn Mộc Châu là gần 9,3 tỷ đồng, trong đó dư nợ vốn vay giải quyết việc làm gần 7,6 tỷ 

đồng với 278 hộ vay vốn. 

Phường Quyết Tâm đang thực hiện cho vay 5 chương trình với tổng số tiền hơn 6,2 

tỷ đồng, cho 167 hộ vay, cụ thể là: Vốn giải quyết việc làm, vốn vay học sinh, sinh viên, 

hộ cận nghèo; cho vay hộ, cơ sở sản xuất sử dụng lao động sau cai nghiện, nhà ở xã hội, 

trong đó vốn vay giải quyết việc làm có dư nợ hơn 5,3 tỷ đồng với 157 hộ vay. 

UBND thị trấn Mộc Châu đã quan tâm vào cuộc sâu sát hơn đối với hoạt động tín 

dụng chính sách, tạo điều kiện để ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện có hiệu 

quả các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt là cho vay vốn Quỹ Quốc gia giải 

quyết việc làm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể thị trấn cũng đã chú trọng 

chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội trong việc thực hiện các 

chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín 

dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả phối hợp 

với việc đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tuyên 

truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách. Nhờ đó, nguồn 

vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm cho người dân 

địa phương và thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở 

địa phương. 

Với “trọng trách” là Bí thư Đảng ủy thị trấn Mộc Châu và Chủ tịch UBND phường 

kiêm trưởng Ban Giảm nghèo phường Quyết Tâm, ông Tuyển và ông Tuấn đã tích cực 

phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội chỉ đạo thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn 

trên địa bàn. Hiện phường Quyết Tâm đã thành lập và duy trì hoạt động của 11 tổ tiết 

kiệm và vay vốn; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ tiết 

kiệm và vay vốn đảm bảo đúng quy trình xét duyệt cho vay đối tượng, kiểm tra, giám sát 

các hộ vay vốn đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Do đó, từ nhiều năm 

nay trên địa bàn thị trấn Mộc Châu và phường Quyết Tâm không có nợ quá hạn. Nguồn 
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vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần đáng kể tạo việc làm cho người lao động, 

giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Tính đến hết năm 2019, vốn vay giải quyết việc 

làm đã tạo việc làm cho gần 440 lao động trên địa bàn thị trấn Mộc Châu và phường 

Quyết Tâm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương giảm đáng kể. 

Theo ông Vì Văn Định, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn 

La, tính đến tháng 6/2019, tổng số vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội 

huyện Sốp Cộp ủy thác cho vay các chương trình tại xã Nậm Lạnh là hơn 30,7 tỷ đồng, 

trong đó cho vay hộ nghèo là hơn 15,6 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 2,6 tỷ đồng, cho 

vay hộ mới thoát nghèo là 1,6 tỷ đồng, cho vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm gần 1,1 

tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là gần 4,6 tỷ đồng. 

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước không chỉ thực sự tạo điều kiện cho hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng mà 

còn tạo điều kiện cho tất cả học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, đã trúng 

tuyển nhưng có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học cao đẳng, đại học, hoặc học nghề 

để có một tương lai tốt đẹp hơn. Do vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách, vốn vay Quỹ 

Quốc gia giải quyết việc làm đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền 

địa phương và sự hưởng ứng, trông đợi của toàn thể nhân dân các dân tộc xã Nậm Lạnh. 

Được hỏi về những khó khăn, bất cập khi vay vốn tín dụng chính sách nói chung, 

vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm nói riêng, lãnh đạo các huyện, xã, phường, thị 

trấn ở Sơn La mà chúng tôi có cơ hội tiếp xúc đều cho rằng: Hàng năm ngân sách Nhà 

nước bổ sung vốn cho Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm rất thấp, năm 2016, năm 2017 và 

năm 2018 ngân sách nhà nước không cấp bổ sung vốn cho quỹ, nguồn vốn của Quỹ chỉ 

được bổ sung một phần từ tiền lãi cho vay (10% tiền lãi cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc 

làm hàng năm), ngân hàng chính sách xã hội cho vay chủ yếu bằng vốn thu hồi nợ nên 

chưa đáp ứng được nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của người dân. 

Mặt khác, mức cho vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 01tỷ đồng/dự án và đối 

với người lao động là 50 triệu đồng/lao động từ Quỹ Quốc gia về việc làm còn thấp, chưa 

đáp ứng được nhu cầu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm của doanh 

nghiệp và người dân. 

Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động tín dụng chính sách nói 

chung và cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm nói riêng theo Chỉ thị số 40-CT/TW 

ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh những huyện, xã quan tâm bố trí nguồn vốn ủy 

thác sang ngân hàng chính sách xã hội, vẫn còn một số địa phương chưa quan tâm, bố trí 

nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang để cho vay hỗ trợ việc làm, chưa chỉ đạo 

kịp thời các cơ quan liên quan thực hiện chương trình phối hợp với ngân hàng chính sách 

xã hội trong xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng chây ỳ để giảm nợ quá hạn, hạn chế 

vốn tồn đọng. 

Từ thực tế trên, cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tỉnh Sơn La đề xuất với 

Chính phủ hàng năm tăng cấp bổ sung ngân sách Nhà nước, bổ sung nhiều nguồn lực của 

xã hội cho Quỹ Quốc gia về việc làm để đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và 

mở rộng việc làm đang rất lớn của người dân Sơn La. 
 

04  Linh Hƣơng  SƠN LA: NĂM 2020, PHẤN ĐẤU TĂNG 3,9% NGƢỜI THAM GIA 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN / Linh Hƣơng    L o  ộng v     hội - Ngày 

19/12/2019.- Số 152 - Tr.7. 
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UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND giao chỉ tiêu 

phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn năm 2020. 

Theo đó, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh 

Sơn La năm 2020 là 13,5% lực lượng lao động; trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc là 

9,6%, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 3,9%. 

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố thực hiện: 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 

tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tăng cường công tác tuyên 

truyền chính sách bảo hiểm xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an 

toàn vệ sinh lao động, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, đơn vị; 

kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, nợ đọng, vi phạm chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội . 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội và tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh; Tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bằng các hình thức phong phú, hiệu quả để các 

cấp, các ngành và mọi người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính 

sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo 

hiểm xã hội tự nguyện; phối hợp với các đơn vị, địa phương thành lập, phát triển hệ thống 

đại lý thu bảo hiểm xã hội ở cơ sở theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để người 

dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

Sở Tài chính: Trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ mức đóng bảo 

hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế 

tỉnh: Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh rà soát các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

nhưng chưa kê khai hoặc chưa tham gia đầy đủ quy định về bảo hiểm xã hội của người lao 

động, có giải pháp chấn chỉnh kịp thời; rà soát các doanh nghiệp vi phạm về chế độ chính 

sách bảo hiểm xã hội. Các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp với Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật 

về bảo hiểm xã hội, nhất là về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, 

người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội. 
 

05. Thành An  “TÂM”, “TÍN” LÀM NÊN THƢƠNG HIỆU / Thành An // Cựu 

Chiến binh Việt Nam.- Ngày 19/12/2019.- Số 1311 - Tr.9. 
 

Tháng 11/1984, xuất ngũ trở về địa phương cuộc sống gia đình cựu chiến binh 

Nguyễn Cảnh Châu, tiểu khu 68, thị trấn nông trường Mộc Châu (Mộc Châu) còn nhiều 

khó khăn, nhưng với bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, ông đã tìm hướng đi phù hợp với điều 

kiện của gia đình. 

Thời gian đầu, ông kinh doanh cá giống, sau đó chuyển sang làm trang trại trồng 

10ha chè và mận hậu. Năm 2004, cùng với số tiền tiết kiệm của gia đình, ông vay thêm 

ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 400 triệu đồng xây dựng nhà máy chế biến 

chè thành phẩm và thành lập Doanh nghiệp tư nhân Châu - Tứ. 

Sau nhiều năm vừa sản xuất kinh doanh vừa xây dựng mở rộng quy mô, hiện 

doanh nghiệp của ông có 3 nhà máy đặt ở tiểu khu 68, tiểu khu 26/7, thị trấn Nông trường 

Mộc Châu và bản Suối Khem, xã Phiêng Luông (Mộc Châu). Hợp đồng, ký cam kết với 
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các hộ nông dân trồng chè trong khu vực với vùng nguyên liệu hơn 300ha. Hằng năm, đầu 

tư, cung ứng vốn, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. 

Tổng sản lượng chè khô đạt 600 tấn/năm, doanh thu gần 24 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định 

cho hơn 30 người với tiền công từ 6,5 đến 7 triệu đồng/tháng.  

“Bí quyết trong kinh doanh của tôi là đề cao chữ “tâm” và “tín” nên doanh nghiệp 

phát triển được bền vững” - cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Châu chia sẻ. 

Là chủ doanh nghiệp, hàng ngày quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc sản xuất 

kinh doanh, nhưng ông Châu vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chi hội cựu chiến 

binh, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động đóng góp các loại quỹ từ thiện, nhân 

đạo; ủng hộ miếng đất với giá trị gần 700 triệu đồng ở bản Ba Hốc, xã Phiêng Luông, 

huyện Mộc Châu để địa phương làm đường, làm nhà văn hóa, đóng góp 25 triệu đồng 

cùng dân bản bê tông hóa đường nội xóm, đường nội đồng phục vụ sản xuất. 
 

06  Minh Huệ  ÔNG NGUYỄN CÔNG BẮC - CHỦ TRANG TRẠI Ở THÀNH PHỐ  SƠN LA 

(TỈNH SƠN LA): GIÁ LỢN HƠI DỰ BÁO CÕN TĂNG CAO   Minh Huệ    Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 20/12/2019.- Số 304.- Tr.2. 
 

Tuần trước tôi bán 100 con lợn với giá 77.000-78.000 đồng/kg, vậy mà chỉ khoảng 

10 ngày sau, giá lợn hơi trên địa bàn đã nhảy vọt lên hơn 90.000 đồng/kg. Với chiều 

hướng này, giá lợn hơi chắc chắn sẽ còn tăng vì trên địa bàn Sơn La đàn lợn đã giảm rất 

mạnh, lợn bán ra thị trường hiện nay chủ yếu là của các trang trại lớn vì vẫn trụ được sau 

bão dịch tả lợn châu Phi. 

Với quy mô trại 1.000 nái như chúng tôi, mặc dù dự đoán thị trường sẽ khan hiếm, 

giá tăng phi mã nhưng tôi vẫn thường phải bán lợn trọng lượng trung bình từ 110 - 

120kg/con, không găm hàng để nuôi to được vì phải dọn chuồng trại để ra lợn con. Với 

giá lợn hơi như hiện nay, người chăn nuôi đã có lãi rất cao, trung bình từ 3,5 - 4,5 triệu 

đồng/tạ. 
 

07  Ho ng Hằng  KHO TƢ LIỆU VỀ NHÀ TÙ SƠN LA VÀ NHỮNG NGƢỜI 

CỘNG SẢN   Ho ng Hằng, Hồng Nhung// L o  ộng cuối tuần.- Ngày 20-22/12/2019.- 

Số 51.- Tr.6. 
 

Nhiều năm gần  ây, việc nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ Sơn L  v  hoạt  ộng 

củ  các vị tiền bối cách mạng tại Nh  tù Sơn L  ng y càng thu hút nhiều sự qu n 

tâm củ  các nh  nghiên cứu  Thực tế cũng cho thấy, số  ộc giả  ến kh i thác t i liệu 

lƣu trữ tiếng Pháp về Nh  tù Sơn L  tại phòng Đọc Trung tâm Lƣu trữ Quốc gia I có 

 u hƣớng gi  tăng  

1. Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, Nhà tù Sơn La không chỉ là nơi giam cầm đày 

đọa vô cùng hà khắc mà còn là nơi ghi dấu một thời kỳ đấu tranh kiên cường bất khuất 

của những người Cộng sản. Những lớp thanh niên yêu nước đầu thế kỷ 20 đã sớm giác 

ngộ lý tưởng cách mạng, từng bước trưởng thành, từ người yêu nước tìm đến với chủ 

nghĩa Mác - Lênin và trở thành người cộng sản, tích cực tuyên truyền, gây dựng cơ sở 

cách mạng trong và ngoài nước. 

Suốt thời gian bị giam cầm tại các nhà tù thực dân, trong đó có thời gian thụ án tại 

Nhà tù Sơn La với tội danh “chống phá nhà nước”, dù phải hứng chịu nhiều cực hình tra 

tấn dã man, người cộng sản vẫn luôn kiên định, giữ vững khí tiết, thậm chí tiên phong 

trong các phong trào đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, động viên khích lệ tinh thần 
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những đồng chí khác cùng giữ vững ý chí chiến đấu. Đó cũng là lý do vì sao trước đợt ân 

xá năm 1936, đề nghị ân xá của những người cộng sản bị bác bỏ. 

Trong nguồn tài liệu tiếng Pháp đồ sộ hiện bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc 

gia I có khoảng 1.500 hồ sơ với nội dung phong phú đề cập tới các sự kiện, đất và người 

Sơn La những năm giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Trong đó, đáng chú ý có 27 hồ sơ 

thuộc Phủ Thống sứ Bắc kỳ (Résidence supérieure au Tonkin) với nội dung liên quan trực 

tiếp đến Nhà tù Sơn La và các tù nhân bị giam giữ tại đây, gồm các văn bản pháp quy, 

thỏa thuận, công văn trao đổi, báo cáo, thư tay của một số tù chính trị và của người thân... 

Năm 1933, Quan cai trị - Công sứ tỉnh Sơn La lập danh sách 22 tù chính trị của 

Nhà tù Sơn La không được ân xá, bao gồm Lê Duẩn, Đặng Xuân Khu, Trịnh Đình Cửu, 

Khuất Duy Tiến, Đặng Hữu Rạng, Vũ Thiện Chân, Phạm Văn Tư, Đinh Xuân Nhạ, 

Nguyễn Tuân Thức, Nguyễn Đình Hang, Nguyễn Văn Ngọ, Mai Lập Đôn, Lê Đình 

Ninh... Theo nhận xét của Chánh giám ngục Nhà tù Sơn La thì đây là những người có 

hạnh kiểm “bình thường” hoặc “xấu”, thậm chí trong phiếu nhận dạng của mỗi tù nhân, 

Chánh giám ngục Nhà tù Sơn La còn nêu rõ đây là những “phần tử nguy hiểm”, “là kẻ 

cầm đầu các phong trào phản loạn”, “đích thực là cộng sản”,“là kẻ cầm đầu tại nhà tù”... 

2. Trong Phiếu nhận dạng của tù nhân Lê Duẩn, số tù 268, ngoài những thông tin 

như: Ngày sinh và nơi sinh: 1908 tại Hậu Kiên, Quảng Trị (Trung kỳ); bố là Lê Hiệp, mẹ 

là Võ Thị Đạo; địa chỉ: Hải Phòng; nghề nghiệp: Thư ký; tuổi lúc phạm tội: 23 tuổi; lý do 

kết án: Âm mưu chống phá nhà nước; ngày bị bắt hoặc kết án chính thức: 17.11.1931; cơ 

quan tuyên án: Hội đồng Đề hình Hà Nội; án phạt và thời gian phạt: 20 năm tù; nơi thụ án: 

Sơn La... Đáng lưu ý là nhận xét của Chánh giám ngục Nhà tù Sơn La về cách hành xử, 

tác phong và thái độ hối cải của tù nhân Lê Duẩn với những dòng như sau: Tù nhân tới 

Sơn La vào ngày 3.3.1933; là đối tượng xấu, chuyên cầm đầu các cuộc biểu tình của cộng 

sản tại Nhà lao Trung ương Hà Nội và tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền lật 

đổ. 

Về tù nhân Đặng Xuân Khu, 21 tuổi, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, thành viên của 

tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, tham gia phát truyền đơn cách mạng trong những 

năm 1929 - 1931 và tìm cách thuyết phục binh lính Pháp gia nhập Đảng Cộng sản, phiếu 

nhận dạng tù nhân cung cấp những thông tin về ông như sau: Đặng Xuân Khu, số tù 318; 

ngày sinh và nơi sinh: 05.2.1909 tại Hành Thiện, Nam Định; bố Đặng Xuân Biện, mẹ 

Nguyễn Thị Từ; địa chỉ: Hà Nội; nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học; tuổi lúc phạm tội: 21 

tuổi; lý do kết án: Âm mưu chống phá nhà nước; ngày bị bắt hoặc kết án chính thức: 

29.9.1931; án phạt và thời gian phạt: 12 năm tù; ngày vào tù: 19.11.1930; nơi thụ án: Sơn 

La... Nhận xét của Chánh giám ngục về cách hành xử, tác phong và thái độ hối cải của tù 

nhân: Tù nhân tới Sơn La vào ngày 3.3.1933 với thái độ rất khiếm nhã; là kẻ cầm đầu các 

phong trào phản loạn và là một Cộng sản đích thực. 

Kèm theo Phiếu nhận dạng với nhận xét về từng tù nhân, còn có các báo cáo về 

việc một số tù nhân không được hưởng khoan hồng, như: Báo cáo của quan cai trị - 

Trưởng phòng 1 vào ngày 21.4.1934 gửi Thống sứ Bắc Kỳ về trường hợp tù nhân Khuất 

Duy Tiến, biệt danh To đầu: Tôi xin kính trình Ngài Thống sứ tại Hội đồng xứ Bảo hộ hồ 

sơ đề nghị ân xá đối với tên Khuất Duy Tiến, biệt danh To đầu. Là thành viên của Đảng 

Cộng sản Đông Dương, vào tháng 3.1931, đương sự đã tham gia vào vụ trộm cắp tại Hải 

Phòng gây thiệt hại cho người Trung Hoa nhằm mục đích duy trì quỹ của Đảng. Ngày 

8.4.1931, Tiến đã bị Hội đồng Đề hình Hà Nội kết án lưu đày vì hành vi chống phá nhà 

nước... Từ khi bị bắt, Khuất Duy Tiến vẫn không chịu ăn năn, hối cải. Vì vậy, Ủy ban 
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Giám sát Nhà lao Trung ương và Biện lý cạnh Tòa Phúc thẩm Hà Nội không tán thành bất 

kỳ biện pháp khoan hồng nào đối với bị án. 

Bên cạnh đó là các công văn trao đổi về việc bác đơn xin ân xá. Với những dòng 

nhận xét của Chánh giám ngục Nhà tù Sơn La và những văn bản trên, đơn xin ân xá cho 

các tù nhân Đặng Xuân Khu, Lê Duẩn, Khuất Duy Tiến... khi đó đã bị bác bỏ vì tính chất 

nghiêm trọng của vụ án. 

3. Phải đến năm 1936, khi Mặt trận Dân chủ nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thực 

hiện ân xá cho chính trị phạm ở thuộc địa, một số tù chính trị như Lê Duẩn, Đặng Xuân 

Khu mới có tên trong danh sách tù phạm được xóa án theo Sắc lệnh ngày 29.9.1936 của 

Tổng thống Pháp về việc xóa án cho các tù phạm do các tòa án Đông Dương kết án. 

Bản Báo cáo gửi Thống sứ Bắc kỳ tại Hội đồng xứ Bảo hộ của Thanh tra chính trị 

và hành chính sự vụ P.Delsalle vào tháng 6.1936 với nội dung: Thực hiện chỉ thị của Toàn 

quyền Đông Dương tại công điện số 795, tôi xin kính trình Ngài Thống sứ đơn đề nghị ân 

xá đối với tên Lê Duẩn, quê ở làng Bích La (Quảng Trị), bố là Lê Hiệp và mẹ là Võ Thị 

Đạo. Là thành viên Đảng Cộng sản từ năm 22 tuổi, tên này đã tham gia rải truyền đơn và 

sách báo cộng sản. Ngày 17.11.1931, Lê Duẩn bị Hội đồng Đề hình Hà Nội kết án 20 năm 

tù giam vì âm mưu chống phá nhà nước và chịu án tại Nhà tù Côn Đảo. Viện Công tố Hà 

Nội nhất trí xóa án cho đương sự - người bị kết án vì tội tự do ngôn luận. 

Cũng như Lê Duẩn và một số đồng chí, đến đợt ân xá năm 1936, Đặng Xuân Khu 

 mới được trả tự do. Theo Trích lục biên bản họp ngày 25.6.1936 của Hội đồng cứ Bảo hộ 

Bắc kỳ, Hội đồng chấp thuận đơn đề nghị ân xá đối với Đặng Xuân Khu, người bị Hội 

đồng Đề hình Hà Nội kết án 12 năm tù giam vì có âm mưu chống phá Nhà nước theo bản 

án ngày 29.9.1931. Ý kiến của Thống sứ: Nhất trí xóa án cho đương sự. 

Sau khi được thả ra, những cựu tù chính trị đã nhanh chóng tìm cách hoạt động trở 

lại, tích cực tuyên truyền cách mạng, gây dựng phong trào, củng cố và phát triển tổ chức 

Đảng, mặc dù khi đó vẫn chịu kiểm soát chặt chẽ bởi lệnh cấm lưu trú đối với tù chính trị 

được trả tự do. 

Là những văn bản pháp quy, thỏa thuận, công văn trao đổi, báo cáo... bằng tiếng 

Pháp, thu được từ hồ sơ của chính quyền thuộc địa Pháp tại Bắc kỳ, trong đó chủ yếu là từ 

Phủ Thống sứ Bắc kỳ, những tài liệu này góp thêm thông tin quan trọng và khách quan, 

chân thực về những cựu tù chính trị tại Nhà tù Sơn La - từ một góc độ khác. 

Hồ sơ về các tù nhân tại Nhà tù Sơn La những năm đầu thế kỷ 20 cho thấy tình 

thần đấu tranh kiên cường của những nhà hoạt động cách mạng tiền bối. Dù ở trong điều 

kiện lao tù khắc nghiệt vẫn kiên định, giữ vững khí tiết của người cộng sản. 

Đây không chỉ là những thông tin xác thực và quan trọng khi nghiên cứu về quá 

trình hoạt động cách mạng của những nhà cách mạng tiền bối của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong những năm tháng bị giam giữ tại Nhà tù Sơn La mà còn là thông tin quan trọng 

khi nghiên cứu về những ngày đầu đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới lá cờ của 

Đảng. 

08  Thùy Dung  CHIẾN SỸ DÂN QUÂN VƢƠN LÊN TỪ ĐẤT “BẠC”   Thùy Dung 

// Pháp luật và xã hội.- Ngày 22-28/12/2019.- Số 279.- Tr.23. 
 

 “Nhiều năm liền, tôi luôn trăn trở với biết b o suy nghĩ: L m s o vừ  ho n 

th nh nhiệm vụ  ối với Tổ quốc,  ị  phƣơng, phát huy  ƣợc bản lĩnh củ  “Bộ  ội 

Cụ Hồ”; vừ  l m tròn bổn phận với gi   ình, có thể vƣợt khó, thoát nghèo, l m gi u 

trên mảnh  ất quê hƣơng”  Đó l  những chi  sẻ mộc mạc củ  chiến sỹ dân quân 
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Nguyễn Văn Quân, B n Chỉ huy Quân sự    Mƣờng S ng, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn L   
Nguyễn Văn Quân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở bản Là Ngà 2, 

canh tác chủ yếu chỉ quẩn quanh với cây ngô, cây lúa, dong và một số cây ăn quả như mơ, 

mận… vì thế mà cái khó, cái nghèo cứ bám lấy anh. Biết bao đêm, người thanh niên 

Nguyễn Văn Quân đã thao thức suy nghĩ tìm hướng đi để thoát khỏi “cái nghèo”! Nhưng 
phải làm thế nào với những khó khăn bủa vây, đất nông nghiệp cằn cỗi, địa hình đồi núi 

dốc gây nhiều khó khăn trong quá trình canh tác cũng như vận chuyển, thiếu vốn, sản 

phẩm làm ra khó tiêu thụ, có khi được mùa thì rớt giá? 

Tất cả những khó khăn đó cũng không cản trở được quyết tâm của anh Quân. Năm 

2014, anh tìm hiểu và tiếp cận với các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế cho các hộ gia 
đình và mạnh dạn vay 200 triệu đồng của ngân hàng chính sách xã hội huyện. Từ số vốn 

vay đó, anh vay mượn thêm bạn bè và vốn tích góp nhiều năm, anh đã vận động gia đình 

thay đổi, phát triển kinh tế theo hướng mới. Đưa tay chỉ về phía khu trang trại, anh tự hào: 

Để xây dựng được khu chuồng trại chăn nuôi lợn thịt, ao thả cá và mảnh đất màu mỡ 
trồng các loại rau màu, tôi không còn nhớ nổi đã có biết bao nhiêu giọt mồ hôi đổ xuống 

mới khai phá được khu đất cằn cỗi có diện tích hơn 1ha này. Đúng là đất không phụ lòng 

người, chưa đầy một năm mô hình kinh tế của gia đình tôi đã phát triển ổn định và bước 

đầu lãi đạt 250 triệu đồng/năm”. 

Không thể bằng lòng với những gì đã có anh lại mày mò học hỏi thêm kinh nghiệm 
và bắt đầu sử dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2015, với số vốn và lãi đã có của 

năm trước anh tiếp tục đầu tư, mở rộng thêm các mô hình làm vườn, trồng các loại rau 

màu theo mùa, xen canh là các loại cây ăn quả. Xây dựng lắp đặt hệ thống tưới tiêu tự 

động, các quy trình sản xuất rau được thực hiện đúng theo công nghệ tiêu chuẩn 

VIETGAP. Anh còn mạnh dạn thuyết phục các hộ gia đình trong bản cùng liên kết thực 
hiện nhóm mô hình sản xuất theo hướng tập trung, cùng làm, cùng đưa ra biện pháp, 

hướng chăm sóc, cùng tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm. Mô hình này đã thu hút nhiều hộ gia 

đình cùng tham gia và thành lập được Tổ Hợp tác Sản xuất Rau an toàn theo công nghệ 

VIETGAP. Với cách làm kinh tế nông nghiệp vùng đã tạo hướng đi ổn định cho nhiều hộ 
dân, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động trong bản, trong xã. Chỉ riêng gia 

đình anh đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 15 lao động tại địa phương, mỗi người có 

thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng. 

“Vì tôi đi lên từ hai bàn tay trắng nên tôi hiểu được nỗi khổ của sự nghèo khó, tôi 

không ngần ngại giúp đỡ mọi người trong bản, trong xã hay ở bất cứ nơi đâu đến học hỏi 
để làm giàu. Năm 2016 đến nay, tôi tạo điều kiện cho các hộ gia đình còn gặp nhiều khó 

khăn vay không lãi với tổng số tiền gần 200 triệu đồng để phát triển kinh tế. Trong năm 

2018, tham gia giúp đỡ hộ nghèo làm nhà, gia đình tôi cũng ủng hộ trực tiếp với tổng số 

tiền là 10 triệu đồng”. Anh Quân chia sẻ thêm. 
Trao đổi với anh Hà Văn Trương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường 

Sang, chúng tôi được biết: Mặc dù bản thân rất bận rộn tập trung phát triển kinh tế hộ gia 

đình, xong đồng chí Quân luôn nhận thức được tầm quan trọng trong việc tham gia hoạt 

động của lực lượng dân quân tự vệ. Đồng chí luôn tích cực tham gia đầy đủ các buổi huấn 

luyện tập trung hàng năm, chấp hành nghiêm các chế độ sinh hoạt, học tập theo quy định. 
Lực lượng quân dân phải thường xuyên ứng trực, phối hợp giải quyết, đảm bảo an ninh 

trật tự tại địa phương; tích cực tham gia các công tác phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu 

nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng… nhưng đồng chí Quân không quản gian 

khó, vất vả, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. 
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Trong căn nhà khang trang của gia đình, những tấm bằng khen của các cấp, các 

ngành trao tặng cho anh được treo ngay ngắn đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng vươn lên 
trên vùng đất “bạc” của người chiến sỹ dân quân Nguyễn Văn Quân. 
 

09. A Lử  TRỒNG CAM LÕNG VÀNG NƠI HEO HÖT, ĐÖT TÖI GẦN 1 TỶ 

ĐỒNG MỖI NĂM / A Lử  // Trang trại Việt - Tháng 12/2019.- Số 102.- Tr.50-51. 

 
S u nhiều năm d y công gây dựng, ông Ho ng Văn Chất, bản Củ 2,    Chiềng 

B n, huyện M i Sơn, tỉnh Sơn L     trồng  ƣợc 4h  cây ăn quả, trong  ó chủ yếu 

c m các loại  Từ vƣờn c m n y, mỗi năm ông Chất ung dung bỏ túi gần 1 tỷ  ồng 

tiền l i. 
TỪNG VƢỚNG VÕNG LAO LÝ 

Ngược về quá khứ, chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Văn Chất, dân tộc Thái, bản 

Củ 2, kể: Tháng 3/1978, tôi tham gia công tác tại Khoa Sinh hóa, bệnh viện Quân y 6. 

Năm 1989, tôi xuất ngũ trở về quê xây dựng gia đình và làm nông nghiệp. 

Đất đai ở quê rộng mênh mông nhưng chưa một ai dám đánh thức nó để làm giàu. 

Thời ấy, bà con chỉ biết trồng cây ngô, cây lúa nên chỉ đủ ăn. Nhận thấy tiềm năng đó, vợ 

chồng tôi đã cần mẫn khai hoang 3ha đất cằn để trồng cà phê. Những năm đó, cứ nhà nào 

trồng nhiều cà phê thì có cuộc sống ấm no và gia đình tôi cũng vậy. 

Tính làm ăn lớn, ông Chất đánh liều vay 390 triệu đồng từ ngân hàng đầu tư vào cà 

phê. Tuy nhiên quả ngọt chưa thấy đâu thì “giặc” sương muối xuất hiện, trung bình cứ 4 - 5 

năm xuất hiện một lần. Diện tích cà phê năm được mùa, năm mất trắng. Dần dần tiền thu 

được không đủ bù chi phí, cộng với khoản lãi phải trả ngân hàng. Cuộc sống ngày càng lao 

đao, ông Chất đành ngậm ngùi chặt bỏ toàn bộ diện tích cà phê. 

Ngày qua ngày, nợ chồng nợ, ông Chất không còn khả năng trả nợ ngân hàng. Rồi 

cái gì đến cũng phải đến, cái giá mà ông Chất phải trả là 6 năm tù giam (năm 2003 - 

2009). 
TỶ PHÖ MIỀN SƠN CƢỚC 

Năm 2009, sau khi ra tù, được vợ con động viên, ông Chất vượt qua mọi mặc cảm 

và bắt tay làm lại từ đầu. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, ông Chất dành nhiều thời gian tìm 

đến nhiều địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế nông nghiệp, như: Hòa Bình, Yên 

Bái, Bắc Giang… để nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm. Sau quãng thời gian đó, ông Chất 

quyết định đầu tư vào trồng cây cam. “Để có được giống cam chất lượng tốt nhất, tôi cất 

công xuống Trường Đại học Nông nghiệp - nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam mua 

200 cây cam lòng vàng về trồng. Sau nhiều năm chăm sóc cây cam phát triển tốt, bắt đầu 

bói quả, đặc biệt là loại cây này chống chọi được “giặc” sương muối” - ông Chất nói. 

Năm 2015, thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh Sơn La, 

ông Chất tiếp tục mở rộng diện tích sang trồng cây cam V2, cam 36, cam Mỹ, cam đỏ, 

cam đường Canh, bưởi da xanh và bơ. Sau đó, ông Chất đầu tư thêm hệ thống tưới ẩm tự 

động, cung cấp nước đến từng gốc cây. 

Bên cạnh trồng cây ăn quả, ông Chất còn nuôi hàng chục con bò, hàng trăm con 

gia cầm để lấy phân bón cho diện tích cây trồng của mình. 

Hiện, ông Chất trồng được 4.000 cây ăn quả các loại trên diện tích 4ha. “Năm 

2018, nhà tôi xuất bán hơn 60 tấn quả các loại ra thị trường, thu được trên 1,5 tỷ, sau khi 

trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng. Năm nay, một số diện tích cây ăn quả đã bắt đầu cho thu 

hoạch, dự kiến xuất bán trên 100 tấn quả ra thị trường” - ông Chất phấn khởi. 
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Ông Chất cho biết thêm: Tỉnh Sơn La đang có cơ chế, chính sách khuyến khích 

thành lập hợp tác xã để thuận lợi trong khâu liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy, 

năm 2018, tôi cùng một số anh em đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Trường Tiến. 

Hiện hợp tác xã có 17 thành viên; toàn bộ diện tích cây ăn quả của hợp tác xã đã được cấp 

giấy chứng nhận VietGAP. 

Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng 

Ban, cho biết: Không chịu khuất phục trước những khó khăn trong quá khứ, từ 2 bàn tay 

trắng, ông Chất đã phát huy được phẩm chất của người lính Cụ Hồ bứt phá lên thành hộ 

giàu có. Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, ông Chất còn tư vấn kỹ thuật, chuyển 

giao khoa học công nghệ, cung ứng cây giống cho một số hợp tác xã, người dân nghèo ở 

các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Thuận Châu…Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, 

chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
 

10. Xuân Hƣng. PHÊ CHUẨN KHỞI TỐ THÊM 4 BỊ CAN TRONG VỤ GIAN LẬN 

THI CỬ Ở SƠN LA / Xuân Hƣng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 23/12/2019.- Số 103.- 

Tr.5. 
 

Tiếp tục  iều tr , mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 

h nh công vụ”  ảy r  tại Hội  ồng thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia 

năm 2018 ở tỉnh Sơn L , các cơ qu n tiến h nh tố tụng tỉnh Sơn L     khởi tố bổ 

sung thêm 4  ối tƣợng về Tội Đƣ  hối lộ v  Nhận hối lộ  

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 

bổ sung đối với 2 bị can là Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu Chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở 

Giáo dục và Đào tạo) và Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó phòng Chính trị - Tư tưởng Sở Giáo 

dục và Đào tạo) về Tội Nhận hối lộ. 

Bị can Cầm Thị Bun Sọn bị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú 

sang tạm giam. 

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam hai bị can là Trần Văn Điện 

(cán bộ Trường Tiểu học Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La) và Hoàng Thị Thành (Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La), về Tội Đưa hối lộ. 

Đây là biện pháp tố tụng nằm trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ bê bối nâng 

điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 ở địa phương này. Các quyết định, lệnh 

về tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn và Cơ quan An ninh 

điều tra thi hành đúng quy định, trình tự của pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều 

tra mở rộng. 

Tại phiên tòa xét xử vào giữa tháng 10/2019, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân 

tỉnh Sơn La cho rằng, ngoài Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ mà 

Viện Kiểm sát nhân dân đã truy tố, các bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật Hình 

sự quy định là tội phạm. 

Ngoài ra, tòa có căn cứ cho rằng vụ án có đồng phạm khác, người khác thực hiện 

hành vi tội phạm nhưng chưa được khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên đã tuyên trả hồ sơ để 

điều tra bổ sung. 

Cùng với việc trả hồ sơ, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La cũng đề nghị điều tra làm rõ 

động cơ, mục đích các bị cáo khi nâng điểm cho 44 thí sinh, từ đó xem xét khởi tố vụ án 

về Tội Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. 
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Trước đó, ngày 22/10, Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với bị can Lò Văn 

Huynh về Tội Nhận hối lộ, khởi tố bị can Lò Thị Trường về Tội Đưa hối lộ. 

Cơ quan điều tra còn thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang 

tạm giam bị can Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La) 

sau khi bị can này thay đổi lời khai, cho rằng mình bị mớm cung, ép cung. 

Giữa tháng 11/2019, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La đã hoàn tất kết luận 

điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối 

lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Kết luận điều tra xác định, các bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, 

Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn và 2 cựu cán bộ công an Đinh 

Hải Sơn, Đỗ Khắc Hưng phạm Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công 

vụ. 

Bị can Lò Thị Trường (cháu họ Lò Văn Huynh) đã đưa 300 triệu đồng cho Huynh 

để nhờ nâng điểm cho thí sinh. Hành vi của Lò Văn Huynh phạm vào Tội Nhận hối lộ, 

còn Lò Thị Trường phạm Tội Đưa hối lộ. 

Giữa tháng 12/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ 

quan điều tra công an cùng cấp tiếp tục làm rõ các hành vi đưa và nhận hối lộ của một số 

đối tượng. 
 

11. Hà Hoàng. TRỒNG DÂU TÂY BÁN TẾT, NÔNG DÂN CÒ NÒI THẮNG LỚN./ 

Hà Hoàng // Nông thôn ngày nay.- Ngày 23/12/2019.- Số 306.- Tr.9. 
 

Chỉ còn hơn 1 tháng nữ  l   ến Tết âm lịch,  nh Nguyễn Văn Cƣờng, ở bản 

Xuân Quế, xã Cò Nòi, huyện M i Sơn, tỉnh Sơn L  lại tất bật với công việc chăm sóc 

vƣờn dâu tây trên 7 000m2  ất vƣờn   ng  âm ho  kết trái  Anh Cƣờng cho biết: 

“Tôi trồng dâu tây cũng  ƣợc một thời gi n khá d i, mỗi năm vƣờn dâu tây củ  gi  

 ình bán trong dịp tết cho l i gần 400 triệu  ồng”  
HỌC TRỒNG DÂU TRÊN MẠNG 

Công việc chăm sóc dâu tây tưởng chừng như đơn giản, nhưng để dâu tây phát 

triển xanh tốt, cho quả chất lượng cao, anh Cường phải bỏ thời gian và công sức rất lớn 

trong quá trình chăm sóc, tưới tiêu, bón phân theo quy trình nghiêm ngặt. Vì vậy, vườn 

dây tây của gia đình anh năm nào cũng tươi tốt và cho quả sai trĩu. 

Anh Cường chia sẻ về cơ duyên đến với cây dâu tây: “Thời gian trước, tôi chỉ 

trồng ngô, nuôi lợn kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng thị trường lúc đó mỗi lúc một 

khó khăn. Ngô bán ra thì mất giá, tiền đầu tư phân giống nhiều hơn tiền bán ngô, lợn thì 

cũng trong tình trạng xuống giá trầm trọng, thu nhập gia đình rất bấp bênh. Tôi phải vay 

mượn khắp nơi để trả lãi ngân hàng và tiền phân bón”. 

“Để tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, tôi xuống huyện Mộc Châu học hỏi 

mô hình trồng dâu tây của các nhà vườn lớn ở đó. Nhận thấy cây dâu có thể giúp gia đình 

tôi thoát khỏi khó khăn và cho lãi cao, tôi tiếp tục vay tiền ngân hàng mua cây giống, đầu 

tư hệ thống nước tưới tự động, lên luống đất trồng dâu tây trên 7.000m2 đất vườn. Trong 

quá trình làm vườn dâu tây, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên phải lên mạng internet, 

đọc sách, báo tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho dâu tây. Sau một thời gian 

trồng, vườn dâu tây của gia đình luôn phát triển khỏe mạnh và sinh trưởng rất tốt” - anh 

Nguyễn Văn Cường cho biết thêm. Hiện nay, 7.000m2 vườn dâu tây của anh Cường được 

trồng theo hướng nông nghiệp sạch, không sử dụng thuốc trừ sâu nên chất lượng quả rất 

bảo đảm yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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Với đặc điểm quả đỏ, mọng, thơm ngon, giống dâu tây HaNa của gia đình anh 

Cường được nhiều khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao. Hàng năm cứ đến giáp Tết âm 

lịch, rất đông khách hàng và tiểu thương ngoài huyện, thành phố đến tận vườn gia đình 

anh đặt hàng trước. 
KHÔNG LO ĐẦU RA 

Theo kinh nghiệm của anh Cường, trồng dâu tây khâu đặc biệt quan trọng nhất 

quyết định đến sự thành bại của dâu tây, đó 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, bón 

phân đúng liều lượng theo từng giai đoạn phát triển của cây... 

Trong quá trình chăm sóc dâu tây, người trồng phải dùng các loại phân đầu trâu, vi 

sinh và phân hữu cơ kết hợp với phân chuồng tưới cho cây trồng. Mỗi ngày anh tưới nước 

từ 2 - 3 lần cho vườn dâu tây, tùy theo điều kiện thời tiết. Bảo đảm được các yếu tố trên, 

cây dâu tây sẽ sinh trưởng và cho quả đều hơn. 

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn ngày nay, anh Nguyễn Văn Cường, cho 

biết: “Từ khi chuyển sang trồng dâu tây, tôi chưa bao giờ phải lo lắng đầu ra cho sản 

phẩm. Cứ đến ngày gần Tết Nguyên đán thì rất đông người dân trong xã và khách hàng ở 

các huyện đến mua dâu tây làm quà biếu người thân và bạn bè. Năm nay thời tiết ủng hộ, 

vườn dâu tây đều ra hoa kết trái rất đều, hứa hẹn sẽ là một năm bội thu. 

“Tôi trồng dâu tây không dùng chất bảo quản và hóa học, nên chất lượng quả luôn 

đảm bảo, đây chính là lý do sản phẩm của gia đình thu hoạch đến đâu là bán hết đến đó. 

Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi có lãi gần 400 triệu đồng từ dâu tây, cuộc sống 

ngày càng sung túc hơn” - Anh Nguyễn Văn Cường.  
 

12  Đinh Tùng. MỨT VÀ BÁNH KẸO KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT HIỆN Ở 

SƠN LA / Đinh Tùng // Công an nhân dân.- Ngày 23/12/2019.- Số 5261.- Tr.44. 
 

Hồi 15h ngày 20/12, tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tổ 

công tác Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Sơn La chủ 

trì, phối hợp với Công an huyện Sông Mã và Đội quản lý thị trường số 6 đã tiến hành 

kiểm tra kho hàng của Luyện Ngọc Kiên (Sinh năm 1983, chỗ ở hiện tại bản Tân Lập, xã 

Chiềng Khương, huyện Sông Mã). Qua đó, đã phát hiện và thu giữ nhiều hộp mứt thành 

phẩm và nguyên liệu để đóng gói không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lực 

lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2.500 hộp mứt thành phẩm; hơn 600kg mứt, kẹo 

các loại và nhiều nhãn mác, vỏ hộp... Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ 

chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 

số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, xử lý. 
 

13  Phạm Ngọc Dƣơng  RUN CHÂN KHÁM PHÁ “VƢƠNG QUỐC” CỦA LOÀI 

TRĂN THẦN BÍ   Phạm Ngọc Dƣơng, Tuấn Xuân    Đời sống và hôn nhân.- Ngày 

23/12/2019.- Số 102 - Tr.4-5. 
 

Bản Thín với những dãy núi đá vôi trùng điệp, cùng hệ thống hang động chằng 

chịt, từ lâu được biết đến là vương quốc của các loài trăn, rắn khổng lồ. 

Dưới chân dãy Pha Luông là những ngọn núi đá vôi nhỏ. Trong lòng những ngọn 

núi này là hệ thống hang động khổng lồ. Điều lý thú, hàng ngàn năm qua, dãy núi đá vôi 

và hệ thống hang động là nơi trú ẩn lý tưởng của những loài bò sát như rắn và trăn. Ở bản 

Thín, xã Xuân Nha, Mộc Châu, Sơn La từ lâu được biết đến là vương quốc của các loài 

trăn. Trong hệ thống hang động của núi Hằng, trăn mắc võng trong hang đá vốn vô kể. 
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“TRĂN THẦN” CỨU NGƢỜI 

Bên này sườn dốc Giang là địa phận bản Thín. Những nếp nhà sàn của bà con 

người Thái nằm lúp xúp dưới chân núi thật yên bình. Theo ông Vì Văn Đoài, Trưởng bản 

Thín, bản có 74 hộ với 2 dân tộc sinh sống là người Thái và người Mường. Người Thái đã 

định cư ở bản Thín sớm hơn người Mường. Xưa vùng này rừng già âm u trải dài ngút tầm 

mắt. Trải qua nhiều năm, dãy núi đá vôi này đã tạo ra hệ thống hang động tráng lệ. Có 

những hang động đi cả ngày vẫn chưa hết. Người Thái tin rằng, chỉ có các vị thần linh 

mới tạo được những hang động đẹp đến mê hồn như vậy. Cụ Đứng, cao tuổi nhất bản, 

người từng có vinh dự được đi thăm Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng 

(Quảng Bình), kể, tới di sản ấy, thấy ai cũng hết lời ca ngợi, trầm trồ suýt xoa nhưng riêng 

cụ chỉ đưa ra một câu nhận xét gọn lỏn: Không đẹp bằng động ở quê mình! 

Lần giở trong lớp ký ức, cụ Đứng bảo, từ xưa những người già trong bản tin rằng 

núi Hằng rất linh thiêng và đời đời con cháu người Thái phải giữ gìn bảo vệ. Chính bởi sự 

bảo vệ nghiêm ngặt ấy nên đến nay trên núi vẫn còn nhiều cây cổ thụ cả chục người ôm 

không hết. Núi Hằng có tới 3 hang động nhưng bí hiểm nhất vẫn là hang Hằng. Có một 

truyền thuyết gắn liền với vùng đất này mà cụ Đứng vẫn còn nhớ như in. Thuở trời đất 

còn sơ khai, muôn loài cùng sống chung trong một khu rừng già rậm rạp. Những cư dân 

đầu tiên của vùng núi đá hoang lạnh này sống trong hang động. Sáng họ vào rừng săn thú, 

tối lại về hang chứ chưa hề có khái niệm trồng trọt như bây giờ. Đứng đầu nhóm người 

rừng này là một tù trưởng thạo việc săn bắn. 

Cuộc sống của họ êm đềm trôi qua cùng núi rừng. Bỗng một hôm thú hoang nhiều 

vô kể đổ dồn về vây quanh lấy nơi ở của nhóm người này. Mặc dù những trai tráng trong 

bộ lạc này là những thợ săn giỏi nhưng trước sức tấn công mạnh mẽ của đám thú hoang, 

mọi người phải rút vào rừng sâu trú ẩn. Chạy đến vách đá sừng sững thì ai cũng kiệt sức 

không thể vượt qua. Không còn đường thoái lui, họ đành buông xuôi, chấp nhận làm mồi 

ngon cho đám dã thú kia. Những tiếng người khóc than đã làm lay động cả trời xanh. 

Bỗng nhiên, giữa đêm mịt mùng bỗng đâu phía trời xa, ánh trăng sáng rẽ qua muôn vàn 

áng mây đen soi đường chỉ lối cho đám người dưới hạ thế bước tiếp. Dưới ánh trăng sáng 

vô ngần đó bỗng nhiên xuất hiện một con trăn khổng trùi trũi luồn vào một hang đá hẹp. 

Sự việc diễn ra quá nhanh trước mắt khiến vị tù trưởng tưởng mình lóa mắt. Nghĩ 

là trời đã cử con trăn kia xuống hạ giới mở đường cho dân làng thoát nạn nên mọi người 

cố sức chạy theo. Khi mọi người đã an toàn trong hang đá cũng là lúc đám thú hoang kia 

ập tới. Tuy nhiên, miệng hang đã được dân làng bịt kín nên đám dã thú kia chỉ biết đứng 

ngoài bất lực gầm rú điên loạn. Hang đá rộng mênh mông, lạ hơn là có rất nhiều trăn 

khổng lồ treo mình trên nhũ đá. Lũ trăn này hiền khô. Chúng không hề có ý tấn công 

người. Mọi người đi đến đâu là chúng nhường đường đến đó tựa như 2 hàng lính đứng 2 

bên hệt như đón khách quý. Giữa động có hồ nước trong xanh và cá thì nhiều vô kể. Sau 

khi đám thú hoang kia rút hết, mọi người mới bắt đầu chuyển dần ra ngoài. Nhớ ơn cứu 

mạng của Giàng, mọi người gọi tên dãy núi đá này là núi Hằng, ý nói nhờ có ánh trắng 

sáng mà mọi người mới tìm ra con đường thoát thân. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều 

thề rằng, không bao giờ bắt trăn trong động đá này bởi lẽ chính con trăn khổng lồ đó đã 

cứu mạng họ. 
LÃNH ĐỊA THIÊNG 

Truyền thuyết về hang Hằng kia đã ăn sâu vào tiềm thức của những cư dân đầu 

tiên định cư ở đất này và từ nhiều năm nay, hang Hằng vẫn chẳng mấy ai dám đặt chân 

tới. Mọi người xem nơi đó là chốn thiêng liêng, ai tới mà làm điều không phải sẽ phải trả 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 24 năm 2019 19 

giá bằng chính mạng sống của mình. Và, suốt bao đời, hang Hằng vẫn chìm vào bí ẩn. 

Không ai biết miệng hang nằm ở đâu và trong hang có gì ngoài niềm tin kỳ quái kia. Tuy 

nhiên, mấy năm gần đây thì hang Hằng đã được đám thợ săn “khai quật”. Và, không rõ 

trùng hợp kiểu gì, mà bao trường hợp xâm phạm đến thế giới của loài trăn bí ẩn đã chuốc 

lấy những cái chết thảm thương, khó hiểu. Người đầu tiên gặp họa là lão Sung, một thợ 

săn lão luyện. 

Lão Sung nổi tiếng trong vùng vì đã từng bẫy được hàng chục con hổ, hạ gục nhiều 

con gấu ngựa to hơn cả thân mình. Cách đây đã nhiều mùa rẫy, một đêm lão Sung vác 

súng lên đường đi săn. Vừa vào tới cửa rừng, lão đã phát hiện một chú nai bị lạc đàn, đang 

kêu thảm thiết bên bờ suối. Lão liền truy đuổi con mồi. Lần theo vết chân còn in rõ trên 

tầng lá mục, lão đoán rằng con nai này bị thương vì dấu chân của nó không đều nhau. Lão 

thầm nghĩ, con mồi đã ở trong tầm tay của lão vì phía trước đã là vách núi đá dựng đứng 

rồi. Vậy mà khi lão tiến tới chân núi Hằng, con nai kia mất bóng. Lần tìm, mãi đến tờ mờ 

sáng, lão mới phát hiện có một hang đá nhỏ dẫn vào trong lòng núi. Lạ hơn là dưới cửa 

hang có vết máu tươi mà không nhìn thấy con mồi đâu. 

Lần theo vết máu, lão chui qua cửa hang. Vừa lọt người vào phía trong hang sâu, 

lão đã nghe thấy tiếng phè phè, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Hiện lên trong ánh 

sáng lờ mờ của chiếc đèn săn là một con trăn đất to bằng cột nhà sàn. Da nó đen bóng, 

miệng nó đỏ lòm, hai con mắt sáng quắc vằn đỏ đang nuốt dở con nai mà lão dày công 

truy đuổi. Thấy con trăn quá to, sởn da gà, biết sức mình không địch nổi, lão tắt đèn săn 

rồi lặng lẽ thối lui. Về bản, lão kể lại chuyện này cho mọi người, chẳng ai tin là có giống 

trăn to đến vậy. Riêng cụ Đứng lại trầm tư suy nghĩ. Bởi lẽ mấy năm trước đây cụ đã từng 

truy đuổi đám lợn rừng về phá nương về phía chân núi. Lạ thay cụ xua đuổi chúng đến 

chân núi Hằng là mất dạng. 

Cụ đến nơi tìm hiểu chỉ thấy vết máu tươi còn loang lổ trên bề mặt lá cây. Sự việc 

bí hiểm này xảy ra nhiều lần khiến cụ Đứng sinh nghi. Chẳng nhẽ câu chuyện truyền 

thuyết về hang Hằng khi xưa là có thật. Duy chỉ có điều, đời cụ chưa từng được tận mắt 

nhìn thấy con trăn khổng lồ như truyền thuyết từng nói. Lại nói đến lão Sung vì bị lũ trăn 

kia cướp mất con mồi, lão nuôi ý định vào hang sâu bắt trăn ra cho mọi người xem. Lão 

Sung rủ đám trai bản đi khám phá hang Hằng một phen nhưng ai cũng lắc đầu từ chối. 

Vốn là người đi rừng quen, lại thông thạo tính nết của đám trăn đất, lão tin chúng sẽ 

không làm hại mình. Hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, lão chuẩn bị dây rừng (một loại dây 

mà bà con nơi này chỉ cần quăng vào chỗ con trăn ở là chúng nằm im thin thít). Lão cầm 

trên tay đuốc sáng, cung, nỏ… một mình thân chinh khám phá hang Hằng. 

Bóng lão Sung vừa mất dạng sau đám cây bụi, người dân trong bản ai cũng hồi hộp 

và lo lắng cho số phận của tay thợ săn ngang dọc trời đất này. Mặt trời đã lên quá con sào 

mà chưa thấy lão Sung ra. Khi mọi người đã hết hy vọng, rời về bản thì bỗng đâu từ trong 

hang đá, lão Sung đang cố lôi đuôi con trăn ra khỏi cửa hang. Đám trai bản lúc đó mới sực 

tỉnh chạy ùa đến giúp. Con trăn đó nặng gần một tạ, dài hơn cả chiếc cột cao nhất của nhà 

sàn. Từ hôm đó thì mọi người tin rằng, những vụ mất trâu, mất bò ở bản có thể do lũ trăn 

khổng lồ ở trong động này là thủ phạm. Sau lần bắt được con trăn to đó, lão Sung bỗng 

đổi tính đổi nết. Cả ngày lão chẳng nói câu nào. Mỗi khi chiều buông, mọi người trong 

bản không còn được nhìn thấy bóng dáng oai vệ của người thợ săn lão luyện đổ dài trên 

đỉnh núi Hằng nữa. 

Nhiều người có hỏi chuyện, lão chỉ bảo, từ hôm bắt nươm phạ (theo tiếng Thái 

nghĩa là trăn trời) đó, đêm đêm lão thường mơ thấy thần trăn về quấn lấy mình và quật 
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cho thịt nát xương tan. Mỗi lần tỉnh cơn mộng là người lão mồ hơi ướt đầm đìa. Cả đời 

sống với núi rừng âm u, nhưng chưa bao giờ bà con lại thấy tinh thần lão Sung rệu rã đến 

vậy. Từ hôm đó lão “rửa tay gác kiếm” từ bỏ luôn cả nghiệp săn. Lão sống lặng lẽ, chiều 

chiều lại ra núi Hằng vái lậy. Chỉ vài năm sau, chẳng ốm đau gì, lão Sung lăn đùng ra 

chết. Cái chết bí hiểm ấy của lão khiến dân bản càng tin hơn vào sự huyền bí, thiêng liêng 

của trăn thần núi Hằng. 
THẢ TRĂN VỀ RỪNG 

Hôm chúng tôi đến bản Thín (Xuân Nha, Mộc Châu, Sơn La) ghé qua nhà ông Hà 

Văn Quyết nghỉ nhờ. Ông Quyết là người Mường. So với các hộ trong bản Thái, gia đình 

ông Quyết là dân khai hoang đến sau. Khi nhắc đến chuyện trăn ở hang Hằng, ông Quyết 

như tìm được nơi trút bầu tâm sự. Ông bảo, trăn trên núi Hằng thì ông có nhiều kỷ niệm 

hãi hùng, nhưng hãi nhất vẫn là mấy năm trước nhà ông bị trăn khổng lồ viếng thăm, ông 

Quyết nuôi nhiều gà. Cứ vào dịp cuối năm, vợ chồng ông chở vài bu gà ra thị trấn huyện 

bán là sắm được cả cái Tết. Giữa năm ngoái, thấy đàn gà cứ hao dần, ông đã rất đỗi ngạc 

nhiên, sống ở rừng nên ông để mặc lũ gà tìm cây lớn mà trú ngụ. Chỉ lúc ăn ông mới gọi 

chúng về. Nghĩ có kẻ trộm nên ông đã thức nhiều đêm mật phục. Cả tuần canh gác nhưng 

ông chẳng phát hiện được dấu hiệu nào bất thường. Ông quyết định dồn đàn gà vào 

chuồng, tránh việc chúng bỏ đi mất. 

Thế rồi, một đêm trằn trọc mong tiếng gà gáy mà chẳng thấy đâu, ông nghĩ, chắc lũ 

gà này bị nhốt nên bỏ luôn cả tập tính gáy sáng. Mặt trời vừa ló dạng, ông vội chạy ra 

chuồng kiểm tra. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt, trong chuồng không còn 

một con gà nào, mà chỉ còn mấy nhúm lông dính bê bết máu. ông ngó đầu vào trong 

chuồng bỗng giật bắn mình vì thấy ở góc chuồng một con trăn đất cuộn tròn một đống. 

Mép con trăn dính đầy lông gà. Hóa ra đàn gà nhà ông đã bị con trăn này xơi sạch. Sau vài 

phút trấn tĩnh, kêu hàng xóm hỗ trợ, đã lôi được “tên trộm” ấy ra ngoài. Đặt lên cân, “kẻ 

trộm” dài bằng chiều dài ngôi nhà sàn ông ở nặng gần 1 tạ. Mấy trai bản bàn với ông, cho 

con trăn này vào nồi nấu cao để bù lại “thiệt hại” mất đàn gà. Phương án xả thịt chú trăn 

này cũng hợp lý nhưng ông Quyết lại chột dạ khi nhớ lại hành động lạ lùng của lão Sung 

trước khi mất đã khiến ông chùn tay. Vậy là, ngay hôm đó, ông cùng đám trai bản khênh 

“tên trộm liều lĩnh” đó thả về rừng. 

Lang thang ở bản Thín cả ngày trời, dù thuyết phục thế nào cũng không một người 

dân sở tại nào dám dẫn chúng tôi đi thám hiểm hang Hằng. Ông Vì Văn Đoài, Trưởng bản 

Thín lo ngay ngáy: “Không phải chúng tôi sợ vào đó đâu. Chuyện này cũng có căn 

nguyên của nó. Người dân nơi đây bảo trong hang đó có “nươm phạ”, không ai được đụng 

đến nơi ở của loài trăn đó. Chúng được thần linh bảo vệ và những cư dân sống ở đây cũng 

phải bảo vệ loài trăn này. Anh cứ đi hỏi cả bản này xem, có ai liều mình dám vào đó 

không!?”. Trưởng bản Đoài còn kể một câu chuyện đến giờ ông vẫn còn nhớ như in, đó là 

chuyện về một đơn vị mở đường qua đây gần chục năm trước. Có một công nhân tên Hắc, 

người ở Hòa Bình cũng đã gặp nạn một cách bí ẩn. 

Lần đầu đến đất này, nghe bà con kể về hang Hằng, anh ta rất nôn nóng muốn vào 

đó bắt trăn. Bỏ qua mọi lời khuyên can, anh này chuẩn bị đèn pin, dao sắc, bao tải vào 

hang Hằng bắt trăn. Anh ta chỉ đi hơn một tiếng đã vác về 2 con trăn to. Vừa gặp người 

dân trong bản, anh Hắc còn lên giọng thách thức: “Đây, tôi bắt được “nươm phạ” rồi đấy, 

có sao đâu!”. Anh này còn kể lại với mọi người trong bản là trong hang còn nhiều trăn 

lắm. Vừa vào tới cửa hang, ngay chỗ bệ đá phẳng phiu có một đôi trăn nằm hiền khô. Hắc 

chỉ việc quăng dây vào chỗ chúng nằm rồi bỏ chúng vào bao tải. Hôm đó, anh ta nấu được 
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mấy cân cao, bán được ngót chục triệu đồng. Lần đầu kiếm tiền quá dễ dàng, vài hôm sau 

anh ta lại vào hang bắt trăn tiếp. Lạ thay chính nơi Hắc bắt đôi trăn hôm trước, lại có 2 

con trăn to khác thế chỗ. Anh ta cũng nhanh chóng biến đôi trăn này thành nồi cao rồi 

mang bán. 

Cứ như thế, anh này vào tới lần thứ 4 vẫn có đôi trăn giống hệt những con anh đã 

bắt trước đó nằm cuộn tròn chờ đợi. Thấy sự trùng hợp lạ lùng đó, nghĩ tới lời dân bản 

cảnh báo, Hắc bỗng rùng mình. Nghĩ chuyện khác thường này là điềm gở, Hắc bỗng thấy 

sống lưng lạnh toát, vứt bao bỏ chạy. Không biết có phải do bị “trăn thần” trừng phạt hay 

bởi lý do gì khác nữa mà chỉ vài ngày sau, người công nhân này đã gặp tai nạn qua đời. 

Cái chết của Hắc có lẽ là do trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng riêng chuyện ở bệ đá luôn xuất 

hiện một đôi trăn thì người bản Thín ai cũng biết. Trước đây, ai đã từng vào hang thì đều 

thấy đôi trăn nằm ở vị trí đó như đang làm nhiệm vụ gác cửa hang. 
MỤC SỞ THỊ NƠI TRÖ NGỤ CỦA TRĂN 

Những câu chuyện tưởng như chỉ có trong truyền thuyết và đầy chất liêu trai mà 

mọi người trong bản Thín thuộc nằm lòng đó khiến chúng tôi bán tín, bán nghi. Loanh 

quanh ở bản cả buổi để tìm người dẫn đường vào hang Hằng chẳng ai dám nhận lời. Họ 

đều khéo léo từ chối vì không dám động đến nơi trú ngụ của... “thần linh”. Khi lòng kiên 

trì đã sắp cạn, chúng tôi tình cờ gặp thanh niên Vì Văn Quang (Sinh năm 1995) đang thả 

trâu bên bờ suối. Nhà Quang mới chuyển đến bản Thín định cư được vài năm nên cả gia 

đình Quang không bị chi phối bởi những câu chuyện nhuốm màu huyền bí kia. Hỏi đến 

hang Hằng, Quang tỏ ra hồ hởi: “Em mới dẫn mấy cô bạn học cùng lớp ở ngoài thị trấn 

vào thám hiểm hang Hằng đấy anh ạ. Một chuyến đi nhớ đời vì suýt chút nữa một cô bạn 

của em đã bị trăn vồ...”. 

Thuyết phục mãi Quang mới đồng ý dẫn chúng tôi vào hang. Trước khi lên đường, 

Quang yêu cầu chúng tôi mua đèn pin, mũ áo phải trùm kín người, kín chân để tránh xảy 

ra những chuyện không hay. Riêng Quang vào rừng ngắt một ít dây, quấn thành từng 

vòng đeo bên người. Theo lời Quang, thứ dây này nếu gặp trăn, rắn có thể quăng vào chỗ 

chúng trú ngụ, sẽ giảm bớt độ nguy hiểm, vì trăn thấy loại dây này là nằm im như bị thôi 

miên. Vượt qua mấy tràn ruộng bậc thang chúng tôi tiến dần vào núi Hằng. Ngọn núi đá 

không cao lắm nhưng dựng đứng, toàn tai mèo sắc nhọn. Chân núi cây bụi mọc um tùm, 

phủ kín cả lối đi. Cửa hang dây leo rậm rịt. Trước khi vào hang Quang đưa ra lời cảnh 

báo: “Giờ đang là mùa sinh sản, trăn rất dữ. Các anh phải đi cẩn thận và phải theo đúng 

lời chỉ dẫn”. Đứng ở cửa hang đã thấy tiếng gió rít. Không khí ẩm thấp nơi thâm sơn cùng 

cốc chiếm lấy cơ thể khiến ai cũng có cảm giác gai cột sống. Trong hang tối như hũ lút. 

Mấy chiếc đèn pin bật cả, nhưng cảm giác như bị bóng đêm nuốt trọn. 

Trái với cửa hang, phía trong hang được mở rộng tạo thành những đường hào uốn 

  lượn chạy sâu vào lòng núi. Muốn xuống hang động phải tụt theo thân cây to đã dựng 

sẵn. Càng tiến sâu vào trong, lòng hang càng mở rộng. Vô vàn nhũ đá với đủ hình thù 

khác nhau hiện lên dưới ánh đèn với màu sắc huyền ảo. Hai bên vách hang có rất nhiều 

hốc nhỏ. Nền hang động trải bởi lớp cát vàng đi lại rất êm. Quang là người dẫn đường 

nhưng cậu ta bước cũng rất nhẹ nhàng. Cái đèn pin trên đầu của Quang soi từng ngóc 

ngách của hang động. Chỉ khi nào không thấy dấu hiệu nguy hiểm, Quang mới bước tiếp. 

Đi được vài trăm mét cả đoàn chúng tôi bỗng giật thót mình khi nghe thấy tiếng phì phì 

bên vách đá. Quang đưa đèn về phía tiếng động, tuy nhiên không nhìn thấy gì. Theo lời 

Quang, có trăn to ở phía hốc đá trên nóc hang, không nhìn thấy được. 
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Mặc dù chỉ mới nghe thấy tiếng động của trăn, đoàn thám hiểm chúng tôi ai nấy 

rợn cả người. Quang lại trấn an: “Nếu mình không đụng đến nó, nó cũng không tấn công 

mình đâu!”. Càng tiến vào sâu trong hang thì cảm giác ghê rợn càng tăng cao. Phía trên 

đầu là vô số thạch nhũ đẹp đến mê hồn cũng không xua đi được nỗi sợ đang dần dâng lên 

trong mỗi người trong đoàn. Đến giữa động, Quang bỗng khựng lại. Hóa ra ở hốc đá phía 

trước có một chú trăn nhỏ đang nằm khoanh tròn. Đầu con trăn này màu đỏ, da có những 

đốm đỏ thẫm nhìn vừa ghê vừa đẹp. Thấy “đối tượng” nằm im, chúng tôi đưa máy ảnh lên 

chụp. Theo lời Quang, đây là một loài trăn khác trú ngụ trong hang để bắt dơi. Loài này 

dạn người, nên thấy người cũng chẳng sợ, cứ khoanh tròn trong hốc như chẳng có chuyện 

gì xảy ra. 

Nhìn màu sắc sặc sỡ của con trăn nhỏ, cỡ vài kg, chúng tôi khá ngạc nhiên. Tuy 

nhiên, Quang bảo, đó là trăn đá, có nhiều ở núi đá vôi, đặc biệt hang Hằng có rất nhiều. 

Chúng là loài thích ăn dơi và chuột, nên cắm chốt ở trong hang để bắt dơi ăn. Thức ăn đủ 

rồi, chúng chẳng thèm đi đâu nữa. Xưa kia, hang Hằng có vô số trăn đá, nằm khoanh tròn 

trên kín các hốc đá trong hang. Tuy nhiên, những người tứ xứ không sợ “trăn thần”, 

thường xuyên đem bao tải vào trong hang để bắt loài trăn đá về nấu cao, làm chả. Vì thế, 

số lượng trăn đá ở hang Hằng ngày một ít đi, và thám hiểm hang Hằng càng ngày lại ít 

gặp chúng hơn. Suốt mấy tiếng đồng hồ lục lọi khắp ngõ ngách hang Hằng, đi đến tận con 

sông ngầm trong lòng núi, không tìm được loài trăn khổng lồ như lời người dân kể, chỉ 

gặp được những chú trăn đá nhỏ trên hốc đá, chúng tôi đành phải rời hang trước khi trời 

tối. 
 

14  Diệu Linh. LỚP HỌC XÓA MÙ CHỮ CỦA THẦY GIÁO “QUÂN HÀM 

XANH” / Diệu Linh // Nhân dân.- Ngày 25/12/2019.- Tr.4. 
 

Không chỉ l m tốt nhiệm vụ bảo vệ  n ninh biên giới củ  Tổ quốc, Trung úy 

 V ng L o Lừ, ở Đồn Biên phòng Mƣờng Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn L ) còn mở các 

lớp  ó  mù chữ cho  ồng b o các dân tộc thiểu số, giúp  ỡ b  con chuyển  ổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi  ể phát triển kinh tế, ổn  ịnh cuộc sống  

Là người dân tộc H’Mông, Trung úy Vàng Lao Lừ từ lâu được đồng bào coi như 

“người thân trong gia đình”. Trung úy Vàng Lao Lừ cho biết: “Sinh sống ở vùng sâu, 

vùng xa, giao thông đi lại khó khăn, cho nên rất nhiều người dân tộc thiểu số nhận thức 

rằng chỉ cần no cái bụng là đủ, không cần học, không cần biết chữ. Do đó, việc tuyên 

truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người 

dân gặp rất nhiều trở ngại”. Xuất phát từ tình hình thực tế địa bàn, Trung úy Lừ đã chủ 

động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp chính quyền địa phương, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát và mở lớp xóa mù chữ. “Đây là một việc mà 

người chiến sỹ biên phòng cần phải làm và làm tốt”, Trung úy Lừ bộc bạch. Năm 2017, 

Trung úy Lừ bắt đầu mở lớp, trực tiếp giảng dạy và đã hoàn thành xóa mù chữ tại bản Co 

Muông cho 36 học viên. Trong hai năm 2018, 2019, Trung úy Lừ tiếp tục đứng lớp ở bản 

Nong Phụ, giảng dạy cho 56 học viên. Lớp học của thầy giáo “quân hàm xanh” thu hút 

đông người tham gia với đủ độ tuổi từ trẻ đến già. Các học viên được chia thành từng 

nhóm để học theo giáo án phù hợp mà “thầy” Lừ đã soạn. 

Vì không biết chữ cho nên người dân rất ngại, không muốn tiếp xúc với người lạ, 

chân tay thì cứng, cầm cuốc chắc hơn cầm bút cho nên công tác vận động đồng bào dân 

tộc thiểu số đi học là không dễ dàng. Không thể dùng vật chất để thuyết phục mà phải làm 

cách nào để người dân tin yêu, gần gũi mình, hiểu được việc học chữ rất có ích, từ đó sẽ 
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chịu đến lớp. Với cách làm ấy, cứ “mưa dầm thấm lâu”, lớp học dần được hình thành. Khi 

đã vào nền nếp, mọi người đăng ký đến lớp học xóa mù chữ rất đông, không bỏ học giữa 

chừng. Nhiều người nói đi học để biết chữ, biết tính toán để giao lưu, tiếp xúc được với 

mọi người. Hoạt động xóa mù chữ còn giúp lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ 

biên giới, khi người dân cung cấp những nguồn tin có giá trị liên quan an ninh biên giới. 

Đặc biệt, khi biết đọc, biết viết, học viên còn quan tâm hơn đến những buổi tuyên truyền 

pháp luật của đồn biên phòng. 

Với sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công việc, Trung úy Vàng Lao Lừ được Ban 

Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Lạn tin tưởng giao phụ trách, giúp đỡ năm cháu nhỏ mà 

đơn vị nhận nuôi theo chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ngoài giờ lên lớp, Trung 

úy Lừ đến từng nhà trong bản để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân áp dụng 

khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt như: Trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày 

dưới tán cây ăn quả, trồng cây ăn quả trên đất dốc kết hợp chăn nuôi gia cầm… nhằm ổn 

định kinh tế, cải thiện đời sống. 

Trung úy Vàng Lao Lừ nói: “Tôi luôn tâm niệm, những việc làm của bản thân đều 

vì nhân dân, vì cộng đồng. Là người con lớn lên từ bản làng, được góp phần nhỏ bé của 

mình mang lại những đổi thay tích cực cho quê hương, giúp đời sống của bà con vùng 

biên giới ngày càng ấm no là niềm hạnh phúc lớn lao của những người lính quân hàm 

xanh chúng tôi”. 
 

15. Linh Nhi. TRỐN TRUY NÃ TỪ SƠN LA VỀ HÀ NỘI LÀM CÔNG NHÂN XÂY 

DỰNG / Linh Nhi // An ninh Thủ  ô.- Ngày 25/12/2019.- Số 5783 - Tr.15. 
 

Ngày 24/12, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng trốn 

 truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” cho Công an huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La tiếp tục xử lý theo quy định. 

Trước đó, ngày 22/12, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phát hiện và 

bắt giữ Tòng Văn Huấn (Sinh năm 1998, trú tại xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La) là đối tượng bị truy nã đang lẩn trốn tại địa bàn quận Đống Đa. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng tháng 3/2019, Tòng Văn Huấn mua 3 

con ngỗng do Lò Văn Diên (Sinh năm 1997, trú tại huyện Sông Mã) trộm cắp mà có. Căn 

cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Sông Mã đã khởi tố 

bị can đối với Tòng Văn Huấn về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, Huấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đối tượng di chuyển xuống 

Hà Nội làm công nhân tại công trường xây dựng. Qua quá trình rà soát địa bàn, Công an 

quận Đống Đa đã bắt giữ đối tượng Huấn. 

 

16. Vì Hiện. BẮT ĐỐI TƢỢNG MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÖY / Vì Hiện 

// Biên phòng.- Ngày 25/12/2019.- Số 103.- Tr.6. 
 

Ngày 22/12, tại khu vực bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, 

Đồn Biên phòng Mường Lạn chủ trì, phối hợp với tổ công tác của Phòng Phòng chống ma 

túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La; Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La bắt đối 

tượng có hành vi buôn bán lẻ chất ma túy. Đối tượng được xác định là Sùng A Tồng, sinh 

năm 1986, trú tại thôn Păng Dê, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, thu giữ 370 

viên ma túy tổng hợp và 220 gam nhựa thuốc phiện. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng 

Sùng A Tồng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ trên biên giới mang về 
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bán kiếm lời. Đồn Biên phòng Mường Lạn và các lực lượng có liên quan đang tiếp tục 

điều tra, làm rõ. 
 

17  Nguyễn Cƣờng  TRỒNG CÂY SƠN TRA CHO HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO  

Nguyễn Cƣờng    Dân tộc v  phát triển - Ngày 27/12/2019.- Số 1582 - Tr.9. 
 

 Nhận thấy tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng địa phương rất phù hợp để trồng cây 

sơn tra, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách đầu tư phát 

triển sản xuất cây sơn tra. Đồng thời, lựa chọn sơn tra là cây trồng chủ lực trong việc phát 

triển kinh tế của địa phương. UBND huyện Bắc Yên đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cử cán bộ xuống các 

xã, bản trực tiếp hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây sơn tra. Huyện cũng đã tổ chức 

các chương trình, dự án ghép cải tạo cây sơn tra kém hiệu quả với giống sơn tra trội nhằm 

tăng năng suất và tạo sản phẩm quả đồng nhất về chất lượng.  

Huyện Bắc Yên cũng đã thành lập các hợp tác xã, liên kết sản xuất, bao tiêu sản 

phẩm theo chuỗi liên kết như Hợp tác xã Nông nghiệp Sơn tra Bắc Yên, Hợp tác xã Sơn 

tra Nậm Lộng (xã Hang Chú) chuyên trồng và chăm sóc phát triển cây sơn tra, Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Bắc Sơn về bao tiêu sản phẩm và bảo quản, chế biến các sản phẩm 

từ quả sơn tra. 

Nói đến loại cây này phải kể đến Hang Chú - xã có diện tích cây sơn tra lớn nhất 

huyện Bắc Yên với trên 1.000ha. Những năm qua, sơn tra đã trở thành cây trồng đem lại 

thu nhập chính cho người dân địa phương. 

 Ông Phàng A Giảng, Phó Chủ tịch UBND xã Hang Chú, thông tin: Sản phẩm quả 

sơn tra trên địa bàn xã luôn được đánh giá chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao.  

Hiện nay, huyện Bắc Yên có tổng diện tích trên 2.500ha cây sơn tra; trong đó, có 

hơn 380ha diện tích sơn tra tự nhiên và diện tích sơn tra còn lại do người dân trồng. Cây 

sơn tra ở Bắc Yên tập trung chủ yếu tại các xã vùng cao như Làng Chếu, Háng Đồng, Xím 

Vàng, Hang Chú, Tà Xùa. Diện tích táo sơn tra cho sản phẩm là trên 1.100ha, năng suất 

đạt 15,1 tạ/ha. 

Năm 2019, sản lượng thu hoạch táo sơn tra của huyện Bắc Yên ước đạt 1.800 tấn; 

giá bán trung bình từ 15.000 - 20.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng quả.  

Nhờ dễ trồng, dễ chăm sóc, cây sơn tra đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp 

người dân các xã vùng cao huyện Bắc Yên xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống và góp 

phần nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn. 
 

18. Hà Hoàng. TỎI TÍA PHÙ YÊN “LÊN ĐỜI” OCOP / Hà Hoàng // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 27/12/2019.- Số 310.- Tr.4. 
 

Từ lâu tỏi tía huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nổi tiếng là loại gia vị thơm ngon nổi 

tiếng. Không những thế, tỏi tía Phù Yên còn nằm trong danh sách 20 sản phẩm OCOP của 

tỉnh. Việc được lựa chọn là sản phẩm điểm sẽ tạo điều kiện giúp người dân trồng tỏi tăng 

cao nguồn thu nhập, tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm. 

Huyện Phù Yên không chỉ nổi tiếng với cánh đồng lúa Mường Tấc, với đặc sản 

gạo tẻ thơm ngon chất lượng. Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn huyện còn 

trồng tỏi tía là cây chủ lực trong phát triển kinh tế gia đình. Nhiều nông hộ đã thoát nghèo, 

làm giàu từ nghề trồng tỏi tía. Tuy nhiên, phương thức trồng tỏi còn hạn chế, sản xuất 

manh mún, dẫn đến sản lượng và chất lượng tỏi chưa cao, nên thương hiệu tỏi tía Phù Yên 

chưa được nhiều khách hàng biết đến. 
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Hiện nay, Phù Yên có trên 6.400ha đất nông nghiệp và được chia làm 4 tiểu vùng. 

Trong đó, vùng trọng điểm lúa có diện tích gần 1.500ha. Khu vực này có trên 1.300ha 

trồng lúa 2 vụ, diện tích còn lại chỉ trồng được 1 vụ. Diện tích trồng tỏi tía cũng bắt đầu 

được người dân nhân rộng ở 2 xã Tường Phù và Gia Phù, Tường Thượng bước đầu đã cho 

sản lượng khá lớn cung cấp ra thị trường. 

Chia sẻ với phóng viên báo Nông thôn ngày nay, ông Nguyễn Văn Thuấn, Phó 

trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nhận định: “Sản phẩm tỏi tía đã 

trở thành đặc sản của huyện, thường được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. 

Chúng tôi đã có lộ trình tăng dần diện tích trồng tỏi, đưa cây tỏi thành sản phẩm đặc sản 

của vùng với thương hiệu tỏi tía Phù Yên. 

Chúng tôi đã tham mưu cho huyện xây dựng vùng tỏi chất lượng cao, đồng thời 

xây dựng kế hoạch bảo vệ giống tỏi tía mang tính đặc trưng của vùng. Duy trì và tăng diện 

tích trồng tỏi, đảm bảo việc sản xuất tỏi gắn được với thị trường. Sau khi sản phẩm tỏi 

khô, tỏi đen của huyện được lựa chọn là 1 trong 20 sản phẩm OCOP, tỏi Phù Yên đã được 

nhiều người tin dùng”. 

Theo ông Nguyễn Văn Thuấn - Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Phù Yên: 

Trước đây, cây tỏi được người dân trồng với số lượng khiêm tốn, sản phẩm làm ra chủ 

yếu phục vụ nhu cầu gia đình. Năm 2006 nhận thấy cây tỏi mang lại giá trị kinh tế cao, bà 

con mới bắt đầu mở rộng diện tích trồng tỏi, cùng với đó là cải tạo đất trồng, áp dụng 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại năng suất và sản lượng cao hơn.  

“Sau khi tỏi tía được thu hoạch, sản phẩm sẽ được xuất bán cho các nhà hàng, chợ 

trung tâm và người tiêu dùng, đã đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Năm 

2019, xã Tường Phù đã thành lập Tổ hợp tác Sản xuất và kinh doanh tỏi Phù Yên đặt tại 

bản Bùa Thượng, xã Tường Phù. Tổ hợp tác có 10 hộ gia đình thành viên, tổng diện tích 

gieo trồng trên 6ha, năng suất tỏi bình quân đạt 6 - 8 tấn/ha củ khô, thu nhập đạt 30 - 50 

triệu đồng/hộ/ha”- ông Nguyễn Văn Thuấn, thông tin thêm. 
 

19. P.V. SƠN LA ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM OCOP NĂM 2019 / P.V // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 27/12/2019.- Số 310.- Tr.14. 
 

Tổ giúp việc Hội đồng Đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 - 2020 đã tổ chức đánh giá, xếp hạng 

các sản phẩm. 

Tại buổi đánh giá, tổ giúp việc hội đồng thẩm định đã đánh giá, phân hạng đối với 

20 sản phẩm điểm đủ điều kiện. 

Căn cứ hồ sơ, mẫu sản phẩm tham gia, tổ giúp việc sẽ chấm điểm dựa trên bộ tiêu 

chí sản phẩm OCOP đã được Chính phủ ban hành gồm: Phần A: Các tiêu chí đánh giá về 

sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, tổng 35 điểm, gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản 

phẩm; sức mạnh cộng đồng.  

Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị, tổng 25 điểm, gồm: Tiếp thị, 

câu chuyện về sản phẩm. 

 Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm, tổng 40 điểm, gồm: Chỉ 

tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng 

xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế. 

 Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 5 

hạng từ 1 sao đến 5 sao. 
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Sau khi hoàn thành chấm điểm bước 1, Tổ giúp việc sẽ báo cáo kết quả đến Hội 

đồng Đánh giá, xếp hạng sản phẩm chấm thẩm định. 
 

20. P.V. VỤ XE KHÁCH LẬT TRÊN QUỐC LỘ 6 (SƠN LA): DO LÁI XE KHÔNG LÀM 

CHỦ TỐC ĐỘ / P.V // Đại  oàn kết.- Ngày 28/12/2019.- Số 362.- Tr.11. 
 

 Liên qu n  ến vụ lật  e khách giƣờng nằm v o rạng sáng 27 12 trên Quốc lộ 

6,  oạn qu  huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn L ), B n An to n gi o thông tỉnh Sơn L  cho 

biết: Nguyên nhân b n  ầu củ  vụ t i nạn  ƣợc  ác  ịnh l  do trời tối, tầm nhìn hạn 

chế,  ƣờng trơn v  lái  e không l m chủ tốc  ộ, không  i bên phải theo chiều  i củ  

mình. 

Cũng theo Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La, vào thời điểm xảy ra tai nạn trên 

xe có 41 người, trong đó, có 36 hành khách, 5 người là lái xe và phụ xe. Được biết, đây là 

xe chở các học viên lớp cao cấp chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi 

thực tế tại Tây Bắc. 

Vụ tai nạn đã làm 7 người bị thương và 3 người phải nhập viện. Trong đó, anh 

Đinh Nho Hoàng (trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị chấn thương vùng đầu, hiện đang 

được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; chị La Vĩnh Lan (trú tại thành phố Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên) và anh Lò Văn Tiến (lái xe) bị thương phần mềm và đang được điều 

trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã tổ chức 

khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện để điều tra xác minh, làm rõ. Đến 9 giờ 

ngày 27/12, cơ quan chức năng đã đưa được chiếc xe lên mặt đường. Đoàn học viên đã 

được lực lượng chức năng bố trí đi trên một chiếc xe khác để tiếp tục chuyến công tác. 

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 27/12, tại Km197+300 trên Quốc lộ 6 thuộc địa 

phận huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 27B-

001.09 lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La khi đang vào cua đã bất ngờ mất lái, va vào 

lan can phòng hộ và thành cống bê tông cốt thép rồi lật ngang xuống rãnh thoát nước. 
 

21. Mai Chi. 200 CÂY CHÈ SHAN TUYẾT ĐƢỢC VINH DANH CÂY DI SẢN / 

Mai Chi // Giáo dục và thời  ại.- Ngày 29/12/2019.- Số 52.- Tr.26. 
 

Quần thể 200 cây chè Sh n tuyết h ng trăm năm tuổi thuộc  ị  phận bản Bẹ, 

   T  Xù , huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn L  vừ   ƣợc Hội Bảo vệ Thiên nhiên v  Môi 

trƣờng Việt N m tr o Bằng công nhận Cây Di sản Việt N m  

Lễ đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam đã được lãnh đạo huyện Bắc 

Yên, xã Tà Xùa và đông đảo bà con nhân dân long trọng tổ chức vào ngày 21/12/2019. 

Ông Mùa A Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa đã giới thiệu 

quá trình gây trồng và phát triển của quần thể chè Shan tuyết xã Tà Xùa. Đây là quần thể 

chè Shan cổ thụ mọc tự nhiên tại địa bàn bản Bẹ với nhiều cây chè cổ thụ có từ trên 100 đến 

gần 300 năm tuổi, chiều cao cây trên 5m và đường kính trên 28cm. Cây chè sinh trưởng ở 

độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn trong điều kiện khí 

hậu khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, ít có sự tác động của con người, thời tiết quanh năm có 

sương mù tạo ra sản phẩm chè Shan tuyết chất lượng cao. 

Trong những năm gần đây, để phát triển, mở rộng diện tích chè và hỗ trợ tác động 

kỹ thuật vào sản xuất chè, đã tổ chức tập huấn tự nguyện cho nhân dân, đến nay diện tích 

chè bản Bẹ đã có trên 40ha, đặc biệt đã làm thay đổi nhận thức của người dân sản xuất chè, 

đã biết chăm sóc, quý trọng cây chè, coi cây chè là tài sản quý giá của gia đình, có một số 
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hộ đã thu nhập trên 300 triệu đồng/năm từ cây chè. Đặc biệt, tại đây có những cây chè cổ 

thụ cho sản phẩm chè có giá trị kinh tế cao, có thời điểm chè thương phẩm được bán ra thị 

trường trên 2,5 triệu đồng/kg chè khô. 

Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên 

và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, sau khi trao Bằng công 

nhận Cây Di sản Việt Nam cho chính quyền địa phương đã phát biểu ý kiến, điểm qua quá 

trình hình thành, phát triển và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện tôn vinh Cây Di sản 

Việt Nam; khẳng định quần thể 200 cây chè Shan tuyết hàng trăm năm tuổi của bản Bẹ, xã 

Tà Xùa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí Cây Di sản Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa bảo tồn 

nguồn gen quý hiếm của quần thể chè Shan, khả năng phát triển bền vững kinh tế, du lịch 

của địa phương; đề nghị chính quyền các cấp tỉnh và huyện quan tâm giúp đỡ nhân dân xã 

Tà Xùa tôn tạo, xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế, 

du lịch tại địa phương. 
 

22. Qu ng Quyết. TUỔI TRẺ SƠN LA CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH 

LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM / Qu ng Quyết // Công an nhân dân.- Ngày 

30/12/2019.- Số 5268.- Tr.2. 
 

Ngày 29/12, tại Thành phố Sơn La, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với 

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao chào 

mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) với 

sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Công an 

tỉnh Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Sơn La. 

Trong khuôn khổ ngày hội, các đơn vị biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ với nội 

dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức trò chơi ô chữ “Tìm hiểu lịch 

sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; thi đấu bóng chuyền và kéo co... Ban Tổ chức cũng phát 

động đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt 

Nam”. 

Ngày hội là dịp để các đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt hơn nữa sự 

gắn kết, qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời 

sống văn hóa, tinh thần, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, khơi 

dậy niềm tự hào của tuổi trẻ hôm nay đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực 

lượng công an nhân dân... Thông qua ngày hội còn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng 

đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - 

quốc phòng. 
 

23. Phƣơng Lâm. BẮT KẺ MUA BÁN 15.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / Phƣơng 

Lâm // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 01/01/2020.- Số 4163.- Tr.11. 
 

Ngày 31/12, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, thực hiện đợt cao 

điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2020, đơn vị vừa bắt  

một đối tượng sống ở khu vực biên giới Việt – Lào, có hành vi mua bán ma túy với số 

lượng lớn. 

Lúc 20h ngày 30/12/2019, tại bản Kéo Co (xã Mường Hung, huyện Sông Mã), tổ 

công tác của Công an huyện Sông Mã bắt quả tang Sộng Lậu Pó (Sinh năm 1971, ngụ địa 

phương) đang mua bán trái phép ma túy. Tang vật thu giữ là 75 gói nylon đựng 15.000 
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viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Pó khai đã vượt biên sang Lào mua ma túy về 

bán kiếm lời. 
 

24. Thanh Hà. HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA: TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG 

TÁC HỘI NGƢỜI CAO TUỔI / Thanh Hà // Ngƣời cao tuổi.- Ngày 03/01/2020.- Số 

03.- Tr.2. 
 

Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính 

trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 115 chủ tịch, phó Chủ 

tịch hội người cao tuổi cơ sở. Các giảng viên đến từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; 

HĐND, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thể thao và hội người cao tuổi huyện. 

Trong 5 ngày, học viên nghe, thảo luận, giải đáp những nội dung về con đường đi 

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hệ thống chính trị ở nước ta; Luật Người cao tuổi, các 

văn bản liên quan và kết quả 10 năm thực hiện; công tác xã hội đối với người cao tuổi; 

kiểm tra, giám sát của hội; nghiệp vụ tài chính kế toán trong xây dựng, quản lý, sử dụng 

các loại quỹ; Luật bóng chuyền hơi… Mục đích tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức lý 

luận và thực tiễn về vị trí, vai trò của hội người cao tuổi trong sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc; giúp cán bộ hội có thêm kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết những công 

việc ở cơ sở, góp phần đẩy mạnh phong trào người cao tuổi; góp phần cùng cấp ủy, chính 

quyền vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm chính trị, phát triển kinh tế xã 

hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng nét đẹp văn hóa tại cơ sở… Kết thúc tập huấn 

viết bài thu hoạch, có gần 90% học viên đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc; trong đó trên 75% 

giỏi, xuất sắc. 

Trước đó, Hội Người cao tuổi thị trấn Mộc Châu cũng tiến hành lớp tập huấn 5 

ngày về thể dục dưỡng sinh và vũ điệu thể thao cho 80 học viên của 12 chi hội trên địa 

bàn; hướng dẫn viên là những cán bộ hội đã tham gia lớp tập huấn do Trung ương Hội tổ 

chức tại tỉnh Hà Nam. Những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

ở người cao tuổi thị trấn ngày càng sôi nổi, phong phú; nâng cao đời sống tinh thần, sức 

khỏe cho người cao tuổi và đẩy mạnh phong trào ở địa bàn dân cư. 
 

25. Phƣơng Lâm. ÁN TỬ HÌNH CHO KẺ THAM GIA ĐƢỜNG DÂY MUA BÁN 

108 BÁNH HEROIN / Phƣơng Lâm // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 

03/01/2020.- Số 4165.- Tr.11. 
 

Ngày 2/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử Giàng A Lăng 

(sinh năm 1984, ngụ xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) về tội mua bán trái 

phép chất ma túy. 

Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra, bị cáo Lăng đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội. Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lăng án tử hình. 

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2010 đến tháng 4/2012, Lăng cùng các đồng phạm đã 5 

lần thực hiện hành vi mua bán trái phép tổng cộng 108 bánh heroin (trọng lượng 

38.019,34 gram). Cụ thể, từ tháng 2/2010 đến cuối năm 2010, Lăng cùng Giàng A Cao 4 

lần mang 98 bánh heroin (trọng lượng 34.518,54 gram) từ Sơn La qua tỉnh Hòa Bình để 

bán cho Nguyễn Văn Hòa (ngụ Thái Nguyên) và Nguyễn Mạnh Ninh (ngụ Thành phố Hà 

Nội).  

Đến ngày 21/4/2012, Lăng cùng Hoàng Văn Mạnh sử dụng ô tô của Mạnh mang 

10 bánh heroin (trọng lượng 3.500,8 gram) đi bán. Đến thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, 
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tỉnh Bắc Giang), cả hai bị tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc 

Giang kiểm tra, phát hiện và thu giữ toàn bộ số ma túy trên. Lợi dụng lúc lực lượng chức 

năng thực hiện kiểm tra, Lăng đã bỏ trốn. 

 Ngày 23/5/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ 

án Tráng A Chư cùng đồng bọn mua bán trái phép ma túy. Viện Khoa học hình sự Bộ 

Công an kết luận, 50 bánh chất bột (17.611,26 gram) thu giữ khi bắt quả tang Tráng A 

Chư đều là heroin. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố 30 bị can về 

các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ. Trong đó, Lăng bị 

khởi tố ngày 29/8/2012 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do đối tượng này bỏ trốn 

nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. 

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra và đề nghị truy 

tố Tráng A Chư cùng 26 bị can, đồng thời ra quyết định tách vụ án đối với bị can Giàng A 

Lăng, chờ bắt được sẽ xử lý.  

Sau nhiều năm lẩn trốn, ngày 24/6/2019, Lăng đã đến cơ quan chức năng xin đầu 

thú. Ngày 26/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định phục hồi điều 

tra đối với Lăng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 
 

26. K.H. XẢY RA ĐỘNG ĐẤT CÓ ĐỘ LỚN 2.6 TẠI HUYỆN THUẬN CHÂU, SƠN 

LA / K.H // Công an nhân dân.- Ngày 04/01/2020.- Số 5273.- Tr.1. 
 

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu 

thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào khoảng 7 giờ 55 phút 56 giây 

(giờ Hà Nội) ngày 3/1, tại tọa độ 21.333 độ vĩ Bắc, 103.600 độ kinh Đông đã xảy ra một 

trận động đất có độ lớn 2.6, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Với tọa độ vị trí này, trận 

động đất được xác định xảy ra tại khu vực huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.  

Do ảnh hưởng dư chấn động đất, trên địa bàn một số xã tại huyện Thuận Châu, 

người dân cảm nhận được mặt đất, nhà cửa rung lắc nhẹ. Bước đầu, chính quyền huyện 

Thuận Châu xác định trận động đất không gây thiệt hại trên địa bàn, các công trình xây 

dựng tại địa phương không bị ảnh hưởng.  

Tỉnh Sơn La là một trong những khu vực thường xuyên xảy ra những trận động đất 

do nằm trên các đới đứt gãy Mường La, Sơn La, Sông Mã. Trận động đất mạnh nhất ghi 

nhận tại đây có độ lớn 6.8 vào năm 1983. Từ đó đến nay, khu vực Sơn La cũng thường 

xuyên xảy ra nhiều trận động đất với độ lớn từ 2.5 đến 3.5. 
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