




Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 01 năm 2020 1

01. Phạm Quỳnh. YÊN CHÂU: ĐIỂM SÁNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 
DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI / Phạm Quỳnh // Tạp chí Thanh niên.- Tháng 12/2019.- 
Số 47.- Tr.29-30. 
 

SỐ LƯỢNG BỊ TIÊU HỦY CHIẾM TỶ LỆ RẤT NHỎ SO VỚI TỶ LỆ CHUNG TOÀN 
TỈNH 

Theo UBND huyện Yên Châu (Sơn La): Từ ngày 18/3/2019 - 11/11/2019 trên địa 
bàn huyện xảy ra 21 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 9 xã, thị trấn; đã tiêu hủy bắt buộc 
theo quy định 228 con lợn, trọng lượng 8.830kg. Đến nay (11/11/2019), 17 ổ dịch đã được 
khống chế và công bố hết dịch theo quy định. 

Ông Nguyễn Văn Điện (Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 
Yên Châu) cho biết, với quy mô tổng đàn 36.700 con, thì 228 con lợn bị tiêu hủy chiếm tỷ 
lệ rất nhỏ (hơn 0,6%) so với tỷ lệ chung toàn tỉnh là 2,9%; trong đó, Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn chăn nuôi Chiềng Hặc, Hợp tác xã Phương Nam, Hợp tác xã Vật liệu xây dựng 
Tà Vàng là những cơ sở chăn nuôi quy mô lớn rất thành công trong công tác phòng chống 
dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đàn lợn. 

Có được kết quả trên là nhờ Huyện ủy, UBND huyện đã quyết liệt chỉ đạo triển 
khai các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, duy trì hoạt động có 
hiệu quả các đoàn kiểm tra liên ngành, các chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh dịch tả lợn 
châu Phi trên toàn huyện. 

Bên cạnh việc kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, huyện Yên Châu tập trung vào 
công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã 
vùng dịch, vùng uy hiếp đánh giá tình hình dịch bệnh, thống nhất giải pháp tạm thời để 
khống chế dịch, không để bùng phát ra diện rộng; lập 5 chốt kiểm dịch cấp huyện, 60 chốt 
kiểm dịch cấp xã kiểm soát nghiêm ngặt không để sản phẩm từ lợn trong vùng dịch vận 
chuyển ra khỏi địa bàn. 

UBND các xã, thị trấn thành lập đội phản ứng nhanh, tiêu hủy kịp thời toàn bộ số 
lợn mắc dịch; phun khử trùng tiêu độc tại các ổ dịch và các hộ chăn nuôi lợn ở các xã 
vùng uy hiếp 2 lần/tuần; tăng cường theo dõi diễn biến dịch; giám sát chặt chẽ việc vận 
chuyển ra lợn và sản phẩm từ lợn, cấm giết mổ lợn tại khu vực công bố dịch. 

Các hộ chăn nuôi có lợn đến tuổi xuất bán, được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm, 
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi thì được phép giết mổ, xuất 
bán tiêu thụ trong bản. 

Đồng thời, chỉ đạo thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh và báo cáo 
kịp thời khi có dịch xảy ra, tổ chức tốt công tác tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu Phi 
đến từng hộ chăn nuôi. 

Tính đến hết tháng 10/2019, huyện Yên Châu đã cấp 2.980 lít hóa chất, 11.155kg 
vôi bột để khử trùng tiêu độc. Công tác tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phun hóa 
chất, rắc vôi bột được tiến hành liên tục trong 07 ngày, mỗi ngày 01 lần tại nơi có ổ dịch 
và 01 lần/tuần tại các cơ sở nuôi nhốt gia súc, khu vực chăn nuôi, cống rãnh, đường đi lại 
trong bản. 

Nhờ vậy, đến nay tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện cơ bản đã được 
khống chế, đẩy lùi; chính quyền đã kịp thời hỗ trợ kinh phí số lợn tiêu hủy để bà con tái 
đàn, ổn định sản xuất. 

14 NĂM LIỀN CHƯA ĐỂ XẢY RA DỊCH BỆNH VÀ NGHĨA CỬ NHÂN VĂN 
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Với kinh nghiệm 14 năm phát triển chăn nuôi lợn quy mô lớn, chưa năm nào để 
lợn chết vì dịch bệnh, ông Trần Như Kiên (Giám đốc Hợp tác xã Phương Nam) ở bản Pha 
Cúng, xã Lóng Phiêng (Yên Châu) vui vẻ bật mí: Cần chú ý tới khâu con giống, thức ăn, 
vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh. 

Theo đó, từ khi bắt đầu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam, trại lợn của 
ông Kiên và 4 hộ thành viên trong hợp tác xã tuyệt đối không nhập con giống từ nơi khác 
mà đều do đàn lợn bố mẹ của hợp tác xã sinh sản với số lượng 350 con/tháng. 

Bên cạnh việc chỉ lựa chọn nguồn thức ăn công nghiệp ở một số doanh nghiệp có 
uy tín, hợp tác xã chủ động mua ngô, sắn từ những địa phương xa nơi có dịch, đem về 
nghiền nát ra phối trộn với thức ăn công nghiệp, vừa giảm rủi ro phát sinh dịch bệnh do 
thức ăn gây ra, vừa làm cho chất lượng thịt thơm ngon, lại tiết kiệm được chí phí thức ăn, 
giúp hợp tác xã trụ vững ngay cả những giai đoạn khó khăn nhất do giá lợn tụt giảm 
mạnh.  

“Đối với công tác vệ sinh chuồng trại, trước đây 2 ngày làm vệ sinh tiêu độc khử 
trùng 1 lần, thì nay được tiến hành thường xuyên hơn: 2 lần/ngày; hạn chế, cách ly và tuân 
thủ nghiêm ngặt quy trình vệ sinh với những người ra vào trại. Toàn bộ 3 hộ gia đình công 
nhân của hợp tác xã đều ăn ở sinh hoạt trong trang trại bằng nguồn lương thực, thực phẩm 
tại chỗ do trang trại tự cung, tự cấp; đồng thời, mỗi khi xuất bán lợn thành phẩm, đều do 
xe của hợp tác xã vận chuyển ra cách trại chăn nuôi 1km để giao hàng, và phun thuốc tiêu 
độc khử trùng toàn bộ xe trước khi về trang trại”  - ông Kiên nói tiếp. 

Ngoài ra, giám đốc Kiên còn chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh ở các hộ chăn 
nuôi lân cận, bỏ tiền ra mua 5 tạ vôi bột, 10kg thuốc sát trùng và thuê 4 ca máy xúc giúp 
bà con tiêu độc khử trùng, tiêu hủy lợn dịch. Đặc biệt, ông Kiên còn tự nguyện hỗ trợ 
thêm 10 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Văn Khương nhanh chóng tiêu hủy ngay 10 con 
lợn giống hơn một tháng tuổi, kịp thời dập tắt toàn bộ ổ dịch mới chớm bùng phát trong 
thôn. 

Với các biện pháp phòng chống dịch được triển khai bài bản, khoa học, có hiệu 
quả cao và nghĩa cử nhân văn “chia sẻ khó khăn, hoạn nạn với bà con cũng chính là bảo 
vệ mình” như lời của giám đốc Kiên; đến nay, toàn bộ đàn lợn 2.500 con của Hợp tác xã 
Phương Nam đều khỏe mạnh, phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao. 

Được biết, trong năm 2019, Hợp tác xã Phương Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, được Hội nghị cụm 7 
tỉnh miền núi phía Bắc tuyên dương, khen thưởng. 
 

02. Thảo Lan. NHIỀU CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG THỰC HIỆN QUYỀN 
TRẺ EM Ở SƠN LA / Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16-
31/12/2019.- Số 613.- Tr.14-15. 
 

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, có diện tích tự nhiên 14.174km2, dân số 
trên 1,2 triệu người gồm 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó nhiều nhất là dân tộc 
Thái 53,2%; dân tộc Kinh 17,61%; Mông 14,61%. Hiện nay, toàn tỉnh có 383.330 trẻ 
em, chiếm 31,3% tổng dân số trên địa bàn tỉnh; trong đó số trẻ em nam: 195.872 em, 
trẻ em nữ: 187.458 em. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 là 5.002 trẻ. 

Là miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, tỉnh Sơn La có tỷ lệ hộ nghèo cao so 
với cả nước. Theo kết quả điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 -   
2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 là 25,42%, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 
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21,88%, cận nghèo là 10,28%. Song các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Sơn La luôn xác 
định bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vốn được coi là một truyền thống lâu đời của 
dân tộc Việt Nam, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trẻ em luôn là đối tượng nhận được sự quan 
tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình và toàn xã hội. Công 
tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó có việc thực hiện quyền trẻ em luôn được 
các cấp, các ngành, cơ quan chức năng chú trọng triển khai. 

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn Công ước của 
Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Ngay sau khi phê chuẩn công ước này, Việt Nam đã tiến 
hành đưa tinh thần và nội dung của công ước vào chiến lược phát triển luật pháp quốc gia, 
đặc biệt là phát triển hệ thống pháp luật về quyền trẻ em. Trên tinh thần và các quy định 
có sự cải tiến mạnh mẽ, đột phá về quyền trẻ em của Hiến pháp 2013 và Công ước quốc tế 
về quyền trẻ em, Luật Trẻ em 2016 gồm 7 Chương và 106 Điều, trong đó quy định 25 
quyền dành cho trẻ em, nổi bật là quyền sống; quyền được chăm sóc sức khỏe; quyền 
được tham gia; quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng; quyền được giáo dục, học tập và phát 
triển năng khiếu; quyền được vui chơi, giải trí... 

Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền trẻ em, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội Sơn La đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, công văn liên 
quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện các quyền của trẻ em như: 
Kế hoạch Tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em, kế hoạch thực hiện Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các 
xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 -
2025; công văn về tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em; công văn 
về triển khai mô hình ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; kế hoạch 
về tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh... 

Một số nhiệm vụ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được đưa vào kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội của các cấp, các ngành, được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu và gắn với nguồn 
lực nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Ưu tiên hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 
thành phố đã chỉ đạo quán triệt tới các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị, ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm 
sóc, thực hiện quyền trẻ em trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao đối với tất cả 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. 

Công tác tuyên truyền Luật Trẻ em đã được quan tâm và triển khai rộng khắp, góp 
phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành và đông 
đảo quần chúng nhân dân; đề cao được vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền các cấp, của gia đình và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. 

Trong Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các 
cấp, các ngành phải tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho tất cả trẻ 
em đều được bảo vệ; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại, giảm thiểu 
thấp nhất trẻ bị bỏ rơi, bị bạo lực, xâm hại tình dục... Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội đã tổ chức quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng 
cường bảo vệ trẻ em ở 3 cấp độ. Ở cấp độ 1 thông qua việc nâng cao năng lực cho các 
cấp, các ngành, cộng đồng và gia đình, hỗ trợ về giáo dục, chăm sóc y tế, giới thiệu việc 
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làm tạo điều kiện cho trẻ em hòa nhập cộng đồng; cấp độ 2 bằng các biện pháp ngăn chặn 
làm giảm thiểu số trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt như: Triển khai mô hình 
“Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em, tiếp tục duy 
trì mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em tại các xã, phường, thị trấn và cấp độ 3 bằng 
các hành động khẩn cấp hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Các cấp, ngành, đoàn thể đã tổ 
chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, tặng quà cho trẻ em, trong đó ưu tiên các 
em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em luôn được tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quan 
tâm, tăng cường, củng cố và đi vào hoạt động hiệu quả. Mạng lưới y tế cấp tổ, bản, xã, 
phường hoạt động thường xuyên với chất lượng ngày càng được nâng cao, số bác sỹ khoa 
nhi tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đều được bổ sung và đào tạo để chăm sóc sức 
khỏe cho trẻ em. 

Công tác giáo dục cho trẻ em ngày càng được xã hội hóa. Việc đảm bảo quyền học 
tập của trẻ em được thực hiện đầy đủ hơn thể hiện qua tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi 
ngày càng cao và chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Ngành giáo dục thực hiện tốt 
các chính sách cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em thuộc diện hưởng chính sách theo các quy 
định hiện hành. Các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch, cấp quỹ đất 
ổn định cho các trường học trong tỉnh. Ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo từng 
bước được bố trí tăng cường, trong đó ưu tiên kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, vui 
chơi cho trẻ em trong nhà trường. Nhờ đó tỷ lệ huy động học sinh đến lớp ngày càng tăng. 
Hiện số trẻ em của tỉnh đang học các cấp học là 356.354 em. Hiện nay, các trường trung 
học cơ sở đã triển khai chương trình giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống cho học 
sinh. Thông qua nội dung chương trình này, các em được nâng cao kiến thức, kỹ năng về 
sống khỏe, phòng ngừa HIV/AIDS trong và ngoài nhà trường... 

Ở nhiều địa phương, trẻ em được sinh hoạt, tìm hiểu về quyền trẻ em, tham gia các 
hoạt động văn nghệ, thể thao, tham gia các diễn đàn, các cuộc thi và các hoạt động từ 
thiện tại cộng đồng. Nhiều hình thức diễn đàn trẻ em đã được các cơ quan liên quan thực 
hiện để trẻ em có điều kiện bày tỏ ý kiến của mình ở trường học, địa phương. Các diễn 
đàn này đã thu hút hàng nghìn lượt trẻ em trong tỉnh tham gia mỗi năm. 

Hầu hết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong toàn tỉnh được quản lý, chăm sóc tốt, 
tiếp cận các chính sách an sinh xã hội kịp thời, thường xuyên nhận được sự quan tâm 
chăm sóc của gia đình và cộng đồng. Các tổ chức chính trị xã hội quan tâm thăm hỏi động 
viên và giúp đỡ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khi gặp tình cảnh éo le, hỗ trợ, 
đóng góp về vật chất để trẻ em được tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay có 90% trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát 
triển; 85% trẻ em được phát hiện có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được can thiệp để 
giảm thiểu, loại bỏ nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em, đặc biệt là trong dịp hè đã 
được quan tâm. Trẻ em ở tỉnh đã được tham gia các chương trình thăm hỏi tặng quà, tặng 
học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi nhân tháng hành động vì trẻ em, từ nguồn quỹ bảo trợ 
trẻ em các cấp và hội khuyến học các cấp; quan tâm xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ 
em nhằm tạo điều kiện cho trẻ em phát triển đầy đủ và toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo 
đức và tinh thần. 

Như vậy, với sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục trẻ em, thực hiện các quyền trẻ em của tỉnh Sơn La đã và đang có nhiều chuyển 
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biến tích cực về nhận thức và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền một số xã 
trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
Ý thức chấp hành luật pháp, kỹ năng về bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, 
chăm sóc trẻ em của một bộ phận gia đình chưa được quan tâm. Có lúc, có nơi tình trạng 
trẻ em bỏ học, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bạo lực, xâm hại vẫn đang xảy ra. Việc huy động 
nguồn lực để xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán 
bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, việc theo dõi cập 
nhật thông tin trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. 

Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, thực hiện quyền trẻ em theo quy định của pháp luật 
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, 
vận động xã hội về công tác trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, 
các ngành, địa phương nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý 
và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
quyền trẻ em, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và 
thân thiện; tiếp tục kiện toàn, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 
định pháp luật, chính sách, chương trình, đề án, dịch vụ về trẻ em.  
 

03. Hồng Phượng. SƠN LA: TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY 
QUYỀN THAM GIA CỦA TRẺ EM / Hồng Phượng // Tạp chí Lao động và xã hội.- 
Ngày 16-31/12/2019.- Số 613.- Tr.12-13. 
 

Ngày 03/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1235/QĐ-TTg 
về phê duyệt Chương trình thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về 
trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai thực hiện quyết định, tỉnh Sơn La đã chỉ 
đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em ở các địa phương, giúp các em bày tỏ quan 
điểm, nguyện vọng của mình. 

Theo thống kê, toàn tỉnh Sơn La hiện có 383.330 trẻ em, chiếm 31,3% dân số, 
trong đó số trẻ em nam là 195.872 em, trẻ em nữ là 187.458 em; số trẻ em đang học các 
cấp học là 356.354 em; số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 5.002 trẻ. Trong những năm 
qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em. UBND tỉnh đã ban hành các chương trình hành động, kế 
hoạch cụ thể thực hiện pháp luật chính sách, chương trình của Chính phủ về công tác bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Công tác trẻ em đã có những bước tiến vượt bậc, tình 
hình trẻ em được cải thiện đáng kể, hướng đến mục tiêu mọi trẻ em đều được tạo cơ hội 
để thực hiện các quyền cơ bản. 

CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ CỦA TRẺ EM 

Tại diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành 
mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”. Với số lượng 55 đại biểu trẻ em đại diện 
cho hơn 300.000 trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh đã khuyến nghị những vấn đề liên quan 
như: Hãy tạo môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em, cần thắt chặt an ninh mạng, 
kiểm duyệt các thông tin trước khi đăng tải, vô hiệu hóa kịp thời những trang mạng phản 
cảm có nội dung xấu; quản lý chặt chẽ độ tuổi trẻ em khi tham gia môi trường mạng; mở 
rộng các lớp dạy kỹ năng cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn, biết cách tự 
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bảo vệ bản thân; xây dựng các khu vui chơi giải trí cho trẻ em, tổ chức nhiều cuộc truyền 
thông để trẻ em biết cách tự bảo vệ mình… Các khuyến nghị tại diễn đàn trẻ em lần thứ 2 
năm 2018 đã được trẻ em gửi đến lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể liên quan để các đơn vị 
lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu, 
mong muốn chính đáng của trẻ em. 

Theo đó, kết quả sau 1 năm thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan 
quản lý Nhà nước về hoạt động mạng internet trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên tuyên 
truyền về lợi ích và tác hại của internet đối với cuộc sống của mỗi người nói chung và đối 
với trẻ em nói riêng. Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cung 
cấp các dịch vụ thông tin số phải đảm bảo an ninh mạng theo Luật An ninh mạng, không 
để bị các hình thức tấn công mạng làm ảnh hưởng tới việc cung cấp thông tin tới người sử 
dụng. Đồng thời các hệ thống cung cấp thông tin của tỉnh cũng được Sở Thông tin và 
Truyền thông giám sát chặt chẽ bằng hệ thống giám sát nghiêm ngặt cảnh báo kịp thời để 
vô hiệu hóa các sự cố có thể xảy ra. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn 
vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn duy trì hoạt động hiệu 
quả của các nhà văn hóa, sân thể thao các tổ, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 
tỉnh Sơn La có 3/12 huyện, thành phố có trung tâm vui chơi giải trí dành cho trẻ em; có 
194 nhà văn hóa xã, 2.471 nhà văn hóa bản là điểm vui chơi văn hóa hoạt động lồng ghép 
cho trẻ em. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển 
khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh 
trên môi trường mạng đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục. Tthiết lập mạng lưới 
thông tin đối với học sinh trên môi trường mạng từ Trung ương đến địa phương nhằm 
thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi 
trường mạng. Qua đó giúp các trường phát hiện diễn biến tâm lý học sinh, các nguy cơ 
gây mất an toàn trên môi trường mạng. Các đơn vị trường học đang dần hoàn thiện các 
trang thông tin điện tử (website), diễn đàn trên mạng internet dành cho học sinh của nhà 
trường; các em được cung cấp tài khoản Email và tài khoản để đăng nhập vào hệ thống 
mạng nội bộ của nhà trường; kết nối thông tin truyền thông, giáo dục giữa trang thông tin 
của trường với các trang thông tin khác và các nhóm, diễn đàn trên mạng xã hội có số 
đông học sinh tham gia. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức 20 
hoạt động để lãnh đạo, cấp ủy chính quyền gặp mặt đối thoại và lắng nghe ý kiến của trẻ 
em, thiếu nhi tại các địa phương, nhà trường với 10.516 lượt trẻ em, thiếu nhi tham gia; 
duy trì hoạt động của 12 câu lạc bộ “Quyền tham gia của trẻ em” tại các huyện, thành phố, 
tổ chức sinh hoạt định kỳ, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của trẻ em đến các cấp, 
các ngành có liên quan tại địa phương; phối hợp tham gia các đoàn giám sát liên ngành về 
thực hiện quyền tham gia của trẻ em. 

Có thể thấy, trẻ em dù ở vùng thấp hay vùng cao, dù được hưởng đầy đủ điều kiện 
về kinh tế hay nghèo khó thì đều có mong muốn hàng đầu là được lắng nghe, được tự do 
bày tỏ quan điểm về tất cả các vấn đề có tác động đến trẻ. Đó là nhu cầu, nguyện vọng của 
trẻ và cũng là một trong bốn nhóm quyền của trẻ bên cạnh quyền sống, quyền được bảo 
vệ, quyền được phát triển. Ngoài trách nhiệm, vai trò của gia đình, để thúc đẩy quyền 
tham gia của trẻ, nhiều năm qua, tỉnh đã duy trì hoạt động của các câu lạc bộ trẻ em nòng 
cốt tại các huyện giúp trẻ nâng cao năng lực tự bảo vệ tại cộng đồng, có kỹ năng ứng phó 
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trước những rủi ro, thể hiện quyền tham gia, bày tỏ nguyện vọng, nói lên tiếng nói của 
mình. 

TRẺ EM ĐƯỢC NÓI LÊN Ý KIẾN NGUYỆN VỌNG CỦA MÌNH 

Tiếp tục ghi nhận tại Diễn đàn trẻ em tỉnh năm 2019, có thể nhận thấy quyền tham 
gia của trẻ em đã được thực hiện một cách nghiêm túc. Với sự tham gia của 44 trẻ đến từ 
các xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố đại diện cho trên 383.000 trẻ em trên 
địa bàn tỉnh, các em đều là những học sinh khá, giỏi, tích cực tham gia các hoạt động 
đoàn, đội và các câu lạc bộ tại địa phương đã tích cực phấn đấu vượt khó để đạt thành tích 
tốt trong học tập. 

Tại đây, 44 em đã chia thành 4 nhóm thảo luận 04 vấn đề do chính các em đề ra 
được ban tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh tổng hợp, gồm: Trẻ em với vấn đề phòng chống 
bạo lực trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; trẻ em với vấn đề 
phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng ngừa, xâm hại trẻ em 
trên môi trường mạng. Mỗi em được lựa chọn 01 trong 04 vấn đề mình quan tâm để thảo 
luận và đưa ra những khuyến nghị, thông điệp gửi đến lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể 
của tỉnh. Qua phiên thảo luận nhóm, các em cũng đã thống nhất những nội dung sẽ trình 
bày và đặt câu hỏi trực tiếp tại phiên đối thoại để đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể 
của tỉnh giải đáp những vấn đề xoay quanh 04 chủ đề được các em đưa ra để thảo luận. 

Ngoài ra, cũng trong phiên đối thoại trực tiếp với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, 
trẻ em đã có 10 câu hỏi xoay quanh các vấn đề: Việc đưa giáo dục kỹ năng sống vào 
trường học để giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em được thực hiện 
như thế nào; các biện pháp để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục nhất là trường hợp trẻ 
em bị chính những người thân xâm hại; giải pháp để người dân tiếp cận được thông tin 
nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề ngăn 
chặn những thông tin xấu trên môi trường mạng để trẻ em có thể truy cập vào các trang 
mạng một cách lành mạnh.. Thông qua đối thoại trực tiếp đã giúp lãnh đạo các sở, ngành, 
đoàn thể hiểu được những vấn đề các em quan tâm và bức xúc để có những giải pháp hiệu 
quả, thiết thực để thực hiện tốt hơn việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em thời gian tới. Đại diện 
lãnh đạo các sở, ngành đã cơ bản giải đáp những thắc mắc của trẻ em, đồng thời yêu cầu 
các em thể hiện tốt hơn nữa bổn phận của mình mà luật pháp đã quy định, cùng góp phần 
tạo ra môi trường an toàn cho trẻ em. 

Cùng với đó, với mong muốn kêu gọi cộng đồng và toàn xã hội chung tay thực 
hiện mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời gian tới, các em đã đưa ra thông điệp: 
“Trẻ em cần lớn lên trong tình yêu thương, không bạo lực”; “Hãy hành động vì cuộc sống 
an toàn cho trẻ em”. Cùng một số khuyến nghị như: Các cơ quan chức năng và toàn xã hội 
cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để chung tay bảo vệ môi trường sống an toàn lành mạnh 
cho trẻ em. Ngoài ra các em còn mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, những khóa 
học kỹ năng bảo vệ bản thân; tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em như dạy kỹ năng sống, tổ 
chức nhiều hội thi sáng tạo; cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm 
hại trẻ em. Từ những thông điệp và kiến nghị của trẻ em tại Diễn đàn Trẻ em năm 2019, 
Sở Lao động - Thương binh xã hội kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ngành 
của tỉnh và địa phương hàng năm xây dựng các kế hoạch hoặc lồng ghép vào chương 
trình, kế hoạch của đơn vị để thực hiện các nội dung mà trẻ em đề xuất kiến nghị, đáp ứng 
các mong muốn chính đáng của trẻ em. 
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Phát biểu tại Diễn đàn Trẻ em năm 2019, đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Giám 
đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn nhấn mạnh: Diễn 
đàn trẻ em là một chương trình có ý nghĩa, rèn luyện được cho các em nhỏ kỹ năng giao 
tiếp, bày tỏ quan điểm của mình. Đồng chí cũng đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương 
quan tâm và triển khai các giải pháp để giải quyết những vấn đề, đề xuất của các em tại 
diễn đàn. Đồng thời, sát sao hơn nữa trong việc đề xuất những vấn đề về trẻ em với cơ 
quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo cho trẻ có cuộc sống an toàn, lành mạnh. Đồng chí 
mong muốn các em sẽ tiếp tục học tập phấn đấu, trở thành những công dân tốt đóng góp 
cho sự phát triển của xã hội. 
 

04. B. Anh. SƠN LA: THU GIỮ HƠN 500 HỘP MỨT TẾT KHÔNG RÕ NGUỒN 
GỐC XUẤT XỨ / B. Anh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 03/01/2020.- Số 3.- Tr.6. 
 

 Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên 
đán năm 2020, sáng 2/1, Tổ công tác của Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, làm 
nhiệm vụ tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, đã tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 
26C-013.76. Xe do Lê Hồng Diện (Sinh năm 1985, trú tại tiểu khu Khí Tượng, thị trấn 
Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu) điều khiển. 

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong xe có 506 hộp mứt tết không rõ nguồn 
gốc, xuất xứ. Lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa trên xe. Tổ 
công tác đã đưa toàn bộ số hàng hóa trên cùng đối tượng về trụ sở công an để tiếp tục điều 
tra, làm rõ. 

 

05. M. Quyết. SUỐI BÀNG (SƠN LA): PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI CỰU CHIẾN BINH 
/ M. Quyết // Đại đoàn kết.- Ngày 06/01/2020.- Số 6.- Tr.5. 
 

Từ năm 2018 trở về trước, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là xã vùng 3 
đặc biệt khó khăn của huyện Vân Hồ. Từ năm 2019, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định 
giao nhiệm vụ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh giúp đỡ xã phát triển kinh tế, chính trị, xã hội 
và văn hóa. 

Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, sự đóng góp vật 
chất, ngày công của mọi tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng sự 
nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và nhân dân xã Suối Bàng, đến nay, bộ mặt của xã đã 
thay đổi một cách căn bản với hạ tầng điện, đường, trường, trạm khá khang trang. Đời 
sống nhân dân ở xã ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh... 

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2016 - 2020, đến nay xã Suối Bàng đã đạt 12/19 tiêu chí. Năm 2020 xã đăng ký hoàn 
thành thêm 2 tiêu chí về giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Xã phấn đấu năm 2021 sẽ 
hoàn thành về đích nông thôn mới.  
 

06. PV. QUYẾT LIỆT ĐẤU TRANH, BÓC GỠ NHIỀU ĐƯỜNG DÂY MA TÚY / 
PV // Công an nhân dân.- Ngày 07/01/2020.- Số 5276.- Tr.5. 
 

… Thực hiện cao điểm đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 
Canh Tý 2020, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã đồng loạt ra quân và đấu tranh 
triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, trong đó đáng chú ý là vụ mua bán trái phép 
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23 bánh heroin được Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội biểu dương, khen thưởng 
chiến công ngay vào ngày đầu cao điểm Tết. 

Cụ thể, ngày 10/12/2019, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang đối 
tượng Linh Văn Tiến (Sinh năm 1990, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), 
vận chuyển trên ôtô 23 bánh heroin với tổng trọng lượng 7,6kg. Quá trình xác minh, đấu 
tranh với đối tượng Tiến, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm xác định 
đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 
chất ma túy trên tuyến đường Hà Nội - Sơn La. Đáng chú ý, Tiến là đối tượng truy nã đặc 
biệt của Công an tỉnh Lạng Sơn. Tiến hành điều tra, khai thác mở rộng, ngày 14/12, Cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Giàng 
A Mã (Sinh năm 1986, trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi vận 
chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, 
khoảng cuối tháng 10/2019, Linh Văn Tiến gặp và trao đổi với Giàng A Mã về việc nhờ 
Mã tìm mua giúp ma túy. Ngày 5/12/2019, Linh Văn Tiến đã liên lạc với Giàng A Mã để 
hỏi mua ma túy và sẽ giao tiền trước. Mã đồng ý và cả hai hẹn nhau đến nhà nghỉ N.H 
thuộc phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Theo lời hẹn, Tiến đánh ôtô 
đi từ huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đến thành phố Sơn La gặp Mã. Tại đây, Tiến đã đưa cho 
Mã khoảng 3,4 tỷ đồng để Mã mua ma túy. Ngày 8/12, Mã gọi cho Tiến báo đã chuẩn bị 
đủ ma túy và hẹn Tiến ngày 9/12 đến xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La để lấy 
“hàng”. Trưa 8/12, Tiến điều khiển xe ôtô đi từ Lạng Sơn đến xã Chiềng Khương, huyện 
Sông Mã, Sơn La để gặp Mã. Khi gặp nhau Mã đưa cho Tiến 1 ba lô chứa 23 bánh heroin. 
Cùng là “bạn nghiện” với nhau, nên Mã đã hào phóng “tặng” thêm cho Tiến mấy chục 
viên hồng phiến và một gói nhỏ ma túy heroin. Sau đó, Tiến lấy số viên hồng phiến và gói 
nhỏ chứa ma túy heroin cất vào túi quần, còn lại 23 bánh heroin cất giấu ở ngăn bí mật 
dưới gầm hàng ghế sau của chiếc ôtô để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Sau đó, 
Tiến điều khiển xe ôtô theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Hà Nội. Khi Tiến 
đi đến trạm dừng nghỉ cách lối ra Trạm thu phí Hà Nội khoảng 1km thì bị tổ công tác 
Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ, thu tang vật. 
 

07. Đức Tuấn. XUÂN VỀ, ĐIỆN SÁNG VÙNG BIÊN GIỚI LAO KHÔ / Đức Tuấn // 
Nhân dân.- Ngày 08/01/2020.- Tr.4. 
 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần, niềm vui xuân mới của bà con 
bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) lại được nhân lên gấp bội 
khi được đón nhận công trình “Thắp sáng đường quê” do Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) trao tặng. Công trình đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với 
cuộc sống của người dân vùng biên giới, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm 
an ninh trật tự, an toàn giao thông và cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. 

Bản Lao Khô hiện có 121 hộ dân với 595 nhân khẩu, 100% số dân là đồng bào dân 
tộc H’Mông. Năm 2003, bản Lao Khô lần đầu có điện thắp sáng, 10 năm sau đường về 
bản được trải nhựa. Những năm qua, cơ sở hạ tầng nông thôn ở vùng biên giới này đã 
được Ðảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, song vẫn là địa phương vùng sâu, vùng xa còn 
nhiều khó khăn. Chương trình “Thắp sáng đường quê” hôm nay đến với bản Lao Khô là 
công trình tri ân người dân vùng sâu, vùng xa, hướng tới những địa bàn vùng cao biên 
giới nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; cùng cấp ủy, 
chính quyền địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 
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địa phương cơ bản đã có đủ điện - đường - trường - trạm. Ðây là công trình điện chiếu 
sáng đường nội bản, nhằm giúp bà con đi lại dễ dàng hơn, góp phần trong việc giữ gìn an 
ninh trật tự, an ninh biên giới, cải thiện chất lượng cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số. 
Công trình được hoàn thành với số tiền đầu tư 125 triệu đồng, bao gồm các hạng mục 
chính: Sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công-tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng của 
28 cột điện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường nội bản với chiều dài hơn 130m. 
Trong buổi lễ khánh thành công trình, Trưởng bản Lao Khô Tráng Lao Khai phấn khởi 
nói: “Từ năm nay, bà con trong bản còn vui hơn, đón Tết đầm ấm hơn khi có thêm hệ 
thống điện chiếu sáng con đường vào bản. Trời tối là bà con không phải dùng đèn pin đi 
lại. Với bà con bản Lao Khô chúng tôi, điện sáng như thế này là Tết rồi. Bà con vui lắm”. 

Trong ngày vui, già bản thường kể chuyện cũ. Ông Tráng Lao Lử, năm nay ngoài 
80 tuổi là con của cụ Tráng Lao Khô - một nhân vật gắn với lịch sử ở vùng đất biên giới 
Việt Nam - Lào, nhớ lại: Những năm 1948 - 1950 của thế kỷ trước, khi bố ông là cụ Tráng 
Lao Khô giúp đồng chí Cay Xỏn Phôm-vi-hản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào xây dựng căn cứ kháng chiến chống Pháp, nơi đây còn gọi là Phiềng 
Sa. Bản H’Mông Phiềng Sa khi đó mới có hơn chục nóc nhà, heo hút giữa vùng rừng núi 
biên giới. Năm 1990, cụ Tráng Lao Khô mất, ghi nhớ công người lập bản, đồng bào 
H’Mông ở đây đã lấy tên cụ đặt làm tên bản. Câu chuyện về cụ Tráng Lao Khô cùng đồng 
chí Cay Xỏn Phôm-vi-hản cắt máu gà ăn thề, kết nghĩa tình anh em là biểu hiện sinh động 
cho mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, thủy chung, trong sáng. Ghi 
nhận câu chuyện lịch sử ấy, năm 2012, Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào đã chọn vị trí 
gần hang Thẩm Mế, bản Lao Khô để xây dựng Di tích Lịch sử cách mạng Việt Nam - 
Lào. 

Từ ngày có điện lưới quốc gia, cuộc sống của bà con bản Lao Khô có nhiều đổi 
thay. Nhà nào cũng có đồ dùng sinh hoạt sử dụng điện, như: Ti vi, tủ lạnh... ; một số hộ 
lắp đặt máy xay xát thóc, máy công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống kinh tế 
được nâng lên rõ rệt; trẻ em có đủ ánh sáng để học tập. Nhờ có điện lưới quốc gia, bà con 
được theo dõi tin tức, học hỏi các cách làm kinh tế hiệu quả qua ti vi, báo chí như: Kỹ 
thuật trồng cỏ voi, nuôi bò nhốt chuồng, trồng mận hậu, trồng chanh leo, cây ăn quả vùng 
ôn đới… Gia đình Trưởng bản Tráng Lao Khai nhờ chăn nuôi kết hợp với làm dịch vụ, 
thu nhập hằng năm hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, còn có mô hình vay vốn ngân hàng 
chính sách của anh Tráng Lao Lình phát triển chăn nuôi bò, với đàn bò hiện có hơn 20 
con, ước tính sẽ cho nguồn thu hơn 100 triệu đồng; mô hình trồng chanh leo tím của gia 
đình anh Tráng Lao Kỷ cũng cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Học theo kinh nghiệm của 
anh Tráng Lao Kỷ, bản Lao Khô có 15 hộ bắt đầu trồng chanh leo và cây ăn quả thay thế 
dần diện tích cấy lúa nương kém hiệu quả. 

Qua số liệu điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2019, bản Lao Khô vẫn còn 47 
trong tổng số 121 hộ nghèo. Nhân dịp khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê”, 
EVNNPC đã tổ chức chương trình “Trao tặng niềm tin, gửi yêu thương”, tặng quà cho 47 
hộ nghèo trong bản. Phó tổng Giám đốc EVNNPC Lê Quang Thái chia sẻ mong muốn bà 
con phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng cuộc sống ngày một no ấm, 
bảo vệ vững chắc biên giới. Món quà “Thắp sáng đường quê” của cán bộ, nhân viên 
ngành điện tặng bà con nhân dân bản Lao Khô sẽ được quản lý, bảo vệ, khai thác tốt nhằm 
phục vụ đời sống sản xuất của bà con. Mong rằng trong năm 2020, số hộ nghèo, khó khăn 
sẽ giảm xuống, tiến tới Lao Khô không còn hộ đói nghèo. Ðược biết, ngoài bản Lao Khô, 
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trong dịp này EVNNPC còn có một dự án “Thắp sáng đường quê” nữa ở Sơn La tặng bà 
con nhân dân bản Thàn, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu. Ðây là bản 100% bà con là người 
dân tộc Sinh Mun thuộc ba dân tộc thiểu số còn khó khăn của tỉnh Sơn La. Bên cạnh 
những món quà tri ân đối với đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới, từ năm 2012 đến nay EVNNPC đã triển khai năm dự án, với tổng số tiền 1.201 tỷ 
đồng, đưa điện lưới quốc gia đến hàng trăm xã, bản vùng sâu, vùng xa chưa có điện, nâng 
tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia tỉnh Sơn La năm 2005 mới đạt 85% đến nay đạt 
94,5%. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 97,5% hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng 
bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

Trong không khí đón xuân mới, đón dòng điện lưới quốc gia, bản Lao Khô chưa 
bao giờ vui đến thế. Cùng với các chủ trương, chính sách, dòng điện lưới quốc gia của 
Ðảng, Nhà nước sẽ tiếp niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng nhau đoàn kết, xây 
dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần giữ vững một dải biên cương của Tổ quốc. 

 
08. Hà Hoàng. NGƯỜI THÁI ĐẾM LÁ DONG… THU TIỀN / Hà Hoàng // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 09/01/2020.- Số 8.- Tr.13. 
 

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý nên các nương 
vườn trồng cây lá dong của đồng bào Thái ở Sơn La đang được bà con đẩy mạnh 
chăm sóc để cung cấp những lá dong to và đẹp cho thương lái. Nhờ trồng lá dong 
bán dịp tết, nhiều hộ gia đình đã thu bạc triệu. 

ĐẾM LÁ THU TIỀN 

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, đồng bào dân tộc Thái (Đen) ở bản Có Mòn 
(xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) lại tất bật chăm sóc lá dong. 

Lá dong là phần không thể thiếu của những chiếc bánh chưng ngày tết. Để có được 
loại lá dong đẹp và dai, đồng bào Thái phải bỏ công sức chăm bón, cắt tỉa, phát quang cỏ 
rất cầu kỳ. Nhờ vậy mà lá dong ở xã Chiềng Xôm to và đẹp luôn đắt khách. 

Là một trong những hộ gia đình trồng lá dong hơn 15 năm, anh Quàng Văn Đại 
chia sẻ: “Trước kia vào mỗi dịp tết, tôi phải vào sâu trong rừng để tìm lá dong về gói bánh 
chưng. Thấy vất vả quá, gia đình tôi đã mang giống lá dong rừng về trồng tại vườn cho 
tiện. Sau một thời gian, thấy lá dong phát triển xanh tốt, nhiều người trong bản, trong xã 
hỏi mua lá để gói bánh tẻ, xôi, bánh chưng...”. 

“Nghĩ nếu nhân rộng mô hình ra thì sẽ cho thêm thu nhập vào những ngày tết nên 
tôi đã tăng diện tích trồng lá dong lên 1.000m2. Sau khi thu hoạch, chúng tôi sẽ phân loại 
theo kích thước, mỗi bó có khoảng 100 lá, giá dao động từ 100.000 - 140.000 đồng/bó, tùy 
thuộc vào lá to hay nhỏ rồi đem đi tiêu thụ” - anh Quàng Văn Đại chia sẻ thêm. Ngày tết 
càng đến gần, không khí tại bản Có Mòn càng nhộn nhịp, bận rộn với công việc cắt, tỉa, 
phân loại lá dong chuẩn bị cung cấp cho các khu chợ ở Thành phố Sơn La và thương lái 
khắp nơi. 

“Như mọi năm, trước tết 3 tuần chính là thời điểm gia đình tôi bắt đầu cắt lá, phân 
loại, gọi điện thoại cho lái buôn đến mua. Mỗi năm tôi thu được hơn 16 triệu đồng từ bán 

lá dong dịp tết” - anh Đại cho biết. 
CẢ LÀNG KHẤM KHÁ NHỜ LÁ DONG 
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Dịp này, không riêng gì bản Có Mòn mà tại nhiều bản thuộc xã Chiềng Xôm 
(Thành phố Sơn La), người dân cũng đang tất bật cắt tỉa, thu hoạch lá dong bán cho 
thương lái và người dân trong vùng gói bánh chưng dịp tết. 

Xã Chiềng Xôm vào những ngày giáp tết được mệnh danh là thủ phủ lá dong của 
tỉnh Sơn La, vì đây là vùng trồng lá dong tập trung, có sản lượng nhiều. Những bó lá dong 
ở vùng này khi ra chợ được khách hàng ưa chuộng vì lá to, mềm dẻo, không bị rách và có 
màu xanh tươi rất đẹp. 

Toàn bản Có Mòn có gần 200 hộ dân thì 2/3 số hộ gia đình trồng lá dong. Nhà nào 
nhiều thì trồng 2.000m2, nhà ít cũng từ 500m2 trở lên. Theo người dân nơi đây, từ giữa 
tháng chạp họ bắt đầu thu hoạch lá dong để bán ở các khu chợ trung tâm hoặc bán cho 
thương lái khắp nơi về mua sỉ. Có nhà trồng nhiều, riêng bán vụ tết đã thu được vài chục 
triệu đồng, nhà trồng ít cũng được hơn 10 triệu đồng. Chị Cầm Thị Mai ở bản Có Mòn, xã 
Chiềng Xôm, cho biết: “Tôi đang tranh thủ cắt lá dong trong ngày thời tiết khô ráo. Tôi 
trồng trên 2.000m2 đất nương, chỉ thu hoạch bán vào dịp gần Tết Nguyên đán xong bình 
quân mỗi vụ cũng thu được hơn 25 triệu đồng”. 

Hiện, lá dong bán tại vườn có giá 100.000 đồng/100 lá. Những loại lá to và đẹp thì 
có giá bán cao hơn, khoảng 130.000 đồng/100 lá. 

Dù không phải là nguồn thu nhập chính, nhưng lá dong đã mang lại khoản thu 
đáng kể cho bà con dân tộc Thái. Hàng năm, người dân xã Chiềng Xôm lại hy vọng, 
nương lá dong nhà mình xanh mướt mỗi dịp tết đến, xuân về. 

“Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây dong không bị cháy lá mà phát triển rất 
tốt, cho nhiều lá. Lá dong đẹp, phiến lá to, hứa hẹn sẽ bán được giá hơn mọi năm. 
Mỗi năm tôi bán lá dong cũng được 20 triệu đồng”. - Bà Tòng Thị Phấn (bản Có 
Mòn) 
 

09. Gia Bảo. TƯNG BỪNG TIỆC NÚI / Gia Bảo // Công Lý.- Ngày 10/01/2020.- Số 
4.-  Tr.13. 
 

Mỗi dịp cuối năm, khi ngược ngàn Tây Bắc, nếu may mắn, khách thượng sơn 
sẽ được đắm mình trong không khí lễ hội Pang Phoóng hay Lễ hội Rượu cần của 
đồng bào Kháng. Đây là một trong những “bữa tiệc” tưng bừng trên núi cao. 

… NỒNG NÀN SẮC NÚI 

Huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) được biết đến là một trong những địa bàn tập trung 
đông đảo đồng bào Kháng sinh sống. Trong đời sống văn hóa của dân tộc này có rất nhiều 
lễ hội truyền thống mang sắc màu riêng biệt, nhất là Lễ hội Rượu cần.  

Đến ngay cả những người già ở Quỳnh Nhai cũng không mấy người còn nhớ rượu 
cần có từ bao giờ, nhưng trong mỗi gia đình đồng bào dân tộc Kháng thì vò rượu cần 
không thể thiếu khi nhà có khách đến thăm hay mỗi dịp vui chơi, lễ tết của bản. Và cũng 
từ xa xưa, Lễ hội Rượu cần được đồng bào người Kháng tổ chức hàng năm, vào khoảng từ 
tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, với ý nghĩa cầu mong một năm mới mọi người mạnh khỏe, 
đoàn kết, mọi gia đình đều có cái ăn, cái mặc, bản làng no ấm, trù phú.  

Khác với các lễ hội khác, Lễ hội Rượu cần chỉ có duy nhất phần hội chứ không có 
phần lễ cúng. Trên một khoảng đất rộng bằng phẳng, người ta đặt một cây nêu, bên trên 
trang trí nhiều đồ vật như: Dải hoa vải, trống chỉ, quả còn, con ve, chim cu, hoa ban, hoa 
mạ... xung quanh cây nêu là 3 vò rượu cần lớn và một chum nước sạch.  
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Bắt đầu Lễ hội, những người phụ nữ trong trang phục truyền thống của dân tộc 
Kháng sẽ cầm những chiếc gậy tre dài khoảng 1,2m, đập xuống đất theo nhịp 3 - 3, đồng 
thời, múa điệu Tăng Bu xung quanh những vò rượu. Tiếp đó, 3 người đàn ông sẽ đến múc 
nước từ chum vào vò rượu cần bằng một chiếc sừng trâu nhỏ mời khán giả đứng xem 
quanh đó uống rượu chung vui. 

Theo phong tục của đồng bào Kháng, mỗi người khách khi được mời rượu sẽ phải 
uống tối thiểu hai “sừng”, tức hai lần đổ nước từ chiếc sừng trâu rồi mới được đứng dậy. 
Điều này thể hiện tính hiếu khách của gia chủ, ngược lại, nếu những người khách không 
uống hết rượu sẽ bị coi là không tôn trọng người mời. 

Đặc sắc là vậy, tuy nhiên theo thời gian, những lễ hội của người Kháng đang có 
nguy cơ mai một, bởi thế hệ trẻ trong cộng đồng người Kháng ít quan tâm đến giá trị văn 
hóa đặc trưng của dân tộc mình. Bởi lẽ, những người già am hiểu về phong tục dân tộc 
Kháng còn rất ít, mà lớp trẻ lại chưa thực sự đam mê với văn hóa truyền thống. Thực tế 
cho thấy, dù vẫn giữ được tiếng nói riêng nhưng nhiều nét văn hóa của người Kháng đang 
dần bị đồng hóa với người Thái. Chính vì vậy, trong những năm qua, ngành văn hóa của 
các địa phương như Sơn La, Điện Biên đã và đang cố gắng triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án về công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân 
tộc Kháng… 

… Còn tại Quỳnh Nhai, Sơn La, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cũng thường 
xuyên tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quỳnh Nhai, tích cực phối hợp với các 
nghệ nhân dân tộc Kháng tại xã Chiềng Ơn để tổ chức phục dựng, tái hiện lại Lễ hội Rượu 
cần, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc Kháng. 

Bà Điêu Thị Nhất, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai chia 
sẻ, việc tổ chức phục dựng, tái hiện lại Lễ hội Rượu cần của dân tộc Kháng không chỉ 
nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà còn tuyên 
truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa của các dân tộc đến đông đảo du khách gần xa, góp 
phần thu hút khách du lịch. Thời gian tới, các cơ quan chuyên môn của huyện sẽ tăng 
cường giáo dục truyền thống về giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, để họ nhận thức được giá trị 
nhân văn về văn hóa của cộng đồng dân tộc. Rượu cần, Pang Phoóng hay nhiều lễ hội 
khác không chỉ mang bản sắc riêng, đậm màu sắc huyền ảo, phản ánh hiện thực đời sống 
tâm linh cộng đồng người Kháng, mà còn là lời nhắc nhở cháu con nhớ lấy cội nguồn, tổ 
tiên để rèn tâm dưỡng đức. Mỗi lễ hội còn mang thông điệp kết nối quá khứ với hiện tại, 
thể hiện khát vọng bình dị ngàn đời về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của những người dân 
vùng Tây Bắc của Tổ quốc.  
 

10. Hoàng Văn. SƠN LA: ĐIỂM SÁNG MỚI TRONG PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO 
GIÁ TRỊ CÂY ĂN QUẢ / Hoàng Văn // Kinh tế nông thôn.- Ngày 10/01/2020.- Số 2.- 
Tr.6. 
 

Từ những chính sách đúng, cách làm bài bản, sự nhận thức cao của người dân 
trong phát triển nông nghiệp, Sơn La đang là điểm sáng trong hình thành các vùng 
cây ăn quả tập trung, gắn với xây dựng thương hiệu, liên kết, xuất khẩu, nâng cao 
giá trị. 

NÂNG CAO GIÁ TRỊ 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, năm 2019, Sơn La có 
71.152ha cây ăn quả và cây sơn tra, sản lượng quả đạt gần 280.000 tấn, giá trị sản xuất 
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cây ăn quả đạt 1.428,547 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt, 
chiếm 58,03% tổng giá trị sản xuất cây lâu năm. Nhiều diện tích cây ăn quả có hiệu quả 
kinh tế cao như: Chanh leo tím và bơ ghép 600 triệu đồng/ha; xoài ghép 500 triệu 
đồng/ha; nhãn ghép 360 triệu đồng/ha; na hoàng hậu ghép 1 tỷ đồng/ha…. 

Sơn La hiện có 288 doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trồng cây ăn quả 
với diện tích 6.608,4ha, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động. Duy trì và phát triển 
73 chuỗi cung ứng quả an toàn với tổng diện tích sản xuất 1.457,7ha, sản lượng 11.194 
tấn/năm; có 75 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cây ăn quả được cấp chứng nhận 
VietGAP với 1.168,48ha. 

Tỉnh được cấp 119 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu, trong đó, có 68 mã 
vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với 3.290,43ha, sản lượng 
47.390 tấn; 51 mã vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu sang thị trường Úc, Mỹ... với diện tích 
344,16ha. 

Những năm qua, Sơn La đã đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, quảng bá, xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Năm 2019, hàng loạt sự kiện quảng bá 
nông sản được tổ chức tại các siêu thị lớn của Hà Nội như: Big C Thăng Long, Lotte 
Mart, Hapro Mart… Hiện, có 67 chuỗi cung cấp hoa quả của Sơn La kết nối với các chợ 
đầu mối tại Hà Nội. Dự kiến năm 2020, diện tích cây ăn quả của Sơn La đạt khoảng 
100.000ha, đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế biến quả đạt trên 100.000 tấn quả 
tươi/năm; sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn cho xuất khẩu trên 30.000 tấn/năm. 

XUẤT KHẨU TRÁI CÂY ĐẠT GẦN 20 TRIỆU USD 

Cùng với việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, Sơn La đã chủ động 
mời các doanh nghiệp chung tay cùng các hợp tác xã, đơn vị thu gom xây dựng kế hoạch 
phối hợp, ký biên bản hợp tác, hợp đồng kinh tế cùng triển khai thực hiện từ khâu chăm 
sóc đến thu gom, chế biến, xuất khẩu. 

Cùng với các hợp tác xã, các doanh nghiệp đóng vai trò “chất xúc tác” quan trọng 
giúp Sơn La bắt nhịp xu hướng sản xuất an toàn, theo tiêu chuẩn thế giới. Năm 2019, Sơn 
La xuất khẩu 20.795,5 tấn quả các loại, trong đó, xoài 6.091 tấn, nhãn 7.400 tấn, chanh 
leo 2.000 tấn, chuối 4.377 tấn, mận hậu 918 tấn, thanh long 10 tấn vào các thị trường 
Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Australia, các nước EU, Campuchia. Giá trị xuất khẩu đạt 
17,94 triệu USD. 

Giờ đây, nhiều loại trái cây của Sơn La đã có thương hiệu, có mặt tại nhiều siêu thị 
lớn trên toàn quốc và nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Từ đó, giúp Sơn La nâng cao 
được giá trị cây ăn quả. Theo anh Trung Đức, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Vân Hồ, những năm trước, mận hậu bán tại vườn chỉ dao động 
10.000 - 20.000 đồng/kg. Năm 2019, giá tăng lên 30.000 đồng/kg; dịp đầu và cuối vụ, giá 
bán lẻ ở Hà Nội và các trung tâm thương mại lên tới hơn 100.000 đồng/kg. Từ trồng mận, 
nhiều hộ có thu nhập tiền tỷ. 

Còn theo bà Phùng Thị Thu Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và 
Xuất nhập khẩu GreenPath Việt Nam, việc Hoa Kỳ - thị trường khó tính vào loại bậc nhất 
thế giới - chấp nhận nhập khẩu trái cây của Sơn La là tin vui cho cả nông dân và doanh 
nghiệp, tạo thế chủ động trong quá trình đàm phán ở các thị trường khác. Năm 2019, nhờ 
việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại mà giá xoài của Sơn La đã tăng lên gấp đôi so với 
năm ngoái. 

KHÔNG PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ BẰNG MỌI GIÁ 
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Theo ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, việc đẩy mạnh sản 
xuất gắn với chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ 
trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, coi thị trường xuất khẩu là khâu đột phá. 

Giờ đây, trái cây không chỉ thơm, ngon, an toàn, bổ dưỡng, mà phải đáp ứng được 
quy chuẩn của thị trường từng nước. Để làm được điều đó, Sơn La đã đẩy mạnh việc thực 
hiện quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP), sản xuất hữu 
cơ, xin cấp mã vùng trồng xuất khẩu gắn tem nhãn điện tử thông minh, xây dựng thương 
hiệu... 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Viện trưởng Nghiên cứu Rau quả (Viện 
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) cho rằng, Sơn La có đầy đủ tiềm năng để trở thành 
vùng trồng cây ăn quả bền vững lớn của cả nước. Tuy nhiên, để làm được việc này, Sơn 
La cần thực hiện tốt đề án phát triển cây ăn quả đã được thông qua, xây dựng các vùng sản 
xuất tập trung cho một số cây ăn quả chủ lực để tránh sự phát triển manh mún, nhỏ lẻ. 

Đặc biệt, đề án phát triển cây ăn quả này rất cần sự vào cuộc định hướng của các 
bộ, ngành Trung ương, đặt trong bức tranh tổng thể về phát triển sản xuất cây ăn quả của 
miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, sau câu chuyện xuất khẩu quả tươi, 
Sơn La cũng cần nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ các nhà máy chế biến sâu, sản xuất các 
sản phẩm như trái cây sấy dẻo, nước ép…, tạo đầu ra bền vững cho vùng nông sản. 

Theo ông Bùi Văn Thạch, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, vấn đề lớn 
nhất hiện nay và những giai đoạn tiếp theo là vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
phương cần tiếp tục được giữ vững để liên tục cập nhật tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao, đi sâu vào chế biến, gia tăng giá trị trên mỗi diện tích 
đất trồng. Trong quá trình đó, lợi ích của người dân và cộng đồng cần tiếp tục được đặt 
lên hàng đầu như yếu tố cốt lõi của sự phát triển bền vững. 

Trả lời báo chí trước đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, 
xác định không phát triển cây ăn quả bằng mọi giá, mà phải xây dựng được vùng sản xuất 
theo các tiêu chuẩn an toàn, ứng dụng công nghệ cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu thị 
trường và coi đây là “gốc” trong chuỗi giá trị nông sản. 

Để làm được việc này, chúng tôi rất mong các bộ, ngành Trung ương sớm giúp 
tỉnh định hướng, quy hoạch phát triển cây ăn quả; hỗ trợ mở rộng mã vùng trồng xuất 
khẩu, phát triển diện tích sản xuất nông nghiệp an toàn; sớm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, tiêu thụ sản 
phẩm tại tỉnh.   
 

11. Mạnh Tường. BÁC SỸ CỦA BẢN VÙNG CAO / Mạnh Tường // Pháp luật và xã 
hội.- Ngày 11/01/2020.- Số 281.- Tr.22. 
 

Hơn 12 năm gắn bó với những xã khó khăn nhất của huyện Sốp Cộp (Sơn 
La), Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng, Bệnh xá trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 
cũng không thể nhớ hết những con dốc, khe suối anh đã từng qua. Miệt mài, tận tâm 
bám dân, bám bản chăm sóc sức khỏe và điều trị cho đồng bào nơi đây, anh được 
dân bản tin yêu, quý mến gọi bằng cái tên thân mật “bác sỹ của bản”. 

Năm 2002, chàng thanh niên Nguyễn Ngọc Sáng trúng tuyển vào Học viện Quân 
y, chuyên ngành Bác sỹ đa khoa. Năm 2007, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng khá, anh 
có nhiều cơ hội thuận lợi làm việc trong các bệnh viện lớn, nhỏ vùng xuôi. Thế nhưng, 
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gác lại những dự định, anh tình nguyện khoác ba lô lên đường và chọn nơi vùng cao Tây 
Bắc lập nghiệp. 

Thời điểm đó các xã Mường Và, Mường Lèo, Nậm Lạnh, Sam Kha… huyện Sốp 
Cộp, cuộc sống người dân còn rất khó khăn, lạc hậu. Khi cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn thì 
việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân trở nên rất xa vời đối với đồng bào nơi đây. Mỗi khi 
có bệnh, người dân thường chữa trị bằng kinh nghiệm dân gian, mời thầy mo, thầy cúng 
về nhà “bắt bệnh” và chỉ khi bệnh nặng mới tìm đến thầy thuốc. Từ trung tâm huyện Sông 
Mã, tỉnh Sơn La vào Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 lúc bấy giờ chỉ có con đường mòn 
duy nhất dài chừng 35km, cách di chuyển duy nhất là đi bộ, nếu “tăng bo” bằng xe máy 
cũng phải mất tới nửa ngày đường, rất vất vả mỗi khi chuyển bệnh nhân lên trung tâm y tế 
huyện. Cảm nhận sự khó khăn, vất vả ấy, bác sỹ Nguyễn Ngọc Sáng đề xuất với chỉ huy 
đoàn tổ chức các chuyến công tác dài ngày từ 1 đến 2 tháng đến với các thôn, bản vùng 
sâu, vùng xa; thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, tuyên truyền, vận động, giúp đồng 
bào xóa bỏ hủ tục lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh. 

 Nhớ lại thời điểm ban đầu, biết đồng bào không tin và còn ngại khi tiếp xúc với 
thầy thuốc quân y, anh chủ động học thêm tiếng Mông, tiếng Thái, tiếng Lào, do đoàn tổ 
chức và học cả chính những bệnh nhân khi có điều kiện tiếp xúc. Nhờ công tác tuyên 
truyền, vận động tích cực, linh hoạt của bác sỹ Sáng và cán bộ y, bác sỹ bệnh xá, chỉ một 
thời gian ngắn, nạn tảo hôn ở địa phương giảm rõ rệt, người dân ăn ở hợp vệ sinh, tỷ lệ gia 
đình sinh đông con giảm hẳn, có bệnh là tìm đến bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 
để được thầy thuốc quân y khám bệnh. 

Cũng có nhiều trường hợp không may mắc bệnh, do sức khỏe yếu không thể đến 
bệnh xá điều trị, bác sỹ Nguyễn Ngọc Sáng lại cùng đội ngũ nhân viên quân y tìm đến  gia 
đình, giúp họ vượt qua nỗi đau bệnh tật. Mới đây nhất là trường hợp ông Lò Văn Sịnh, 87 
tuổi ở bản Mạt, xã Mường Lèo. Bác sỹ Nguyễn Ngọc Sáng chia sẻ: “Ông Sịnh mắc bệnh 
phổi tắc nghẽn mãn tính, vợ ông bị tiểu đường biến chứng hơn 10 năm nay. Hiện tại mắt 
bà không nhìn thấy gì, vợ chồng ông không thể đến bệnh xá chữa trị. Hằng tuần tôi trực 
tiếp đến gia đình khám bệnh, cấp thuốc, điều trị cho vợ chồng ông Sịnh”. 

Gắn bó nhiều năm với bà con dân bản, bác sỹ Nguyễn Ngọc Sáng không thể nhớ 
hết có bao nhiêu bệnh nhân đã được anh cứu chữa khỏi bệnh, thậm chí có khi cứu sống họ 
thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. 

Anh kể, vào một ngày tháng 2, năm 2018, khi đơn vị đang chuẩn bị ăn tất niên thì 
nhận được tin báo có một bệnh nhân được người dân chuyển đến bệnh xá trong tình trạng 
khó thở, vật vã kêu la, toàn thân chảy máu do bị tai nạn lao động. Khi đó tôi trực tiếp chỉ 
huy kíp trực chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu, kiểm tra nhanh các chỉ số sinh tồn rồi 
tiến hành chống sốc tại chỗ, giảm đau, an thần, cầm máu vết thương, đặt đường truyền 
tĩnh mạch cho người bệnh, sau khoảng 30 phút bệnh nhân ổn định. Được đội ngũ y, bác sỹ 
chăm sóc tận tình, 10 ngày sau bệnh nhân khỏi hẳn trong niềm vui khôn tả của người nhà 
bệnh nhân. 

Đại tá Trần Văn Chanh, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 cho biết: “Gắn 
bó nhiều năm với nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng được đồng bào trên địa bàn rất 
quý mến. Là người vừa tổ chức và trực tiếp điều trị, anh Sáng có chuyên môn giỏi, nhiệt 
tình, trách nhiệm cao trong công việc. Vì thế hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức 
khỏe của bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 luôn được cấp ủy, chính quyền địa 
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phương đánh giá cao, bản thân Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng nhiều năm liền được bầu làm 
Chiến sĩ thi đua cơ sở”. 
 

12. Trúc Hà. CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG CHIA SẺ VỚI LÊ NA / Trúc Hà // 
An ninh biên giới.- Ngày 12/01/2020.- Số 2.- Tr.15. 
 

Cuối cùng, cô học trò người dân tộc Thái - Hà Thị Lê Na (học sinh lớp 12A, 
Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La) cũng phải bảo lưu kết quả học tập để về Hà Nội chữa bệnh. Với em, 
đau đớn về thể xác không là gì so với việc phải gác lại ước mơ đèn sách. Thế nhưng, 
cô học trò nhỏ vẫn vững một niềm tin, bởi đồng hành cùng em vẫn còn các chú bộ 
đội biên phòng, các thầy cô giáo, bạn bè và rất nhiều người có tấm lòng hảo tâm dù 
em chưa một lần gặp mặt. 

Hà Thị Lê Na (bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) có vóc dáng nhỏ nhắn, 
xinh xắn và tính cách dễ thương như chính cái tên của mình. Từ nhỏ, Lê Na đã không biết 
mặt cha, chỉ biết đến người mẹ tảo tần nuôi em khôn lớn bằng hạt thóc, củ sắn trên nương 
và những con cá, con cua bắt được ngoài suối. Thương mẹ, Lê Na luôn chăm chỉ học tập, 
thành tích lúc nào cũng đứng nhất, nhì lớp. Những tưởng mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, dù 
còn nhiều vất vả, thế nhưng, ước mơ học đại học, tới những chân trời mới bỗng tan biến 
khi em phát hiện mình bị bệnh gan. Cơ thể thường xuyên lên cơn đau dữ dội, người sưng 
phù, các khớp sưng to, nhưng Lê Na vẫn không bỏ lớp. Em nén cơn đau để tập trung vào 
các bài thi học kỳ. Người vốn đã gầy, em lại càng gầy hơn. Không thể đi lại được, em nhờ 
các bạn thay nhau cõng lên lớp, hết giờ lại cõng về ký túc xá. 

Nhà Lê Na ở gần Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Bộ đội Biên phòng Sơn La. 
Đó là căn nhà gỗ đã cũ, phải che chắn thêm nhiều thứ mới trụ được giữa bạt ngàn gió lạnh 
của núi rừng biên giới. Vậy nên, khi biết chuyện, Đại úy Mai Thế Cảnh, Chính trị viên 
Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã chia sẻ câu chuyện của Lê Na lên mạng xã 
hội thông qua facebook của mình. Từ đây, nhiều người biết hoàn cảnh của em và chung 
tay kêu gọi cùng nhau giúp đỡ cô học trò nhỏ. Cô giáo Ngô Thị Hiệp viết những dòng tâm 
sự đầy xúc động: “5 năm trước, tôi nhận quyết định vào công tác tại Trường Trung học cơ 
sở bán trú Lóng Sập, nơi những em học trò nghèo từ khắp các bản làng về cùng ăn, cùng 
ở, cùng học. Và em, cô học trò nhỏ, dáng đi nhanh nhẹn, học hành chăm chỉ, lúc nào cũng 
cười rất xinh. Thăm nhà biết hoàn cảnh của em (nhà chỉ có hai mẹ con), tôi luôn dặn dò 
em phải tự thay đổi cuộc sống của mình bằng cách không được bỏ học. Ngày em vào học 
trường nội trú huyện, tôi mừng cho em. Nhiều lần đến trường, lúc thì tôi thấy em đang lao 
động, lúc lại thấy em đang giặt quần áo bên bể nước. Và có lúc, tôi giật mình vì có một 
vòng tay ôm mình từ phía sau - là em. Hôm nay đến thăm, em bước đi nhè nhẹ, đôi mắt 
mệt mỏi thâm quầng, bàn tay lạnh giá. Em ốm, em mắc bệnh nặng. Con đường em đi sao 
gập ghềnh đến thế. Thương em chỉ biết ôm em thật chặt và cầu cho ước mơ của em thành 
hiện thực”. Bởi vậy, dù không quen biết, nhưng nhiều người đã gửi tiền ủng hộ, động viên 
em chữa bệnh để có thể tiếp tục đến trường. Trước tình cảm của mọi người, Lê Na xúc 
động chia sẻ: “Con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quyên góp để cho con có 
cơ hội được chữa bệnh, có cơ hội được đến trường để thực hiện những ước mơ còn dang 
dở. Đây là món quà vô giá, bởi lẽ chứa đựng rất nhiều tình cảm, sự yêu thương, đồng cảm 
của mọi người. Nó tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để con cố gắng vượt qua hoàn cảnh 
khó khăn lúc này”. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 01 năm 2020 18 

Những ngày cuối năm, sức khỏe Lê Na yếu lắm. Em cứ ăn vào lại nôn, tay không 
thể cầm bút được. Trước môn thi cuối cùng, Lê Na đã phải bảo lưu kết quả học tập theo 
ông ngoại về Hà Nội chữa bệnh. Đại úy Mai Thế Cảnh cũng chia sẻ, anh đã hỏi bác sỹ và 
được biết, bệnh của Lê Na không phải ung thư, nhưng để chữa được thì thời gian lâu dài 
và tốn kém nhiều. Nhà Lê Na nghèo lắm, vậy nên, anh rất mong có thêm sự chung tay của 
mọi người để giúp cô học trò vốn đã chịu quá nhiều thiệt thòi. 
 

13. Ngọc Mai. CÓ TIỀN RỦNG RỈNH NHỜ NUÔI DẾ MÈN / Ngọc Mai // Nông 
thôn ngày nay.- Ngày 13/01/2020.- Số 11.- Tr.9. 

 

Trong căn phòng chưa đầy 50m2, nhưng tháng nào bà Lò Thị Lả, ở bản Hua 
Nà (thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) cũng rinh về tay hơn 2 triệu 
đồng với mô hình nuôi dế tại nhà. Bà Lả bảo rằng: “Nuôi dế không khó mà hiệu quả 
kinh tế lại cao, không tốn diện tích, thời gian chăm sóc, vốn đầu tư ít, nhu cầu thị 
trường lớn, ai cũng có thể nuôi được”. 

HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO 

Hiện nay, nghề nuôi dế đang ngày càng được nhiều người lựa chọn để phát triển 
kinh tế gia đình. Bởi nuôi dế đơn giản, vốn đầu tư ít, tiêu thụ dễ dàng. Dế còn có khả năng 
sinh sản tốt nên hiệu quả kinh tế cao. Mô hình nuôi dế của bà Lả ở thị trấn Ít Ong (Mường 
La) cũng vậy. 

Bà Lả kể rằng: Cách đây một năm, có người hàng xóm trước đây nuôi dế để ăn 
chơi, nhưng do bận công việc nên đang ý định bỏ đi không nuôi nữa, bảo tôi lấy về nuôi. 
Lúc đầu tôi lưỡng lự nhưng rồi nghĩ bụng hay là nuôi thử đằng nào cũng chẳng mất gì, 
nuôi thử ăn xem sao. 

Về nhà hai vợ chồng bàn nhau làm lồng, quây bạt kín rồi thả dế vào nuôi. “Thời 
gian đầu, tôi cũng chẳng mặn mà lắm, chỉ nghĩ nuôi chơi, được thì ăn không được thì thôi. 
Lấy vài cái vỉ xốp, ít rơm khô đặt vào trong lồng làm nơi dế ở, ngoài vườn sẵn có rau, cỏ 
dại cứ thế lấy về cho dế ăn. Ấy thế mà chúng lớn nhanh như thổi, chưa đầy tháng đã phát 
triển thành đàn cả ngàn con, đen kín cả đáy lồng”. 

Bà Lả vui vẻ nói: Nghe tin một số bà con hàng xóm đến xin mỗi người một ít 
mang về ăn thử, thấy dế ăn ngon, đặc biệt là rất hợp với ăn nhậu, thế là mọi người chuyển 
xin sang mua. Một số nhà hàng, quán ăn biết tin cũng tìm đến mua về làm món ăn phục vụ 
khách. Nuôi chơi chơi lại có tiền, vợ chồng tôi làm thêm lồng nuôi. Vừa nuôi vừa học hỏi 
thêm kỹ thuật qua mạng internet, tivi, sách, báo… hóa ra nuôi dế không hề khó mà ai 
cũng có thể nuôi được. 

NGUỒN THỨC ĂN DỒI DÀO 

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dế, bà Lả cho biết: Thức ăn của dế chủ yếu là rau, cỏ, củ, 
quả các loại sẵn có trong tự nhiên rất dễ tìm. Dế thích ăn nhất là các loại rau non và tươi. 
Khi cho dế ăn, rau phải được rửa sạch, chú ý không được lấy những loại rau cỏ phun 
thuốc bảo vệ thực vật, vì dế là loại côn trùng rất nhạy cảm với thuốc. Môi trường sống 
phải đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Cách 3 - 4 ngày quét dọn, vệ sinh lồng dế một lần, 
phân dế thải ra dùng bón vườn rau rất tốt. 

Nuôi dế không cầu kỳ, mất nhiều thời gian, mỗi ngày bà Lả chỉ dành khoảng 30 
phút để chăm sóc đàn dế, ngoài ra bà vẫn có thể làm những công việc khác. Kết thúc mỗi 
lứa nuôi, bà lại thay lứa mới, cứ thế xoay vòng. 
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Trong quá trình nuôi phải nắm bắt được từng giai đoạn phát triển của dế. Khi 
những con dế trưởng thành kêu rỉ rả là dấu hiệu đến kỳ dế đẻ trứng. Dùng máng hoặc chậu 
cát sạch trộn ít đất dày khoảng 1cm đặt vào trong lồng cho dế đẻ, cứ mỗi đêm lấy máng 
trứng ra một lần, đặt ở nơi có nhiệt độ ấm. Mỗi ngày phun sương từ 2 - 3 lần cho dế uống 
nước. Sau 10 - 15 ngày trứng nở, dế non sẽ tự bò ra, tách dế vào lồng, rồi cho rau non 
hoặc bột cám ngô, cám gạo, sau 30 - 40 ngày dế trưởng thành xuất bán được. 

Dế là món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng, giàu dinh dưỡng, giàu đạm, canxi. 
Hiện mỗi kg dế có giá bán khoảng 200.000 đồng/kg, mỗi tháng bà Lả bán hơn 15 - 20kg 
dế cho các nhà hàng, quán ăn. Công việc nhẹ nhàng mà tiền ra vào đều tay.  

Những ngày cận tết, nhiều người đến đặt mua nhiều khiến dế nuôi của bà Lả luôn 
trong tình trạng cháy hàng, dế không kịp lớn để xuất bán. Hiệu quả bước đầu đã tiếp thêm 
động lực cho bà Lả mở rộng mô hình nuôi để phục vụ nhu cầu thị trường cũng như phát 
triển kinh tế gia đình. 
 

14. Minh Phong. NỮ TRƯỞNG CÔNG AN KHẲNG ĐỊNH BẢN LĨNH / Minh 
Phong // Công an nhân dân.- Tháng 01/2020.-  Số Xuân.- Tr.25. 
 

Trong câu chuyện với chúng tôi về việc xung phong về cơ sở, Đại úy Lừ Thị 
Thu Trang, Phó Trưởng Công an thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu đã sẻ chia 
như vậy. Thực hiện chủ trương tăng cường cho cơ sở, chính quy hóa lực lượng công 
an xã, đến thời điểm này, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành điều động, tăng cường, 
phân công tổng số 1.101 đồng chí công an chính quy tăng cường phụ trách xã, thị 
trấn, bám nắm cơ sở. Trong số hàng trăm cán bộ tăng cường ấy, Đại úy Lừ Thị Thu 
Trang là nữ công an chính quy duy nhất gác chuyện riêng tư để xung phong về với 
địa bàn cơ sở. 

Tôi đến trụ sở Công an thị trấn Yên Châu thì Trang cũng vừa đi giải quyết một vụ 
tranh chấp đất đai tại tổ 6 về. Trang bảo: Em không nghĩ giải quyết tranh chấp đất đai lại 
khó thế, ai cũng có cái lý của mình, nếu mình không khéo tuyên truyền, thuyết phục thì 
chẳng bao giờ giải quyết dứt điểm được. Tròn một năm em xung phong về đảm nhiệm 
chức danh Phó Trưởng Công an thị trấn Yên Châu, cô gái trông gầy gò yếu ớt đó đã tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm hai vụ tranh chấp đất đai 
kéo dài trong nhiều năm, khiến ai cũng nể phục. Bởi hầu hết các vụ tranh chấp đất đai đều 
do việc đo đạc từ thời điểm trước có sự chênh lệch so với thời điểm hiện tại, khi mua bán, 
trao đổi thì xảy ra tranh chấp. Có vụ việc đã kéo dài nhiều năm mà không giải quyết dứt 
điểm được, về thị trấn không lâu sau, Trang đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành 
lập tổ công tác gồm nhiều ban ngành đoàn thể phối hợp, kiên trì vận động, thuyết phục, 
phân tích sự thay đổi, chênh lệch về địa giới hành chính ở từng thời điểm, thậm chí có thể 
có cả sai sót do người đo đạc trước đây... Như vụ tranh chấp đất đai giữa ông Vì Văn 
Sướng ở tổ 6 và ông Vì Văn Sáng ở bản Viêng Lán. Quá trình san ủi đất, làm bìa đỏ xảy 
ra tranh chấp giữa hai gia đình. Vụ việc kéo dài trong nhiều năm, khi xét xử, tòa án cũng 
đã can thiệp nhưng cả hai vẫn không chấp nhận kết quả đó, mâu thuẫn và sự việc tranh 
chấp của hai hộ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Chỉ đến khi Đại úy Lừ Thị Thu Trang 
cùng với các ban ngành của thị trấn nhiều lần đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hai 
hộ đã hiểu ra và chấp nhận thực tế đất đo được ở thời điểm hiện tại. 

Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Lừ Thị Thu Trang được điều động 
về công tác tại Đội An ninh Công an huyện Yên Châu. Công việc chủ yếu của em là làm 
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công tác tổng hợp nên khi có chủ trương tăng cường công an chính quy xuống cơ sở, em 
ghi tên xung phong chỉ với suy nghĩ mình còn trẻ, muốn trải nghiệm, muốn cống hiến sức 
trẻ ở một môi trường công tác mới mà không biết rằng bao khó khăn đang chờ đợi em ở 
phía trước. Bố em, nguyên là lãnh đạo công an huyện nghỉ hưu thì động viên: Làm cán bộ 
công an thì dù ở đâu, làm công việc gì cũng là phục vụ nhân dân nên chỉ cần con cố gắng 
thì sẽ thành công. Còn chồng em, cũng là cán bộ của công an huyện dù lo sợ em sẽ vất vả 
nhưng tôn trọng nguyện vọng của em nên cũng ủng hộ. Những động lực đó càng khiến 
Trang quyết tâm hơn khi đến một môi trường công tác hoàn toàn mới. 

Cho đến khi tiếp nhận công việc, Trang mới biết mọi chuyện không hề đơn giản 
như em nghĩ. Em hầu hết đảm nhiệm các công việc ở đây, từ giải quyết các thủ tục hành 
chính, quản lý cư trú, quản lý, theo dõi địa bàn...đến giải quyết các vấn đề liên quan đến 
an ninh trật tự... Công việc khác xa so với nhiệm vụ trước đây Trang làm ở Đội An ninh. 
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô gái người dân tộc Thái đầy bản lĩnh này đã tìm tòi 
mọi tài liệu liên quan để nghiên cứu, rồi hỏi kinh nghiệm những người đi trước ở các đội 
nghiệp vụ, dành nhiều thời gian xuống địa bàn với bà con nhân dân nắm tình hình, tìm 
hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân... Được cái thuận là Trang là người dân tộc, lại 
sống ở Yên Châu từ nhỏ nên địa bàn này khá quen thuộc với em, chỉ khác là giờ em 
xuống địa bàn với tư cách hoàn toàn khác. 

Thị trấn Yên Châu nằm dọc hai bên đường quốc lộ 6 có chiều dài hơn 3km, có 6 
tiểu khu. Địa bàn tuy không rộng nhưng mật độ dân cư đông, đủ cấu trúc của một đô thị, 
lại xen canh, xen cư giữa người dân bản địa và người dân ở nơi khác đến nên tình hình an 
ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là việc mất trật tự công cộng, lấn chiếm hành 
lang giao thông, tội phạm trộm cắp và ma túy... Vì thế, việc nắm chắc tình hình để tham 
mưu đúng, trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai thực hiện các biện 
pháp công tác công an đảm bảo hiệu quả thì không thể không sâu sát địa bàn. Những ngày 
miệt mài ở các tổ, bản cho đến tối khuya, những cuộc tuần tra đêm, thậm chí những cuộc 
bắt tội phạm vốn dĩ chỉ quen thuộc với cánh đàn ông thì nay đã trở nên quen thuộc đối với 
Trang. Nhà em chỉ cách nơi làm việc 3km nhưng việc đưa đón con đi học chủ yếu nhờ 
chồng và ông bà. Tuần em trực ở cơ quan 3 đến 4 ngày, hai đứa con có khi mấy ngày 
không gặp mẹ... Ai cũng bảo việc xuống cơ sở đối với những cán bộ cảnh sát là nam còn 
vất vả, nói gì đến nữ chiến sỹ chân yếu tay mềm như Trang. Vậy mà hơn 1 năm em đảm 
nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an thị trấn, Trang đã tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều chương trình công tác đảm bảo an ninh trật 
tự, cùng với ban công an thị trấn phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện phát hiện, 
xử lý 4 vụ về hình sự, bắt 6 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 13 đối tượng phạm tội về 
ma túy, thu giữ tang vật gồm 215 viên ma túy tổng hợp, 1 tép heroin. Trong số đó, Trang 
đã trực tiếp tham gia bắt 3 vụ phạm tội về ma túy, cũng lăn lộn đêm hôm để truy bắt tội 
phạm không khác gì những đồng nghiệp nam. 

Đại úy Lừ Thị Thu Trang cũng như gần 200 cán bộ cảnh sát công an chính quy 
trong lực lượng Công an Sơn La được điều động, tăng cường cơ sở, luôn xác định khó 
khăn, gian khổ ở phía trước và không ngừng vươn lên, vượt qua khó khăn, gác mọi 
chuyện riêng tư để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dẫu những ngày làm việc đến khuya, 
những đêm trực dài hay những cuộc tuần tra không kể sớm tối sẽ thường xuyên hơn, việc 
nhà cửa con cái em sẽ phải trông cậy vào người bạn đời cũng là đồng nghiệp của mình... 
nhưng tôi luôn tin những trải nghiệm qua hơn một năm đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng 
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Công an thị trấn Yên Châu sẽ giúp em có thêm bản lĩnh, thêm kinh nghiệm để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với các nữ công an chính quy trên cả nước viết tiếp bài 
ca “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”, xứng đáng với lời khen của 
Bộ trưởng Bộ Công an dành cho các nữ công an chính quy xung phong tăng cường cơ sở 
như em. 
 

15. Mạnh Hùng. TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU, SƠN LA: ĐIỂM SÁNG NƠI 
MIỀN TÂY BẮC / Mạnh Hùng // Công lý.- Tháng 01/2020.-  Số Xuân.- Tr.23. 
 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong suốt những năm vừa qua, tập thể 
cán bộ, công chức Tòa án nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La luôn cố gắng, nỗ 
lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần không nhỏ trong việc giữ 
gìn an ninh, trật tự vùng núi Tây Bắc. 

Yên Châu là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, gồm một thị trấn 14 xã, tình hình 
tranh chấp dân sự rất phức tạp nhiều nhất tỉnh Sơn La, chủ yếu là kiện đòi lại tài sản và 
tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Địa hình khó khăn, các xã xa trung tâm huyện và người 
dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số toàn huyện. Hiện Tòa án nhân dân huyện Yên 
Châu có tổng biên chế là 12 người, trong đó có 4 thẩm phán, 4 thư ký và các công chức 
khác. Bình quân mỗi thẩm phán phải giải quyết 65 vụ/năm và 6 vụ/tháng. So với chỉ tiêu 
chung của Tòa án Nhân dân tối cao giao là cao hơn 2 vụ/tháng; tỷ lệ giải quyết đạt cao 
99,2%. 

Thẩm phán Lương Long Bình, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Yên Châu cho 
biết: Để đạt được các yêu cầu nói trên, trước hết phải nói đến việc quyết liệt trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan nói riêng và cấp trên quản lý nói chung. 

Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, viện kiểm sát trong việc tổ 
chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến theo tinh thần cải cách tư pháp, 
tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư và trợ giúp viên pháp lý tham gia trong các giai đoạn tố 
tụng. 

Đơn vị luôn tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ công chức mà 
trọng tâm là đội ngũ thẩm phán trong sạch, vững mạnh. 

Trong những năm qua, Tòa án nhân dân huyện Yên Châu đã có nhiều đổi mới, tích 
cực thực hiện tốt 14 giải pháp đột phá; nâng cao chất lượng xét xử. Kết quả tích cực mà 
đơn vị đạt được là hoàn thành vượt chỉ tiêu mà đơn vị đăng ký. Trong năm 2019, đơn vị 
giải quyết được 258/260 vụ, không để quá hạn luật định. Việc xét xử án hình sự luôn đảm 
bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp bị kết tội oan. 

Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của tòa án trên cổng thông 
tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao, trong năm đơn vị công bố 196/196 quyết định, bản án 
có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử và không có phản hồi tiêu cực. 

Trong 14 nhóm giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng xét xử, Thẩm phán 
Lương Long Bình tâm đắc nhất là giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong 
giải quyết các vụ án dân sự. Giải pháp này đã được đơn vị thực hiện rất hiệu quả, với mục 
tiêu giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử, tiết 
kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự và Nhà nước, tạo thuận lợi cho việc thi 
hành án. Kết quả tỷ lệ hòa giải được nâng lên từ 86% lên 94,7% so cùng kỳ năm trước. 

Tòa án nhân dân huyện Yên Châu đã coi việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là 
một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Thẩm phám 
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trong năm. Kết quả, năm 2019 đơn vị tổ chức 6 phiên tòa trong đó 4 phiên tòa hình sự và 
hai phiên tòa dân sự có tổ chức rút kinh nghiệm, việc thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn 
số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa án Nhân dân tối cao quy định, nhằm nâng 
cao việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, hình thức. 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm vừa qua, hướng tới kỷ 
niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Tòa án, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Yên 
Châu, cũng như toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, xứng đáng là ngọn đuốc sáng trong công 
tác xét xử nơi vùng Tây Bắc. 
 

16. Mạnh Hùng. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA: ĐIỂM SÁNG TRONG HOẠT 
ĐỘNG TÒA ÁN / Mạnh Hùng // Công lý.- Tháng 01/2020.- Số Xuân.- Tr.20. 
 

Năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La được biết đến là đơn vị hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn, đây còn 
là một đơn vị luôn chú trọng đến công tác từ thiện trên địa bàn. Để hiểu rõ hơn về 
những thành tích ấn tượng đó, phóng viên báo Công lý đã có dịp trao đổi với thẩm 
phán Nguyễn Hồng Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La. 

Phóng viên: Trong năm 2019 Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La nói riêng và Tòa án hai 
cấp tỉnh nói chung được biết đến là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông có thể chia 
sẻ kinh nghiệm để có những thành tích đó? 

Chánh án Nguyễn Hồng Nam: Trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn 
nhưng Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La nói riêng và Tòa án hai cấp tỉnh Sơn La nói chung đã 
cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Tòa án nhân dân hai cấp 
trong tỉnh đã giải quyết được 4.607 vụ việc trong tổng số 4.680 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 
98,4%, cao hơn 3,2% so với năm 2018; tại Tòa án nhân dân tỉnh vượt 11,5% so với năm 
2018); số vụ việc còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ 
các bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của tòa án là 0,3% (giảm 0,21% so với năm 
2018), tỷ lệ các bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan của tòa án là 0,69% (giảm 
0,16% so với năm 2018)... 

Để đạt được những kết quả trên, trước hết xuất phát từ việc lãnh đạo Tòa án nhân 
dân tỉnh Sơn La đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất, từ Tòa án nhân dân 
tỉnh đến các tòa án nhân dân cấp huyện. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng và 
lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai nhiệm 
vụ công tác của năm mới, kiên quyết chống tư tưởng xả hơi. Trong tháng 3/2019, Tòa án 
nhân dân tỉnh đã chủ động tổ chức sơ kết việc thực hiện 14 giải pháp đột phá Tòa án nhân 
dân tối cao đề ra, nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-
KL/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực 
hiện trong thời gian tiếp theo. 

Trong công tác xét xử, năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành trên 30 văn 
bản chỉ đạo các mặt công tác của tòa án; tổ chức 3 đợt trong toàn tỉnh để các đơn vị báo 
cáo các vụ án tạm đình chỉ, các vụ phức tạp, kéo dài, trên cơ sở đó Ủy ban Thẩm phán 
hướng dẫn giải quyết. Các vụ án khó hoặc vướng mắc, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh 
hướng dẫn, giải đáp “cầm tay, chỉ việc”. Bên cạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng 
giám đốc kiểm tra án của các đơn vị, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức kiểm tra toàn diện 
các mặt công tác của 12 đơn vị tòa án cấp huyện. Việc kiểm tra được tiến hành nghiêm 
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túc, từ đó kịp thời khắc phục những thiếu sót, vi phạm của các đơn vị. Công tác cán bộ 
được quan tâm đặc biệt, trong năm đã quy hoạch được 45 đồng chí/158 đồng chí trong 
biên chế với nhiều chức danh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện... 

Phóng viên: Sơn La được biết đến là địa phương có nhiều vụ án lớn được dư luận 
xã hội quan tâm. Xin ông chia sẻ về một số phiên tòa trọng điểm đã đưa ra xét xử ở địa 
phương trong năm vừa qua ? 

Chánh án Nguyễn Hồng Nam: Sơn La là địa bàn trọng điểm về ma túy. Trong 
những năm gần đây, số lượng tội phạm về ma túy luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các 
vụ án hình sự. Riêng năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La đã thụ lý sơ thẩm 
1013 vụ án/1289 bị cáo về ma túy, đã giải quyết 1011 vụ/1286 bị cáo. Trong đó, đáng chú 
ý một số vụ án hình sự lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm liên quan 
đến một số tội phạm như: Chống chính quyền nhân dân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; một 
số vụ án về tham nhũng và chức vụ liên quan đến dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn 
La và kỳ thi Trung học phổ thông năm 2018. Điển hình là vụ án Vàng A Cha và đồng 
phạm bị truy tố về tội Trốn ra nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân; vụ án Lò 
Văn Châu cùng đồng phạm lừa đảo, 428 người bị hại là những người di dân để xây dựng 
Thủy điện Sơn La; vụ án Trần Xuân Yến và đồng phạm bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn trong khi thi hành công vụ (vụ án gian lận thi cử tại kỳ thi Trung học phổ thông 
năm học 2018 ở Sơn La)... 

Trong các vụ án nêu trên, ngay từ khi thụ lý hồ sơ, Ban cán sự Đảng và lãnh đạo 
Tòa án nhân dân tỉnh đã xác định cần phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực 
hiện tốt việc xét xử vụ án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, 
phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình diễn ra phiên 
tòa, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh luôn theo sát diễn biến phiên tòa, chỉ đạo và giúp Hội 
đồng xét xử kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Việc tổ chức xét xử tốt các vụ 
án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La là 
một trong 10 thành tích nổi bật trong kết quả công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh 
Sơn La. 

Phóng viên: Vụ án gian lận về thi cử tại tỉnh Sơn La năm 2018 đã đưa ra xét xử sơ 
thẩm nhưng lại phải trả hồ sơ điều tra bổ sung vì liên quan tới hành vi đưa, nhận hối lộ. 
Để làm sáng tỏ hành vi nhạy cảm khiến dư luận bức xúc, tòa án gặp phải khó khăn gì? Xin 
Chánh án chia sẻ quyết tâm về đấu tranh với tội phạm tham nhũng, đặc biệt trong vụ án 
với dấu hiệu tham nhũng trong ngành giáo dục này? 

Chánh án Nguyễn Hồng Nam: Theo Bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Sơn 
La và cáo trạng truy tố, Trần Xuân Yến và 7 đồng phạm trong vụ án bị truy tố về tội Lợi 
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 
2015. Do kết luận điều tra và truy tố như vậy nên cũng khó khăn nhất định cho tòa án khi 
đưa ra xét xử. Vụ án này lại được dư luận xã hội, các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm 
và tỉnh Hà Giang thì “dậy sóng” cũng phần nào gây tâm lý nhất định. Tuy nhiên, Ban cán 
sự Đảng, Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo phải giải quyết cho đúng quy định của pháp 
luật, kiên quyết không “xuôi chiều”, phải làm rõ bản chất của vụ án. 

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã thực hiện đầy đủ các bước tiến hành tố tụng theo 
quy định. Phiên tòa diễn ra liên tục, công khai, minh bạch theo đúng tinh thần cải cách tư 
pháp... Sau 4 ngày xét xử liên tục, trên cơ sở kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, 
hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, yêu cầu làm rõ việc truy tố lọt 
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người, lọt tội đối với các bị cáo. Tòa án nhân dân tỉnh đã yêu cầu khởi tố thêm người, 
thêm tội liên quan đến đưa hối lộ và nhận hối lộ. 

Phóng viên: Được biết, ngoài việc thực hiện tốt các công việc chuyên môn, Tòa án 
nhân dân tỉnh Sơn La cũng đặc biệt chú trọng đến công tác từ thiện trên địa bàn, xin ông 
cho biết nguyên nhân nào khiến đơn vị có những việc làm thiết thực và nhân văn như vậy? 

Chánh án Nguyễn Hồng Nam: Sơn La là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn 
nhiều khó khăn. Do vậy, khi được phân công về làm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn 
La (tháng 5/2018), tôi đã xác định cần phải quan tâm đúng mức đến công tác đền ơn, đáp 
nghĩa, tri ân. Đặc biệt là đối với các đồng chí gặp khó khăn, các gia đình chính sách, các 
gia đình bị thiên tai, các địa phương nghèo trong tỉnh. 

Trong 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019, tập thể công chức và người lao động 
Tòa án hai cấp đã tổ chức vận động, quyên góp để xây tặng một điểm trường mầm non trị 
giá 700 triệu đồng tại xã Nậm Păm (Mường La) do trường cũ bị lũ cuốn trôi; xây tặng một 
điểm trường mầm non tại xã Phiêng Khoài (Yên Châu) với số tiền 500 triệu đồng thay cho 
công trình cũ bằng tranh tre nứa lá; tặng quà cho gia đình cựu chiến binh bị chất độc màu 
da cam tại Vân Hồ 20 triệu đồng; tổ chức thăm và tặng quà cho các em học sinh tại 
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn với tổng giá trị 25 
triệu đồng nhân dịp chào mừng năm học mới 2019 - 2020. 

Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức quyên góp, thăm hỏi, động viên 3 trường 
hợp cán bộ và thân nhân cán bộ trong ngành mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 50 triệu 
đồng; phủ xanh 6,5ha chanh leo tại xã Phổng Lập (Thuận Châu) và tặng nhiều hiện vật 
khác với tổng giá trị 200 triệu đồng. 

Trong thời gian tới, tập thể công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Sơn La tiếp tục 
đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện tại địa phương để góp phần xây dựng 
hình ảnh người cán bộ tòa án nhân dân không chỉ “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” 
mà còn “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Chánh án. 
 

17. Quách Hoàng Anh. BẾN ĐỖ TÌNH YÊU / Quách Hoàng Anh // Tạp chí Người 
làm báo.- Tháng 01/2020.- Số Xuân.- Tr.62-64. 
 

Bức tranh về mỗi vùng đất thường được vẽ từ những đường nét, màu sắc của 
thiên nhiên và con người. Vắng con người, thiên nhiên ấy trở nên hoang sơ, quạnh 
quẽ. Vắng thiên nhiên, con người ấy trở nên lạc lõng, bơ vơ. Xã Ngọc Chiến, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La là một miền đất mà cảnh và người có một sức quyến rũ ghê 
gớm đối với những ai đã từng đặt chân đến chốn này. Cũng chính cảnh và người ấy 
lại “để thương, để nhớ” với những người phải cất bước ra đi, phải xa núi rừng, xa 
làng bản nơi đây! 

TÌNH YÊU, SỐ PHẬN VÀ CÂU CHUYỆN VỀ MỘT VÙNG ĐẤT  

Một câu chuyện tình đã trở thành một “ký ức” đẹp đẽ của Ngọc Chiến. Đó là câu 
chuyện của một đôi trai gái yêu nhau, đã vượt qua những định kiến khắt khe của cuộc đời, 
những khoảng cách ngặt nghèo của thân phận để đến với nhau. Họ dắt tay nhau tìm đến 
một vùng đất mới, chấp nhận mọi khó khăn để tạo dựng một cuộc sống mới trong vòng 
tay của núi rừng. Ở nơi đó, họ có thể thiếu thốn trăm bề nhưng họ có nhau, họ có tình yêu. 
Thiên nhiên ấy, tình yêu ấy đã “vỗ về” họ, “dìu” họ vượt qua những trở ngại, thách thức 
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của cuộc sống. Để đến hôm nay, “xứ sở của tình yêu” thuở xa xưa ấy đã trở thành một 
Ngọc Chiến xinh đẹp giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi. 

Phải chăng, vì là một “bến đỗ” của tình yêu nên cảnh và người ở Ngọc Chiến đều 
rất thơ, rất tình! Thiên nhiên Tây Bắc vốn hùng vĩ, hùng vĩ đến mức dữ dội với những 
“dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” (Quang Dũng) nhưng đến đây, tạo hóa lại hào phóng 
mở ra một thung lũng xinh đẹp với dòng suối “bẽn lẽn” chảy bên những thửa ruộng trải 
rộng đến sát chân núi. Ngắm nhìn cánh đồng, nghĩ đến những ngày mùa vàng về trên làng 
bản, trong tôi dâng lên một cảm xúc bồi hồi rất khó tả. Khi ấy, chắc Ngọc Chiến đẹp lắm! 
Cánh đồng Ngọc Chiến sẽ được nhuộm một sắc vàng của ấm no, trù phú! Ngày nay, đến 
với Ngọc Chiến, người ta còn được thấy những cánh đồng hoa bên cạnh cây ngô, cây lúa 
đã được trồng cấy từ bao đời. Hướng đi mới này không chỉ khiến cuộc sống của người dân 
Ngọc Chiến thêm đủ đầy mà còn tô điểm thêm cho xứ sở vốn đã xinh đẹp, quyến rũ này! 

Đến Ngọc Chiến, chúng tôi được gặp gỡ những con người nghĩa tình, hiếu khách. 
Từ các bác, các anh cán bộ xã đến bà con dân bản, ai ai cũng chân thành, cởi mở. Chén 
rượu thơm nồng có thể khiến người ta trở nên chếnh choáng, nhưng điều khiến người ta 
thực sự say sưa, ngây ngất thì chính là tình người. Những cái nắm tay ấm áp, những ánh 
mắt thân thương, những lời nhắn nhủ chân tình như níu chân những khách phương xa 
chúng tôi. Gương mặt bình thản của những cụ già, vẻ vô tư của những em bé nơi xóm núi 
như những minh chứng cho cuộc sống yên bình, phẳng lặng nơi đây. Đương nhiên, cuộc 
sống không ngừng vận động, cũng như những dòng sông vẫn không thôi cuộc hành trình 
lãng du của mình. Một dòng sông đứng yên là một dòng sông “chết”. Rồi đây, rất có thể, 
và chắc chắn là như thế, cuộc sống ở Ngọc Chiến sẽ ồn ào hơn, hiện đại hơn nhưng tôi tin 
rằng những con người Ngọc Chiến vẫn mãi nồng nàn, ấm áp thế. Bởi lẽ, họ là những đứa 
con của núi rừng, họ được nuôi lớn bởi những hạt gạo trắng ngần, kết tinh từ hạt mưa mát 
lành của trời và giọt mồ hôi ấm nóng của con người, được gặt về từ cánh đồng Ngọc 
Chiến! 

Chính với ý nghĩa đó, tôi muốn gọi hành trình đến thăm Ngọc Chiến của chúng tôi 
là một chuyến “trở về”. “Trở về” với một cuộc sống bình lặng, yên ả, “trở về” với những 
con người thiết tha, chân tình! 

THEN 

Trong chuyến đến thăm Ngọc Chiến, đoàn chúng tôi được tham dự một buổi thực 
hành nghi lễ Then của người Thái. Bà con ở đây tin rằng, bà Then có khả năng đặc biệt, 
có thể “giao tiếp” với thần linh, trao gửi những “thông điệp” của con người đến thần linh 
và nhất là có thể dẫn dắt linh hồn trải qua các chặng đường để về với cõi mà những linh 
hồn thuộc về. Trong tâm thức của bà con, ở “thế giới của những linh hồn” cũng diễn ra 
những hoạt động sinh hoạt và sản xuất giống “thế giới của con người”. Với niềm tin ấy, 
trong nghi lễ then, người ta chuẩn bị cả những công cụ lao động và các vật dụng sinh hoạt 
thường ngày để phục vụ cho “cuộc sống mới/khác” của những linh hồn. Những hình ảnh 
cái cuốc, cái xẻng, cái cày, cái bừa, cái chõ đồ xôi,... khiến tôi nhớ đến những đồ tùy táng, 
đồ minh khí trong các mộ táng đã phát lộ dưới “nhát cuốc” của các nhà khảo cổ học, 
không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới! 

Xem ra, quan niệm “trần sao âm vậy”, niềm tin về một “cuộc sống mới/khác” sau 
cái chết không chỉ thuộc về riêng một cộng đồng tộc người nào, mà là một “ký ức chung” 
mang tính phổ quát của nhân loại từ thuở xa xưa nào đó, từ thuở con người vẫn còn nhiều 
“ngơ ngác”, “băn khoăn” trước thiên nhiên bí ẩn, trước cuộc đời chông chênh nhiều trắc 
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trở. Cho đến ngày hôm nay, khi con người đã và đang tự hào về những phát minh, những 
thành tựu khoa học - kỹ thuật làm thay đổi thế giới, đang ngạo nghễ với khả năng “chinh 
phục thiên nhiên” của mình thì hình như những “ngơ ngác”, “băn khoăn” ấy vẫn không 
thôi đeo đẳng, ám ảnh họ. Đó chính là “mảnh đất” để niềm tin ấy của con người vẫn có 
thể tồn tại và tồn tại một cách xanh tươi. Những đa dạng, khác biệt trong văn hóa là không 
thể phủ nhận. Nhưng phải chăng, đi đến tận cùng những đa dạng, khác biệt đó, ta sẽ bắt 
gặp sự thống nhất, hay ít nhất là những điểm đồng quy - “tầng nguyên sinh” mang tính 
phổ quát trong văn hóa nhân loại. 

NHỮNG NẾP NHÀ PƠ MU GIỮA THUNG LŨNG 

Bức tranh thiên nhiên của xứ Mường Chiến sẽ thật lạnh lẽo nếu không có những 
bản làng xinh xắn với những nếp nhà pơ mu đã nhuộm màu tháng ngày và mưa gió. Dưới 
ánh nắng dịu dàng, giữa một vùng không gian rộng mở thoáng đãng, những mái nhà được 
lợp bằng gỗ pơ mu nổi bật với một gam màu trầm lặng, như một điểm nhấn trên nền cảnh 
của thung lũng xinh đẹp này. Những nếp nhà ấy đã hé mở một quá khứ “bạt ngàn gỗ pơ 
mu” của vùng đất này, và nhất là phản ánh một “phong cách” ứng xử với môi trường thiên 
nhiên của bà con nơi đây. 

Một bác thợ mộc hào hứng giới thiệu cho chúng tôi về ngôi nhà cổ được dựng, lợp 
hoàn toàn bằng gỗ pơ mu của mình. Ở đây, đến cả những chiếc cổng nhà cũng được dựng 
bằng gỗ pơ mu. Chúng tôi thấy ở bác một niềm tự hào khó giấu về ngôi nhà, cùng với đó 
là sự am hiểu cặn kẽ về thứ “vàng” của núi rừng này. Tôi không ngạc nhiên về điều này. 
Trước nay, tôi vẫn tin rằng, đối với những người thợ thực sự tâm huyết, nghề nghiệp đối 
với họ không chỉ là vấn đề sinh kế, là phương tiện để “kiếm cơm”, mặc dù ý nghĩa đó là 
hết sức quan trọng, không thể phủ nhận. Thật vậy, những người thợ khi họ sống hết mình 
với nghề, đi đến tận cùng với nghề, thì họ đã thực sự trở thành một người nghệ sĩ. Và bàn 
tay “thô ráp” của họ chính là bàn tay đẹp nhất. 

Những nếp nhà pơ mu ở đây mang dáng vẻ khiêm tốn, có vẻ thấp mà không lúp 
xúp, hài hòa với cảnh vật xung quanh. Không chỉ đặc biệt bởi vật liệu, kết cấu kiến trúc 
của những ngôi nhà trong bản cũng rất độc đáo. Trông lên những mái nhà, chúng tôi bắt 
gặp một cấu kiện kiến trúc đỡ mái được cách điệu thành hình vòi voi rất thú vị. Tôi liên 
tưởng ngay đến hình ảnh một con voi đang vươn cao vòi phun nước đã từng được xem 
qua các chương trình khoa học, khám phá trên truyền hình. Phải chăng, hình ảnh vòi voi 
cách điệu đó được bà con ở đây tạo tác với ý nghĩa chống hỏa hoạn? Cuộc hành trình của 
tôi bận bịu hơn hẳn khi những suy nghĩ như thể cứ trở đi trở lại trong tôi. Một ngày không 
xa, khi trở lại Ngọc Chiến, tôi nhất định sẽ đem thắc mắc này đến hỏi bác thợ mộc - nghệ 
sỹ kia. 

“MÓ” NƯỚC NÓNG BẢN LƯỚT 

Ngọc Chiến còn hấp dẫn khách đường xa bởi “mó” nước nóng trời ban. Tặng 
phẩm quý hóa ấy của thiên nhiên nay đã được những con người có khát vọng xây dựng, 
phát triển quê hương đưa vào khai thác, trở thành một điểm đến lý tưởng của bà con trong 
vùng, và nhất là những du khách phương xa. Sau một chặng đường dài, làn nước ấm nóng 
ấy có sức quyến rũ đến mê hoặc, dễ khiến người ta sung sướng mà “quên hết sự đời”. Thế 
mới biết thiên nhiên Tây Bắc hào phóng lắm. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trong 
đoàn, vì đây là lần đầu tiên có được trải nghiệm thú vị này. Tuy nhiên, các anh chị khác 
cũng không giấu được vẻ thích thú khi trông thấy những tăm nước và làn khói nhẹ là là 
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trên mặt nước, mặc dù họ là những người có vẻ “túy tâm” với “chủ nghĩa xê dịch”, đã có 
nhiều trải nghiệm trên các cung đường, ở nhiều vùng đất. 

Từ biệt bản Lướt, đoàn chúng tôi vội trở về khi mặt trời đã bắt đầu “vùng vằng” bỏ 
về Tây. Một ngày đến thăm Ngọc Chiến sao mà chóng vánh quá. Chúng tôi lại đi qua đèo 
Sam Síp, lại nhớ về hành trình 30 ngày của đôi tình nhân từ sông Đà vào đến Ngọc Chiến 
- “bến đỗ của tình yêu”. Câu chuyện tình yêu ấy, cảnh và người nơi ấy đã neo lại trong 
chúng tôi những ấn tượng thật khó phai mờ. Thung lũng đẹp đẽ, thơ mộng ấy như vẫn 
đang chờ chúng tôi trở lại, và tha thiết như thế với bất cứ ai đặt chân đến đây, dù chỉ 
thoảng qua trong thoáng chốc.  
 

18. Thủy Trần. LÊN HUA TẠT ĂN TẾT VỚI NGƯỜI MÔNG / Thủy Trần // 
Truyền hình.- Tháng 01/2020.- Số Xuân.- Tr.56-57. 
 

Bạn là người mê dịch chuyển và luôn bị cảm giác nhớ đường thôi thúc? Bạn 
thích cái cảm giác cô đơn đỉnh đèo lấy gió làm quạt, lấy ánh mặt trời làm khăn? Bạn 
nghĩ mình sẽ đi ngang qua Vân Hồ trên cao nguyên Mộc Châu và sẽ tiếp tục hành 
trình của riêng mình để tìm về những thung lũng mận đào mênh mông nơi Pa Háng, 
Pa Khen hay Nà Ka Tân Lập? Hãy thử can đảm bỏ lại sau lưng những rừng mận, 
rừng mơ, để một lần đến ăn tết với người Mông. Mách với bạn một điều rằng, người 
Mông ở miền núi phía Bắc nói chung và người Mông Lềnh ở Mộc Châu nói riêng 
đều ăn tết trước Tết Nguyên đán của người Kinh đúng một tháng. 

PHONG TỤC TẾT TRUYỀN THỐNG 

Trong ngày cuối cùng của năm cũ theo hệ lịch của người Mông (tức ngày 30/11 
Âm lịch), đồng bào sẽ tháo bỏ những giấy bản cũ và thay vào bằng loạt giấy bản mới 
được trang trí theo truyền thống riêng của từng nhà. Giấy bản có vai trò rất quan trọng 
trong đời sống tinh thần của người Mông, được coi là công cụ truyền tải thông điệp cầu 
mong sự tốt lành mà người sống muốn gửi tới thần linh và tổ tiên vào dịp năm mới hoặc lễ 
tết. Giấy bản thường được người Mông tự làm thủ công từ nguyên liệu chính là cây giang, 
cây vầu, với kỹ thuật tạo bột và rải khuôn khéo léo để phục vụ cho nhu cầu tâm linh theo 
phong tục cổ truyền. Tùy theo truyền thống và sự sáng tạo của mỗi gia đình mà giấy bản 
được cắt trang trí hoa văn theo những cách khác nhau dựa trên kỹ thuật cắt răng cưa đơn 
giản. Một xấp giấy bản lớn dùng để thay thế cho lớp giấy bản cũ trên bàn thờ người Mông 
và vô số những tấm giấy bản cỡ nhỏ để gắn vào đồ dùng, vật dụng trong nhà, vốn được 
người Mông luôn coi như chúng có linh hồn riêng, cũng cần được nghỉ ngơi đón Tết. 

Tất cả công cụ, nông cụ đều đã được gột rửa sạch sẽ và mang vào xếp gọn ghẽ nơi 
góc nhà, gần bàn thờ, dùng giấy bản phong lại để chuẩn bị ăn tết. Xe máy, ô tô, máy khâu, 
bàn ghế, tủ giả cột nhà, xà ngang, cánh cửa đều được dán một vài tờ giấy bản. Tôi mải 
xem chủ nhà cầm cành tre xanh đi vòng quanh căn nhà gỗ đơn sơ, vừa đi vừa rì rầm 
những câu tiếng Mông để quét đuổi những điều xấu của năm cũ ra khỏi cửa, thò đầu ra 
sân đã thấy đuôi xe ô tô của mình được con trai gia chủ phong lại bằng 3 bảo bối (ba tờ 
giấy bản), ý chừng khách phải ở lại cho hết tết mới được về. 

Thay giấy bản và ống hương mới xong, ngoài cửa cũng cắm một ống tre để thắp 
hương trong 3 ngày đầu năm, gia chủ chọn một con gà trống đẹp vào “chào” tổ tiên trước 
khi bà chủ mang vào bếp cắt tiết, ông chủ nhổ 3 túm lông trên cổ gà, dùng máu tươi để 
dính vào giấy bản, chuẩn bị một đấu thóc/gạo/ngô hoặc nếu nhà nghèo sẽ dùng tro bếp để 
làm bát hương ngày tết. Mâm cơm dâng tổ tiên có con gà luộc và bát cơm nóng giản dị. 
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Phong tục tết 3 ngày ăn cơm chỉ ăn thịt không ăn rau. Tráng A Chu, anh chủ nhà 
nghỉ kiểu homestay vừa cười bảo tôi vừa nháy mắt, ấy là ngày xưa thôi, bây giờ chỉ ăn thịt 
mà không ăn rau thì nguy cấp!!!. Ăn cơm không được chan canh để tránh một năm bão lũ. 
Đêm 30 vẫn mặc đồ cũ, sang mồng 1 dậy sớm, được phát quần áo đẹp mặc, bắt đầu hành 
trình đi ăn “chực” tết hàng xóm, người thân. Trước đây, người Mông vẫn hay mang nông 
sản thực phẩm nhà có sẵn làm quà tết tặng nhau, nay hiện đại thì ghé mua túi quà tết ở 
hàng xén, “ăn ké” tết nhà nào xong, mỗi người có 2 cái bánh dầy Mông dắt lưng mang về. 

Qua 3 ngày đầu năm lễ tết tại gia và họ hàng, anh em làng xóm, từ ngày thứ 4 đến 
tận Tết Nguyên đán của người Kinh là người Mông xúng xính quần áo đẹp đi chơi khắp 
chốn, lên đồi, lên rừng, ra phố, đi hò hẹn, yêu đương, chơi tu lu, ném pao, đá bóng... Xen 
giữa mấy thú vui đó giờ có thêm cái thú đi buôn đào cho người dưới xuôi. 

 CHƠI TẾT HẾT MÌNH 

 Nhân việc hai năm gần đây, người Mông ở Vân Hồ - Mộc Châu được vận động để 
gộp Tết Mông vào Tết Nguyên đán của người Kinh, chúng tôi lại phải vội vã xách balo 
lên đường, sợ rằng hòa nhập với hòa tan sẽ làm phai mờ bản sắc văn hóa riêng biệt của 
từng dân tộc. Quan điểm gộp hai tết lại để tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân xem 
ra không hợp lý khi người Mông ăn tết theo lịch nông nghiệp, khi đồng ruộng ngơi nghỉ 
thì họ đón Tết, còn khi người Kinh ăn tết thì đã đến lúc phải lên nương phát rẫy làm cỏ 
chuẩn bị vụ mới. 

Ngày tết cũng là dịp để anh em bạn bè làng xóm tổ chức mổ lợn, mổ gà mời nhau 
ăn bát cơm thịt, uống chén rượu ngô, chia nhau tấm bánh dày, năm nay anh mời tôi, thì 
năm sau tôi mời lại anh, nhà khá giả mời nhà ít có điều kiện bằng, là quãng thời gian để 
đồng bào thắt chặt thêm tình cảm, thể hiện tình đoàn kết gắn bó cộng đồng. Vì vậy, ai bận 
công việc cứ bận, người Mông đến hẹn lại lên, lại phong giấy bản mới đón tết và lại chơi 
tết hết mình. 

Sáng mồng một ngủ một giấc thật sâu, không ai đánh thức, không cả nghe tiếng gà 
gáy giao thừa cất lên vào lúc nào. Lên nhà trên đã thấy Hàng Thị Sua chuẩn bị một loạt 
váy áo trang phục người Mông tuyệt đẹp, được làm bằng tay cầu kỳ từng đường kim, mũi 
chỉ, phối từng sợi hoa văn. Sua bảo, đây là bảo bối của phụ nữ Mông, mỗi người dù giầu, 
dù nghèo ai cũng phải có một bộ, để diện và khi chết đi thì mặc vào, xuống dưới kia con 
ma mới nhận ra mình chứ! 

Mới thay xong bộ trang phục bảo bối, còn đang đứng trước gương chỉnh trang đã 
thấy mình hẳn là một phần thực thụ của Tết Mông rồi. A Chu đang đợi cả bọn để dắt sang 
nhà hàng xóm thăm gốc cây hồng. Cây hồng mùa đông, khẳng khiu trơ khấc đứng bên 
hàng rào chằng chịt củi/cành khô, nghiêng vào vườn rau cải mèo đang trổ lá, nhựa sống 
căng ra trên những trái chín vàng, tựa như những chiếc đèn lồng tí hon đang đốt lửa sưởi 
ấm cả bầu trời xám xịt. Lũ trẻ nghịch ngợm trèo lên cây vắt vẻo trong khi mấy đứa khác 
chạy lên nương nô đùa. 

Chúng tôi chọn một gốc cây khô đã ngã xuống nương từ bao giờ làm ghế ngồi, kể 
cho nhau nghe câu chuyện mùa đông, về những ngọn gió Hua Tạt đang phiêu du trên đỉnh 
trời, về bản Hua Tạt cuối khúc cua chữ S danh tiếng. Nơi chúng tôi đang ngồi đây, còn ai 
nhớ về khu rừng già Hủa Trắng, tiếng Mông dịch ra nghĩa là bản gốc cây hoa ban. Nếu 
đầu dốc chữ S là Lóng Luông thì cuối bãi là người Mông căng tà (căng tà trong tiếng 
Mông có nghĩa là cuối bãi). Nhưng tiếng Thái gọi cuối bãi là hủa tà, và khi ông người 
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Thái đi khai tên cho bản người Mông căng tà - cuối bãi, đã khai sinh ra cái tên Hủa Tà, lâu 
lâu đọc chệch đi thành ra Hua Tạt. 

Ghé qua một hàng xén đầu bãi, chúng tôi mua vài gói quà tết được bọc giấy bóng 
kính lung linh, chạy xe trên con đường đất gập ghềnh đá sỏi, dưới bãi những nương chanh 
leo đang ra quả lúc lỉu xanh thẫm. Chanh leo là một loại cây kinh tế mới của người Mông 
Hua Tạt, cùng với cây mận, cây hồng giòn đang góp phần khiến cho đời sống của đồng bào 
đổi thay sau khi cây thuốc phiện bị Nhà nước phá bỏ và nghiêm cấm. Nhà bác Tráng A Váu 
hôm nay mổ lợn, xe đỗ đầy sân, tất cả đều ồ lên khi tết năm nay bản có thêm vài người 
khách lạ dưới xuôi, lạ mà như quen bởi các vị khách đều được diện trang phục Mông bảo 
bối. Rượu ngô rót tràn ly trên mâm cơm mới, tiếng nói tiếng cười vang lên rộn rã khắp gian 
nhà chỉ toàn đàn ông bởi đàn bà, trẻ nhỏ đều đang lúi húi trong bếp. Miếng gà ngon nhất đĩa 
được gắp cho khách, ly rượu đầy nhất cũng phải được uống cạn. Năm mới cơ mà, phải uống 
hết mình, phải ở lại Hua Tạt ăn tết hết 3 ngày mới được về xuôi! Không biết có phải rượu 
đã làm tôi say, hay một cái Tết Mông truyền thống đã làm tôi chuếnh choáng. Bên ngoài ô 
cửa kia, mận với đào vẫn đang ủ mình ngủ sâu trong nụ, chờ ngày nắng ấm để khai xuân! 
 

19. Nguyễn Thiên. KÝ ỨC VỀ “TRƯỜNG HỌC CÁCH MẠNG” Ở SƠN LA / 
Nguyễn Thiên // Tạp chí Nông thôn mới.- Tháng 01/2020.- Số Xuân.- Tr.10-11. 
 

Ông Mai Vy (Bùi Ngọc Xuyên) - nguyên là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, năm nay 
98 tuổi. Ông là người tù cuối cùng của Nhà tù Sơn La. Nhân dịp Kỷ niệm 90 năm 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi có dịp trao đổi cùng ông. 

Ông Mai Vy sinh năm 1922 quê ở Lạc Đạo (Văn Lâm, Hưng Yên) tham gia hoạt 
động cách mạng khá sớm. Gia đình ông từ những năm 35 - 36 là cơ sở của xứ ủy Bắc Kỳ. 
Đây là nơi thường xuyên đến họp của các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Khánh 
Thiện... Nhà cách mạng Hoàng Văn Thụ đã từng trọ ở nhà ông hàng tuần liền và là người 
giác ngộ ông với lý tưởng cách mạng. Ông còn nhớ rõ dáng người cao, gương mặt tươi tắn 
hay cười, hàm răng rất trắng của anh Thụ. 

Ông nói vui: Thời kỳ đầu năm 15,16 tuổi, tôi được giao nhiệm vụ đi rải truyền đơn, 
mỗi lần đêm hôm đi qua bãi tha ma tôi vẫn sợ (cười). Năm 19 tuổi ông bị bắt và đi tù ở 
Sơn La và là tù nhân trẻ nhất. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, Nhà tù Sơn La là một 
trong những nơi lưu đày, giam giữ chính trị phạm lớn trên Việt Nam. Vào thời điểm này 
thường xuyên có hơn 200 tù chính trị với những tên tuổi: Tô Hiệu, Nguyễn Lương Bằng, 
Lê Đức Thọ, Trần Đăng Ninh... có những trường hợp cả mấy anh em cùng đi tù tại đây 
như 2 anh em: Lê Đức Thọ và Mai Chí Thọ, 3 anh em nhà Chu Đình Xương (bố của Thứ 
trưởng Chu Hào), 3 anh em nhà Tô Hiệu, Tô Điển (Thứ trưởng Tô Quang Đẩu), và Lê 
Giản (Tô Gĩi)... 

KÝ ỨC VỀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 

Ông Mai Vy nhớ rất rõ về đồng chí Tô Hiệu. Ông kể: “Anh Tô Hiệu là một con 
người rất đặc biệt. Toàn tâm toàn ý cho Đảng, lý luận sắc bén, tầm nhìn sâu sắc. Ở gần 
anh nghe nói chuyện cứ như bị hút vào. Anh giảng giải lý luận rất hay đâu vào đó. Thời 
gian cuối anh bị lao, địch cho anh nằm một khu riêng để khỏi bị lây. Anh em chúng tôi 
vẫn cắt phiên thay nhau vào thăm đồng chí. Ở quê nhà 2 chúng tôi cũng gần nhau, nhà tôi 
bên này đường tàu còn anh ở bên kia đường tàu xã Nghĩa Trụ. Tô Hiệu mãi mãi xứng 
đáng là thủ lĩnh tinh thần của Nhà tù Sơn La”. 
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80 năm đã trôi qua nhưng ông Mai Vy vẫn không quên hình ảnh của các người bạn 
tù. “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng: Một con người rất liêm khiết, trong sáng, đồng chí 
Trần Huy Liệu trình độ văn hóa cao, uyên bác, đồng chí Chu Đình Xương giỏi võ thường 
dạy võ anh em...”. 

TRƯỜNG HỌC CÁCH MẠNG 

Nhớ lại quá khứ ông Mai Vy mỉm cười nói: “Năm đi tù tôi mới 19 tuổi là tù nhân 
trẻ nhất, ở đó đã biết gì lý luận cách mạng đâu. Nhưng nhà tù chính là trường học đã đào 
tạo nên các cán bộ cho cách mạng. Ở đây chúng tôi có 5 chi bộ, có các lớp dạy lý luận chủ 
nghĩa Mác - Lênin, dạy về lý luận quân sự, dạy võ.... Giáo viên dạy lý luận thường là Tô 
Hiệu, Trần Đình Long (đã từng đi học ở Nga về), học quân sự thì học trong rừng những 
lúc đi khổ sai. Súng do anh em lính khố xanh có cảm tình với cách mạng cho mượn. 
Chính ở đây tôi học bắn súng và bắn đươc cả 2 tay... 

Do sự đoàn kết chặt chẽ của anh em tù chính trị nên địch phải lùi bước cho anh em 
tự quản lý lấy bếp ăn. Khi đó người tù có thể cải thiện nuôi thêm gà, lợn và trồng rau. 
Trong tù chúng tôi ra một tờ báo tên là Suối Reo, Trần Huy Liệu chịu trách nhiệm và biên 
tập, tôi thì có viết bài nhưng không làm thơ. Những dịp Tết đến, Xuân về anh em tổ chức 
diễn kịch có lần còn ra biểu diễn cho nhân dân Sơn La xem, cũng có phông màn quần áo 
đi mượn đầy đủ lệ bộ như các đoàn chuyên nghiệp. Tôi nhớ có lần biểu diễn xong, có một 
công chức tiến đến cánh gà, hỏi: “Có phải các ông, là đoàn kịch Hà Nội về biểu diễn?”. 
Anh Trần Đình Long trả lời: “Chúng tôi là tù chính trị Sơn La”. Ông ta ngạc nhiên quá 
đỗi, xin lỗi và lẩm bẩm: “Thế này bao nhiêu người tài bị bắt hết rồi à?”. 

TRỞ VỀ VỚI CÁCH MẠNG 

Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, những tù nhân chính trị ở Sơn La được 
giải phóng. Ông Mai Vy trở về tổ chức cướp chính quyền ở huyện Thanh Oai, sau đó phụ 
trách công an của tỉnh Hà Đông. Trong kháng chiến chống Pháp ông làm công tác ở Yên 
Bái rồi sau cùng chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Nói về tấm gương rèn luyện 
đạo đức cách mạng, ông Mai Vy cho rằng: Thế hệ chúng tôi được đào luyện trong nhà tù 
trong phong trào cho nên luôn vững vàng.  
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